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การควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM)
ของประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562
จารุวรรณ สงพัฒนแกว
กลุมตรวจสอบเรือประมง
บทคัดยอ
การศึ กษานี้มีวั ตถุ ประสงคเพื่ อศึ กษาแนวทางปฏิบั ติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองที่มีการนําสินคาสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรการรัฐเจาของทา ศึกษาสถิติการเขาเทียบทา
ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ํา ของเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562
และศึกษาความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกองของไทยกับหลักเกณฑสากลของมาตรการรัฐเจาของทาที่องคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติกําหนดไว โดยเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการเขาเทียบทาของเรือ และขอมูลนําเขา นําผานสัตวน้ํา
ของศู นย บริ หารจั ดการด านตรวจประมงเขต 3 (กรุ งเทพมหานคร) ศูนยบริหารจั ดการดานตรวจประมงเขต 5
(สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต
ผลการศึกษาพบวา การควบคุมเรือตรวจสอบขนถายทูนาแบบเทกอง แบงออกเปน 3 กระบวนการหลัก
ได แก การตรวจสอบก อนเรื อเขา เที ยบทา การตรวจสอบเรือ ณ ท าเทีย บเรือ และการควบคุมการขนถ าย
ปริมาณเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทยมีจํานวนคาเฉลี่ย 175 เที่ยวตอป เรือที่เขา
เที ย บท า มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อขนถ ายสั ตว น้ํารอยละ 93.1 สัญชาติ เรื อที่ มีเที่ ยวเรื อที่ เข าเที ยบท ามากที่สุด คือ
เรือ ขนถา ยสัญชาติป านามา และรองลงมา คือ เรือขนถายสัญ ชาติเกาหลีใต จํานวนเที่ย วเรือ จับ สัต วน้ํา
ซึ่ งฝากปลาทู น ามากั บเรื อขนถ ายมี จํ านวนเฉลี่ ย 930 เที่ ยวต อป ซึ่ งเป นเรื อจั บไต หวั นเฉลี่ ย 210 เที่ ยวต อป
รองลงมา ไดแก เรือจับสัตวน้ําสัญชาติเกาหลีใต และสัญชาติอเมริกา เฉลี่ยจํานวน 130 และ 112 เที่ยวตอป
ตามลําดับ ปลาทูนาทองแถบเปนชนิดหลักที่มีการนําเขาโดยมีสัดสวนมากกวารอยละ 75 ของปริมาณการนําเขา
ปลาทูนาทั้งหมด ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป แตมูลคากลับ
ลดลงในทุก ๆ ป ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ของไทย กําหนดแนวปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ในบางประเด็น ไดแก
คํานิยามของเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมงที่คอนขางกวางเกินขอบเขตของการบังคับใชตาม PSMA
การควบคุมเรือประมงตางประเทศที่ขนสงสัตวน้ําซึ่งสัตวน้ําเคยนําขึ้นทาและมีการออกเอกสารรับรองการจับสัตวน้ํา
อยางชัดเจนแลวควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูลลวงหนาตามมาตรการรัฐเจาของทา การกําหนดทาเทียบเรือ
ยังไมสอดคลองกับความตองการใชงานของเรือประมงตางประเทศ การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศทุกลําไม
สัมพันธกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู บุคลากรมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในบางดานไมเพียงพอ
และความรวมมือของรัฐเจาของธงเรือ และ/หรือ RFMOs กรณีการสงมอบผลการตรวจเรือยังมีไมเพียงพอ
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Abstract
This study aimed to study the control of tuna bulk carrier vessels entered Thai ports
under Port State Measures. Another objective was to study statistic data of vessel trip number
entered Thai ports, and species, quantity and value of tuna imported via bulk carrier vessels into
Thailand during 2017–2019. Law and regulations for controlling tuna bulk carrier vessels entered
Thai ports was also compared with the Port State Measures Agreement (PSMA). Data of vessel
trip number, species, quantity and value of tuna imported via bulk carrier vessels were collected
from Fish Quarantine and Inspection Regional Center 3 (Bangkok), Fish Quarantine and Inspection
Regional Center 8 (Songkhla), Fish Quarantine and Inspection Regional Center 5 (Samutsakhon),
and Phuket Fishery Inspection Office.
