
 

ขั้นตอนปฏิบัติในการรบัแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง(ตามโครงสร้างใหม่) 
1. ขั้นตอนปฏิบัติในการรับแจ้งเรือออก 

 1.1 ขั้นตอนการแจ้ง เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ ติดต่อเจ้าหน้าที่/กรอก
แบบฟอร์ม/ยื่นเอกสาร   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ ที่ประกาศก าหนด  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 1.2 ขั้นตอนการบันทึกค าขอ  ด าเนินการบันทึกค าร้องขอแจ้งออกลงในระบบ เจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศการท าการประมง (Fishing info 2) 
เทียบกับเอกสารที่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ ยื่นส าแดง ดังต่อไปนี้ 
   - ทะเบียนเรือ ตรวจสอบสถานะของทะเบียนเรือ จะต้องไม่ถูกเพิกถอนหรือมีการแจ้งงดใช้เรือ  
และชื่อเรือประมง ชื่อเจ้าของเรือ ประเภทการใช้เรือ ขนาดขของเรือ จะต้องตรงกับเอกสารทะเบียนเรือ 
   - ใบอนุญาตใช้เรือ ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือ 
   - ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ และใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ จะต้องเทียบเท่าหรือ
สูงกว่าที่ใบอนุญาตใช้เรือก าหนด และใบประกาศนียบัตรจะต้องไม่หมดอายุ 
   - ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ตรวจสอบสถานะของใบอนุญาตจะต้องไม่ถูกเพิกถอน หรือถูก
พักใช้ใบอนุญาต ตรวจสอบชนิดเครี่องมือและจ านวนที่ได้รับใบอนุญาต ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 
   - กรณีเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ 
(VMS) ตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์เครื่อง จะต้องตรงกลับในฐานข้อมูล และสถานะการส่งสัญญาณ จะต้องส่ง
สัญญาณ 

- กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจลงใน
ระบบเป็น “ไม่ผ่าน” และระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านลงในระบบ Fishing info 2  
   - กรณผีู้ยื่นค าขอได้มีการยื่นค าขอแจ้งเข้าหรือแจ้งออกไว้แล้ว ภายหลังจากนั้น มีความประสงค์ที่
จะขอยกเลิกค าขอนั้น ให้เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะค าขอ เป็น “ยกเลิก” พร้อมบันทึกสาเหตุที่ยกเลิกค าขอ 
   - ตรวจสอบสถานะของเรือประมงว่าเป็นเรืออยู่ ในกลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง              
กลุ่ม Urgent หรือกลุ่มเรือกระท าผิดกฎหมาย ตรวจสอบสถานะที่ระบบก าหนดให้ตรวจเรือ และแจ้งให้หัวหน้า
ศูนย/์รองหัวหน้าศูนย์ เพ่ือใช้ในการวางแผนตรวจเรือ ตรวจจ านวนวันท าการประมง จ านวนวันที่ออกท าการประมง 
จะต้องไม่เกินกับที่ก าหนด  
 
ฝ่ายบริหาร 
 1.3 ขั้นตอนการแจ้งชุดตรวจออกตรวจสอบเรือประมง หัวหน้าศูนย์/รองหัวหน้าศูนย์  
  1.3.1 ควบคุม สั่งการ พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต เรือท่ีมาแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ตรวจสอบ
การท างานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
การจัดล าดับความส าคัญของการตรวจสอบเรือที่เข้ามาแจ้งออก-เข้าภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์ PIPO และ FIP 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เอกสารแนบ 1 



 

1.3.2 ควบคุมการอนุญาตเรือในการเข้า-ออกท่าเทียบเรือ เพ่ือให้มั่นใจว่าเรือที่มีความเสี่ยงจะไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ควบคุมให้เจ้าหน้าที่  PIPO ด าเนินการกับเป้า
ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน (Urgent) จากการแจ้งของศูนย์ FMC ให้มีประสิทธิภาพ ก ากับดูแลการปฏิบัติทั้งปวง
ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ที่ตนมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรายงานผลการปฎิบัติ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1.3.3 ตรวจสอบสถานะค าขอของเรือประมงว่าเป็นเรืออยู่ในกลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่ม Urgent และตรวจสอบสถานะที่ระบบก าหนดให้ตรวจเรือ หรือเรือที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์มีเหตุต้องสงสัย 
เพ่ือใช้ในการวางแผนตรวจเรือ และแจ้งให้หัวหน้าชุดตรวจออกตรวจเรือประมง ผ่านระบบสารสนเทศการท าการ
ประมง (Fishing info 2)  
ชุดตรวจสอบเรือประมง 