The results showed that there were three major processes for controlling tuna bulk
carrier vessels as before port entry, inspection at port and offloading control. The average number of
bulk carrier vessels entered into Thai ports during 2017-2019 was 175 trips per year. The 93.1 percent
of carrier vessels requested to entry ports for landing fish. The Panama flagged carrier vessel had the
highest frequency to enter Thai ports and the next is Korea flagged vessel. The average number of
donor vessels (fishing vessel) which transshipped fish to those carrier vessels was 930 trips per year
which were Taiwanese vessels in average of 210 trips per year and following by Korea flagged and
USA flagged fishing vessels in average of 130 and 112 trips per year, respectively. The major species of
tuna imported via bulk carrier vessel was skipjack tuna which comprised more than 75% of all tuna
imported via bulk carrier into Thailand. The quantity of tuna import and transit was continuously
increased every year during 2017-2019, but their value was continuously decreased over that period.
Although the rigid practices of implementation of Thailand is under the umbrella of PSM, there are
some constrains such as too broader of fishing vessel definition in The Thai Royal Ordinance than in
PSMA, unwaved of vessels which have already landed and received a valid catch certificate,
uncorresponding designated ports to the actual need of port use, insufficient port inspectors,
insufficient knowledge and experience of inspectors in some working related subjects and insufficient
cooperation with other flag States and/or RFMOs on transmission inspection reports.
Key words: bulk carrier vessel, Port State Measures
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คํานํา
ปญ หาการทํ า ประมง IUU เปน ปญ หาที ่ทั ่ว โลกใหค วามสนใจในการแกไ ขปญ หารว มกัน
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) เปนองคกรหนึ่ง
ที่เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) ประเทศไทยไดเริ่มแกปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) มาตั้งแตพ.ศ. 2558 จึงไดนําเอาแผนปฏิบัติการ
ดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดว ยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทํา
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: NPOA-IUU) ขึ้น และประเทศไทยไดออก
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ประเทศไทยมีการนําเขาสัตวน้ําหลากหลายชนิด และมาจากหลายชองทาง ปลาทูนาเปนสินคาหลัก
ที่ทั่ว โลกใหความสําคั ญในการแก ไขป ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุ ม
การนําเขาโดยเรือขนถายแบบเทกองเปนชองทางหลักในการนําเขาปลาทูนาของประเทศไทย ซึ่งมีการนําเขาผาน
ทางศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5
(สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต ประเทศไทยไดนํา
หลักการความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุมของ FAO (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) มาใชเพื่อควบคุมตรวจสอบเรือประมง
ตางประเทศที่ประสงคขอเทียบทาของประเทศไทยวามิไดเกี่ยวของกับการทําประมง IUU โดยไดออกกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 มาตรา 94-97 ให มี ส าระสอดคล อ งและรองรั บ กั บ มาตรการรั ฐ เจ า ของท า ที่ FAO กํ า หนด
โดยกําหนดแนวปฏิบัติ และใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ
ไวเปนกรอบในการดําเนินการ
ดังนั้ น การศึ กษาขอกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตาม
มาตรการรั ฐ เจ า ของท า ของไทยในครั้ งนี้ จึงเปน โอกาสอัน ดีในการตรวจสอบยืน ยัน วาการดําเนิน การของ
ประเทศไทยสอดคลองกับหลักสากลที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกและลงนามรับรองไว รวมถึงการศึกษา
สถิติการเขาเทีย บทา ของเรือ ขนถา ยทูนา แบบเทกอง ณ ทา เทีย บเรือ ของไทย ชนิด ปริม าณ และมูล คา
สินคาสัตวน้ําที่มีการนําเขาและนําผานทาเทีย บเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 รวมถึงปญหาและ
อุป สรรคที่พ บในการดําเนินการตามภารกิจดังกลาว จะสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพื่อให
เปนไปตามหลักการสากลที่ FAO กําหนด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา
ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing: IUU Fishing) นับเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ
การนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ําของไทย โดยสาเหตุของปญหาดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากการนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ํา
ของไทยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่ยังขาดความชัดเจนในการตรวจสอบถึงแหลงที่มา ปลาทูนาเปนสัตวน้ําที่
ประเทศไทยนําเขาปริมาณมากที่สุดเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยนําเขาปลาทูนาเพื่อ
บริโภคภายในประเทศและผลิตเพื่อการสงออกประมาณ 830,000 ตันตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 45,000 ลานบาท
ตอป โดยมีการนําเขาทางเรือขนถายแบบเทกองเปนหลัก คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75 ของการนําเขาทูนา
ทั้งหมด (กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต, 2563) ซึ่งเปนการนําเขาผานทางศูนย
บริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) ศูนยฯ เขต 8 (สงขลา)
และดานตรวจประมงภูเก็ต ในการควบคุมการนําเขาดังกลาวประเทศไทยไดนําหลักการความตกลงวาดวยมาตรการ
รัฐเจาของทาเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมของ
FAO (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing: PSMA) มาใชเพื่อตรวจสอบเรือประมงตางประเทศที่ประสงคขอเทียบทาของประเทศไทย
โดยประเทศไทยไดยื่นภาคยานุวัติสารเขาเปนภาคีความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA) เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนลําดับที่ 26 (FAO, 2021) เพื่อแสดงเจตนารมณตอการปองกันเรือประมงและสินคาประมง
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการทําประมง IUU เขาสูราชอาณาจักร หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับ
รองตาง ๆ เพื่อกําหนดขอมูลการแจงขอมูลลวงหนาของเรือประมงตางประเทศที่จะเขาเทียบทาในประเทศไทย
โดยปรับปรุงแบบฟอรมการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการแจงขอเขา
เทียบทาลวงหนา และเพิ่มเติมการกําหนดเอกสารที่ใชประกอบการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา
นอกจากนี้ไดเริ่มใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา
ผ านระบบเชื่ อมโยงคํ าขอกลาง Processing Statement and PSM Link System (PPS) โดยมี การเชื่อมโยงขอมู ล
เรือประมงตางประเทศ และขอมูลสัตวน้ําบนเรือ ซึ่งจะถูกนําไปตั้งตนสําหรับการตรวจสอบที่มาของสินคาสัตวน้ํา
ประเทศไทยในฐานะประเทศผูนําเขาที่สําคัญในการนําเขาปลาทูนาเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิต
เพื่อสงออก จึงถูกจับตามองจากประเทศคูคารวมถึงองคกรที่ไมใชของรัฐและไมแสวงผลกําไร (Non-Government
Organizations: NGOs) ถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงและสินคาประมงตางประเทศ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาสินคาประมงของไทยไมมีสวนเกี่ยวของกับการทําประมง IUU และหากประเทศไทย
สามารถสรางกลไกการควบคุมการนําเขาปลาทูนาไดเปนอยางดี และสามารถทําใหมั่นใจไดวามิไดมีการนําเขา
ปลาทูนาที่มาจากการทําการประมงผิดกฎหมาย จะทําใหประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรปเกิดความมั่นใจ
และสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑสัตวน้ําที่มีการแปรรูปเพื่อสงออกไปยังสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
การศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของตาง ๆ ในการนําเขาสินคาปลาทูนาโดยเรือ
ขนถายแบบเทกอง สถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทา ปริมาณ และมูลคาการนําเขาปลาทูนา
โดยเรือขนถายแบบเทกองในครั้งนี้ จะสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมตรวจสอบการนําเขาปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองไดเปนอยางดี ใหสอดคลองกับ PSMA
ซึ่งถือเปนมาตรการปองกันการทําประมง IUU ที่เปนมาตรฐานโลกที่ทุกประเทศใหการยอมรับ และชวยเสริม
ศักยภาพในการแขงขันทางดานการตลาด โดยเฉพาะการแปรรูปเพื่อสงออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา
1.2.2 เพื่อศึกษาสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562
1.2.3 เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ํา ที่มีการนําเขานําผานโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ระหวาง พ.ศ. 2560–2562
1.2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บข อ กฎหมาย ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติที่ เ กี่ ย วข อ งในการควบคุ ม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองกับหลักเกณฑสากลของ PSMA
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงขอกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองตามมาตรการรัฐ เจ า ของท า เพื่อสามารถนําชองวางทางกฎหมายไปปรับ แกไขใหเปน ไปตาม
มาตรการรัฐเจาของทาที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก นอกจากนี้สถิติการเทียบทาของเรือขนถายทูนา