1.4 หัวหน้าชุดตรวจสอบเรือ รับทราบค าสั่งจากหัวหน้าศูนย์/รองหัวหน้าศูนย์ เพ่ือออกตรวจ
เรือและจัดชุดตรวจออกตรวจสอบเรือประมง  

 - กรณีที่ไม่สามารถออกตรวจสอบได้ ให้บันทึกในระบบระบบสารสนเทศการท าการประมง 
(Fishing info 2) ว่า “ไม่ออกตรวจ” และแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถออกตรวจได้ให้หัวหน้าศูนย์ทราบ 

 - กรณีสามารถออกตรวจสอบได้ ให้บันทึกในระบบระบบสารสนเทศการท าการประมง (Fishing 
info 2) ว่า “ออกตรวจ” 

หมายเหตุ: กรณีไม่ออกตรวจเรือกลุ่มเสี่ยง หรือ เรือ Urgent อนุญาตให้เฉพาะเหตุผลที่เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้ยึดถือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก  เช่น ในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่
สงบในช่วงเวลาที่ต้องออกปฏิบัติงาน 

 รายละเอียดการตรวจสอบ (ตามแบบ ศจร.1) ประกอบไปด้วย  
  - ให้เจ้าหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์มในการตรวจเรือตามแบบ ศจร.1 ส าหรับเรือกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ 
และกลุ่มเฝ้าระวัง และใช้แบบฟอร์ม ศจร.2 ในการตรวจเรือที่มีการส่งเป้ามาจากศูนย์  FMC พร้อมกับน า
แบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้ตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในชุดตรวจลงนามทุกครั้ง รวมทั้งให้
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ได้รับการตรวจเรือจากเจ้าหน้าที่เ ซ็นต์ชื่อรับทราบว่าได้รับการตรวจแล้วใน
แบบฟอร์ม ศจร.1 และ ศจร.2 และเก็บเป็นหลักฐานเพ่ือใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
   - ตรวจสอบคนประจ าเรือ ว่าตรงกับที่ขออนุญาตหรือไม่ 
   - ตรวจสอบชนิดเครื่องมือประมงที่อยู่บนเรือประมงทั้งหมดบนเรือ และจ านวน จะต้องไม่ผิดไปจาก
ที่ได้รับอนุญาต 
   - ตรวจสอบสมุดบันทึกการท าการประมงว่าได้จัดเตรียมไว้น าลงเรือหรือไม่ และแบบสมุดบันทึก
การท าการประมงต้องตรงกับชนิดเครื่องมือที่ใช้ 
   - ตรวจสอบต าแหน่งการส่งสัญญาณว่าผิดไปจากต าแหน่งที่เรืออยู่หรือไม่จากระบบ VMS Tracking 
หรือ App Fisheries Touch กรณีพบว่าไม่ตรงกับต าแหน่งที่เรืออยู่ ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ 
หมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขล็อคตรึง ว่าตรงกันกับในระบบ Fishing Info 2  
   - ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าเรือ ว่ามีจ านวนเป็นไปตามท่ีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด
หรือไม ่



 

   - ตรวจสอบภายในห้องเก็บสัตว์น้ าทุกห้อง รวมทั้งห้องเครื่อง และห้องพัก มีการซุกซ่อนแรงงานที่ผิด
กฎหมาย  ชนิดสัตว์น้ าหวงห้าม หรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ หรือไม่ 

ขั้นตอนการตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเอกสารที่เป็น
ฉบับส าเนาต้องมีการเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ   
 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่า 
 ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารกับ เรือประมง คนประจ าเรือ ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ประกอบด้วย 
   1) ตรวจสอบใบทะเบียนเรือไทย 
   2) ตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือ 
   3) ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ  
   4) ใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ 
   5) ตรวจสอบใบส าคัญรับรองการตรวจเรือ (แบบ ตร.20 – 1 ป) 
   6) ตรวจสอบอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยประจ าเรือ 
   7) ตรวจสอบใบอนุญาตให้ท าการงานในเรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป 
เรือประมง (แบบ คร.4 – 1) และบัญชีคนท าการงานในเรือประมง (แบบ คร.4 – 2) 
   8) ตรวจสอบหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนไทย (Seaman Book) 
   9) ตรวจสอบเอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท า
ประมงหรือรับสินค้าสัตว์น้ าในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง 
 ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารกับ เครื่องมือท าการประมง พ้ืนที่ และเวลาที่ท าการประมง
ระบบติดตามเรือ คนประจ าเรือ สัตว์น้ า ตามที่ก าหนดในพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
   1) ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
   2) เครื่องมือประมงทั้งหมดท่ีอยู่บนเรือ และเครื่องหมายประจ าเรือ 
   3) สมุดบันทึกการท าการประมง (Fishing Logbook)  
   4) แผนการขนถ่ายสัตว์น้ าล่วงหน้า 
   5) การแจ้งขออนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ า 
   6) MCTD ผังการจัดเก็บสัตว์น้ า และรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า 
   7) แบบรายงานการติดตั้งระบบติดตามเรือ อุปกรณ์และสถานะใช้งานระบบติดตามเรือ 
(VMS) กรณีเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป 
   8) บันทึกข้อมูลการแจ้งเข้าออก ของเรือประมง ในระบบ Fishing Info 2 
   9) หลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างาน
ของคนประจ าเรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
    9.1) หลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพการท างาน การใช้เครื่องมือ สุขภาพอนามัย ความ
เป็นอยู่บนเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือประมง ก่อนการท างาน โดยให้คนประจ าเรือลงลายมือชื่อบันทึกไว้ว่าได้รับ
การอบรมจากผู้ควบคุมเรือ 
    9.2) ใบรับรองการตรวจสุขภาพของคนประจ าเรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 