แบบเทกอง และเรือที่ใชทําการประมงซึ่งขนถายปลาทูนามากับเรือขนถาย รวมถึงชนิด ปริมาณ และมูลคา
ของปลาทูนาที่นําเขาและนําผานโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562 สามารถนําไป
ประยุกตใชในการควบคุมตรวจสอบที่มาของวัตถุดิบสัตวน้ําที่เขาสูกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตวน้ํา และสรางศักยภาพในการแขงขัน โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อสงออกไปยัง
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง กฎหมาย ระเบียบที่ใช
ในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM) รวมถึงสถิติการนําเรือ
ขนถายทูนาแบบเทกองและสินคาสัตว น้ําดวยเรือดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรไทย โดยศึกษาขอมูลการนํ า
เรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาผานทางศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
และดานตรวจประมงภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2560–2562

6
บทที่ 2
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การตรวจเอกสาร
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated: IUU) นั้น เปน คํา ที่มีความหมายกวางครอบคลุมการทําประมงที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ
การทําประมงที่ผิดกฎหมาย หมายถึง การทําประมงที่ไมไดรับอนุญาตหรือฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ไมวาเรือนั้น
จะเปน เรื อที่ ชั กธงของรั ฐ ชายฝ งหรื อเรื อที่ชักธงตางชาติ รวมถึงการกระทําที่ละเมิดกฎหมายภายใน หรื อ
พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการประมง การทําประมงที่ขาดการรายงาน หมายถึง
การทําประมงที่ไมมีการรายงาน หรือรายงานเท็จตอเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งตอองคการระหวางประเทศในระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวของกับการจัดการประมง และการทําประมงที่ไรการควบคุม คือ การทําประมงโดยเรือที่ไมมี
สัญชาติ หรือทําการประมงในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการระหวางประเทศแตมิไดปฏิบัติตามหรือ
ฝา ฝน มาตรการเกี่ย วกับ การอนุรัก ษ และบริห ารจัด การการประมงที่อ งคก ารระหวา งประเทศกํา หนด
(กรมประมง, 2560) IUU เกิดจากคณะกรรมาธิการประมง (Committee on Fisheries: COFI) ขององคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งมีการประชุมกันใน ค.ศ. 1991 วาควรมีแนวทางในการจัดการ
และอนุรักษสัตวน้ําทางทะเลเพราะวาในชวงเวลานั้น มีการทําประมงมากเกินขนาด (overfishing) จนประชาคม
ระหวางประเทศเกรงวาจะเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารและมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป
(ประสิทธ, 2558) มีตราสารระหวา งประเทศ (International instruments) หลายฉบับ ที่เ กี่ย วของกับ
การปองกัน และแก ไขปญหาการทํ าประมง IUU ทั้งที่เ ปนสนธิ สัญญา (มีผ ลผูกพัน ทางกฎหมาย) และไมใช
สนธิสัญญา เชน The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), UN Fish
Stocks Agreement (UNFSA), The Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF),
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU (IPOA-IUU) และ The FAO
Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing (PSMA) นอกจากนี้ ประเทศไทยยั งมีพระราชกํ าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่ แก ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการระดับ ชาติวาดว ยการปองกัน ยับ ยั้ง และขจัดการทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562 (NPOA-IUU) ที่เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการแกไขปญหาการทําประมง IUU ของประเทศ
2.1.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on
the Law of the Sea, 1982: UNCLOS, 1982)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: UNCLOS, 1982)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ปองกัน ยับยั้งและขจัดปญหาการทําประมง IUU เปนสําคัญ
อนุสัญญา UNCLOS เปนอนุสัญญาที่ผานการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลครั้งที่ 3
(The Third United Nations on Law of the Sea: UNCLOS III) ซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศ ที่มี
สถานะภาพเปนกฎหมายระหวางประเทศโดยสมบูรณ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เขารวมประชุมจํานวน 159 ประเทศ ขอบัญญัติตาง ๆ ที่ไดตกลงกันในการประชุมครั้งนี้
มีพื้นฐานมาจากอนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1858 ดวยเหตุนี้จึงหมายความไดวาขอบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวงก็มีพื้นฐานมาจากอนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง และอนุสัญญาวาดวย
การประมงและการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง ซึ่งเปนอนุสัญญาประกอบอยูในอนุสัญญากรุงเจนีวา