    9.3) ใบรับรองการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นของคนประจ าเรืออย่างน้อย 1 
คน บนเรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป 
   10) หนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าว (Seabook) 
   11)  การขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมงที่แจ้งเข้ากับศูนย์ PIPO ตามคู่มือการตรวจสัตว์น้ าหน้าท่า 
 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน  
  ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันระหว่างเอกสารกับคนประจ าเรือ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประกอบด้วย 
   1) หลักฐานการรับสัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม.5) 
   2) สัญญาจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม.1) 
   3) แบบจัดเวลาพักในงานประมงทะเล (แบบ ปม.2) 
   4) กรณีมีลูกจ้างมากกว่า 10 คน จะต้องมีจัดท าทะเบียนลูกจ้างในเรือประมง (แบบ ปม.3) 
   5) หลักฐานการจ่ายค่าจ้างตามที่ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   6) ตรวจสอบระบบสื่อสารที่ให้ลูกเรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ศูนย์ประสานแรงงานประมง/
ครอบครัวได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   7) ตรวจสอบอายุของลูกจ้าง 
   8) ตรวจสอบชื่อและนับจ านวนแรงงานบนเรือประมงให้ถูกต้องตรงตามจ านวนที่แจ้งทั้งใน
กรณีแจ้งออกและแจ้งเข้า 
           9) ออกค าสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
            10) ตรวจสอบใบอนุญาตท างาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีคนต่างด้าวท างานในเรือประมง 

  ขั้นตอนการบันทึกผลการอนุญาต เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบเรือประมง ด าเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อย รายงานผลการตรวจให้หัวหน้าชุดตรวจทราบ 
 - กรณีผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้หัวหน้าชุดตรวจบันทึกผลการตรวจลงใน
ระบบเป็น “ผ่าน” แล้วลงนามและเขียนหมายเลขการแจ้งลงในแบบฟอร์มการแจ้งเรือเข้าออกมอบให้เจ้าของเรือ/    
ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ และอนุมัติให้เรือออก  
 - กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้หัวหน้าชุดตรวจบันทึกผลการตรวจลงใน
ระบบเป็น “ไม่ผ่าน” และระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านลงในระบบ Fishing info 2  

ส าหรับกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็น “ไม่ผ่าน” พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- กรณีท่ีไม่ได้ด ำเนินคดี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกหนังสือค ำสั่งให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อม

ทั้งแนบเอกสำรค ำสั่ง ลงในระบบ Fishing info 2    
- กรณีที่ด ำเนินคดี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรกระท ำควำมผิดลงใน

ระบบ Fishing info 2 ในเมนู “กำรบันทึกกระท ำควำมผิด” พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินคดี แล้ว
รำยงำนผลกำรด ำเนินคดีที่ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 



 

2. ขั้นตอนปฏิบัติในการรับแจ้งเรือเข้า 

 1.1 ขั้นตอนการแจ้ง เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ ติดต่อเจ้าหน้าที่/กรอก
แบบฟอร์ม/ยื่นเอกสาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ ที่ประกาศก าหนด  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 1.2 ขั้นตอนการบันทึกค าขอ ด าเนินการบันทึกค าร้องขอแจ้งเข้า ลงในระบบเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศการท าการประมง (Fishing info 2) เทียบกับ
เอกสารที่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ ยื่นส าแดง ดังต่อไปนี้ 
    1) จ านวนวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือ 
    ๒) จ านวนวันหมดอายุของใบอนุญาตท าการประมง 
    ๓) ตรวจสอบจ านวนวันที่ออกไปท าการประมง ว่าเกิน 30 วัน หรือไม่ 
    ๔) ตรวจสอบจ านวนวันท าการประมง ว่าเกินไปจากท่ีได้รับใบอนุญาตหรือไม่ 
    ๕) ตรวจสอบประวัติการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือ (VMS) ว่ามีการขาดหายของสัญญาณ
หรือไม่ กรณีมีการขาดหายของสัญญาณ แจ้งให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ ด าเนินการส่งแบบบันทึกแจ้งเหตุเมื่อเรือ
ไม่ส่งข้อมูล VMS (ศฝป.7.1,7.2) 
 กรณีผลการตรวจสอบรายการที่ 1 – 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินคดีและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินคดีที่ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ฝ่ายบริหาร 
  1.3 ขั้นตอนการแจ้งชุดตรวจออกตรวจสอบเรือประมง หัวหน้าศูนย์/รองหัวหน้าศูนย์  

1.3.1 ควบคุม สั่งการ พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต เรือท่ีมาแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ตรวจสอบ
การท างานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
การจัดล าดับความส าคัญของการตรวจสอบเรือที่เข้ามาแจ้งออก-เข้าภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์ PIPO และ FIP 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3.2 ควบคุมการอนุญาตเรือในการเข้า-ออกท่าเทียบเรือ เพ่ือให้มั่นใจว่าเรือที่มีความเสี่ยงจะไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ควบคุมให้เจ้าหน้าที่  PIPO ด าเนินการกับเป้า
ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน (Urgent) จากการแจ้งของศูนย์ FMC ให้มีประสิทธิภาพ ก ากับดูแลการปฏิบัติทั้งปวง
ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ที่ตนมีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรายงานผลการปฎิบัติ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

1.3.3 ตรวจสอบสถานะค าขอของเรือประมงว่าเป็นเรืออยู่ในกลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่ม Urgent และตรวจสอบสถานะที่ระบบก าหนดให้ตรวจเรือ หรือเรือที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์มีเหตุต้องสงสัย 
เพ่ือใช้ในการวางแผนตรวจเรือ และแจ้งให้หัวหน้าชุดตรวจออกตรวจเรือประมง ผ่านระบบสารสนเทศการท าการ
ประมง (Fishing info 2)  

1.3.4 ควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ าหน้าท่าภายใต้โครงสร้างศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยให้พิจารณาสุ่มตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าในเรือที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการท า



 

ประมงผิดกฎหมาย และมีความเชื่อมโยงกับสัตว์น้ าที่จับมาได้เป็นหลัก ส่วนการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบ
เรือของเรือกลุ่มอื่นให้ปฏิบัติตามคู่มือตรวจสอบสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ  

ชุดตรวจสอบเรือประมง 

1.4 หัวหน้าชุดตรวจสอบเรือ รับทราบค าสั่งจากหัวหน้าศูนย์/รองหัวหน้าศูนย์ เพ่ือออกตรวจ
เรือและจัดชุดตรวจออกตรวจสอบเรือประมง  

 - กรณีที่ไม่สามารถออกตรวจสอบได้ ให้บันทึกในระบบระบบสารสนเทศการท าการประมง 
(Fishing info 2) ว่า “ไม่ออกตรวจ” และแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถออกตรวจได้ให้หัวหน้าศูนย์ทราบ 

 - กรณีสามารถออกตรวจสอบได้ ให้บันทึกในระบบระบบสารสนเทศการท าการประมง (Fishing 
info 2) ว่า “ออกตรวจ” 

หมายเหตุ: กรณีไม่ออกตรวจเรือกลุ่มเสี่ยง หรือ เรือ Urgent อนุญาตให้เฉพาะเหตุผลที่เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยให้ยึดถือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก  เช่น ในพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่
สงบในช่วงเวลาที่ต้องออกปฏิบัติงาน 

  รายละเอียดการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย 
- ให้เจ้าหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์มในการตรวจเรือตามแบบ ศจร.1 ส าหรับเรือกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ 

และกลุ่มเฝ้าระวัง และใช้แบบฟอร์ม ศจร.2 ในการตรวจเรือที่มีการส่งเป้ามาจากศูนย์  FMC พร้อมกับน า
แบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้ตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือ และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในชุดตรวจลงนามทุกครั้ง รวมทั้งให้
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ได้รับการตรวจเรือจากเจ้าหน้าที่เซ็นต์ชื่อรับทราบว่าได้รับการตรวจแล้วใน
แบบฟอร์ม ศจร.1 และ ศจร.2 และเก็บเป็นหลักฐานเพ่ือใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้       
   - ตรวจสอบคนประจ าเรือ ว่าตรงกับที่ขออนุญาตออกไปหรือไม่ 
   - ตรวจสอบชนิดเครื่องมือประมงทั้งหมดที่อยู่บนเรือ รวมทั้งจ านวน จะต้องไม่ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต 
   - ตรวจสอบต าแหน่งการส่งสัญญาณว่าผิดไปจากต าแหน่งที่เรืออยู่หรือไม่จากระบบ VMS Tracking 
หรือ App Fisheries Touch กรณีพบว่าไม่ตรงกับต าแหน่งที่เรืออยู่ ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ 
หมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขล็อคตรึง ว่าตรงกันกับในระบบ Fishing Info 2  
   - ตรวจสอบภายในห้องเก็บสัตว์น้ าทุกห้อง ห้องเครื่อง และห้องพัก มีการซุกซ่อนแรงงานที่ผิด
กฎหมาย ชนิดสัตว์น้ าหวงห้าม หรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ หรือไม่ 
   - ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและพ้ืนที่ท าการประมง ตลอดระยะเวลาในการท าประมง มีความ
สอดคล้องกับ Logbook หรือไม ่
   - ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่บันทึกใน Logbook เทียบกับปริมาณสัตว์บนเรือมีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ 
 
 ขั้นตอนการบันทึกผลการอนุญาต เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบเรือประมง ด าเนินการ
ตรวจสอบเรียบร้อย รายงานผลการตรวจให้หัวหน้าชุดตรวจทราบ 
 - กรณีผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้หัวหน้าชุดตรวจบันทึกผลการตรวจลงใน
ระบบเป็น “ผ่าน” แล้วลงนามและเขียนหมายเลขการแจ้งลงในแบบฟอร์มการแจ้งเรือเข้าออกมอบให้เจ้าของเรือ/     
ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอ านาจ และอนุมัติให้เรือออก  



 

 - กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้หัวหน้าชุดตรวจบันทึกผลการตรวจลงใน
ระบบเป็น “ไม่ผ่าน” และระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านลงในระบบ Fishing info 2  

ส าหรับกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็น “ไม่ผ่าน” พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 - กรณีที่พบว่ำสัญญาณระบบติดตามเรือ (VMS) ว่ามีการขาดหายของสัญญาณ เมื่อเจ้าของเรือ/    
ผู้ควบคุมเรือ ด าเนินการส่งแบบบันทึกแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS (ศฝป.7.1, 7.2) และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้วเสร็จ  ให้บันทึกผลการลงในระบบ Fishing info 2 เป็น “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ” และ
พร้อมทั้งแนบเอกสารศฝป.7.1,7.2 ลงในระบบ Fishing info 2  

- กรณีที่ด ำเนินคดี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรกระท ำควำมผิดลงใน
ระบบ Fishing info 2 ในเมนู “กำรบันทึกกระท ำควำมผิด” พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินคดี แล้ว
รำยงำนผลกำรด ำเนินคดีที่ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ชุดตรวจสอบสัตวน์้ า ณ ท่าเทียบเรือประมง 
- เตรียมแบบบันทึกการตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือประมง (แบบฟอร์ม 1) แบบบันทึกชนิดและ

ปริมาณสัตว์น้ าที่ขึ้นท่า (แบบฟอร์ม 2) และแบบบันทึกการรับทราบผลการพบข้อบกพร่องในการตรวจสัตว์น้ า ณ 
ท่าเทียบเรือประมงส าหรับผู้ควบคุมเรือ (แบบฟอร์ม 4.1) และน าแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช่ในการตรวจ และให้
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจลงนามทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ให้ข้อมูลลงนามรับทราบว่าได้รับการตรวจแล้ว กรณี
ที่พบข้อบกพร่องให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่องลงในแบบบันทึกการรับทราบผลการพบข้อบกพร่องในการตรวจ
สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือประมงส าหรับผู้ควบคุมเรือ (แบบฟอร์ม 4.1) พร้อมทั้งให้ผู้ควบคุมเรือที่ได้รับการตรวจพบ
ข้อบกพร่องลงนามรับทราบ และเก็บเป็นหลักฐาน 

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการจัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง 
- ตรวจสอบความสอดคล้องเครื่องมือประมงกับชนิดสัตว์น้ าที่จับได้ 
- ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ าที่ขึ้นท่า เทียบกับปริมาณสัตว์น้ าที่ระบุในสมุดบันทึกการท าการประมง 

ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- บันทึกข้อมูลการสุ่มตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือประมงลงในระบบ Thai Flagged Catch 

Certificate  
 