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วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1858 เชนกัน จึงกลาวไดวา UNCLOS 1982 เปนกฎหมายแมบททางการประมงที่มี
สาระเกี่ยวของกับการประมงทั้งสิ้น 11 ภาค จํานวน 41 ขอบัญญัติ สาระสําคัญในอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวของ
กับการทําการประมงในเขตทะเลหลวงถือไดวาเปนจุดเริ่มตน หรือที่มาที่ชัดเจนของความพยายามในการตอสู
เพื่อแกไขปญหาเรือประมงที่เปลี่ยนธงเปนนิจสิน (Reflagging) เรือประมงที่เปลี่ยนธงเปนนิจสิน (Reflagging)
หมายถึ งเรื อประมงต างชาติ ที่ ชั กธงของรั ฐที่ อนุ ญาตให จดทะเบี ยนอย างสะดวกง ายดาย โดยเจ าของเรื อไม มี
ความเกี่ยวของกับรัฐนั้นอยางแทจริง และรัฐนั้นไมรับผิดชอบหรือไมสามารถควบคุมการทําประมงของเรือนั้นให
เปนไปตามกฎระเบียบของรัฐเจาของธง หรือกฎระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ถึงแมวากฎหมายทะเลได
บัญญัติความรับผิดชอบของรัฐเจาของธงไวอยางชัดเจนก็ตาม รัฐเชนวานี้เรียกวารัฐรับจดทะเบียนเรือโดยสะดวก
(Flag of Convenient State: FOC State) หรื อ อาจเรี ย กว า รั ฐ ที่ รั บ จดทะเบี ย นในระบบเป ด (Openregistries State) ดังนั้นการทําการประมงของเรือ FOC จึงถือเปนการทําประมง IUU และเมื่อถูกกดดันจาก
มาตรการตาง ๆ เรือที่จดทะเบียนจากรัฐ FOC หนึ่ง ๆ ก็สามารถหลบหลีกไปจดทะเบียนขอใชธงของรัฐ FOC
อื่น ๆ ได (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, 2548)
2.1.2 การอนุรักษ และการจัดการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้ําที่มีการอพยพยายถิ่นไกล
Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and High by Migratory Fish Stocks, UN
Fish Stock Agreement: UNFSA)
ความตกลงดังกลาว เปนผลจากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการอนุรักษ และการจัดการกลุม
ประชากรสัตวน้ํา ครอมเขต และสัตวน้ําที่มีการอพยพยายถิ่น ไกล (United Nations Conference on
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks Sixth Session) จัดขึ้นโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ
แหงองคการสหประชาชาติ (United Nation General Assembly: UNGA) ที่กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538
สาระสําคัญของความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของปลาวายขามถิ่นหรือ
อพยพไกล โดยมีบทบัญญัติที่สอดคลองกับแนวทางกฎหมายทะเลโดยทั่วไป ความตกลงฉบับนี้ใชกับปลาที่วายขามถิ่น
หรือ อพยพนอกเขตอํา นาจรัฐ ความตกลงฉบับ นี้ยัง ไดใ หค วามสํา คัญ กับ ความรว มมือ ระหวา งประเทศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําดังกลาวใหมีความยั่งยืน และนํามาใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสม
จุดเดนของความตกลงฉบับนี้ คือ การนําเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรโดยวิธีปองกันไวกอนเปนครั้งแรก
(Precautionary approach) ซึ่งแตกตางจากความตกลงฉบับอื่นที่กําหนดแนวทางการจัดการประมงโดยอางอิง
ระดับสูงสุดของผลผลิตที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ซึ่งวิธีหลังนี้ตองอาศัยหลักขอมูลการตาย
(Mortality rate) มวลสั ต ว น้ํ า เกิ ด ใหม (Spawning stock biomass) และประชากรของสั ต ว น้ํ า วั ย อ อ น
(Juvenile stock) ที่แมนยําเพื่อประกอบการจัดการ แตความตกลงฉบับนี้ไดบัญญัติใหรัฐตองมีมาตรการอนุรักษ
เชน การประเมินและจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศเดียวกั น (Ecosystem-Based Fisheries Management)
และประชากรสัตวน้ําอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับสัตวน้ําเปาหมาย เพื่อปกปองความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง
ระบบ นอกจากนี้ยังใหแนวทางการจัดการปญหาการมีเรือประมงมากเกินไปรวมถึงการทําการตรวจตรา และควบคุม
เรื อทํ าการประมงโดยใช VMS ความตกลงนี้ยังกําหนดหลักการพื้น ฐานความรับ ผิดชอบของรัฐเจาของธง
เหมือนกับความตกลงเพื่อสง เสริม ใหเ รือ ประมงปฏิบัติก ารตามมาตรการอนุรักษและจัด การทรัพยากรใน
ทะเลหลวง ค.ศ. 1993 กลา วคือ รั ฐ เจ าของธงต องประกั น ว า เรื อประมงที่ ชั ก ธงของรัฐ ตอ งปฏิบ ัต ิต าม
มาตรการอนุรักษจัด การของอนุภูมิภ าค ภูมิภาค และตองไมทําลายความไดผลของมาตรการเหลานี้ และรัฐ
เจาของธงต องไมออกใบอนุญาตทําการประมงใหแกเรือประมงที่ชักธงของรัฐตนยกเวนแตมั่นใจวาสามารถ
ควบคุ มการทํ า ประมงของเรื อเหล า นี้ ได ความตกลงฉบับ นี้มีความแตกตางจากความตกลงเพื่อสงเสริมให
เรือประมงปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง ค.ศ. 1993 ตรงที่ไดบัญญัติ
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หนาที่ของรัฐและมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเรือประมงในทะเลหลวงอยางชัดเจน รวมถึงเงื่อนไขการออก
ใบอนุญาตทําการประมงที่ตองสอดคลองหรือเปนไปตามวิธีการสากล โดยใหรัฐจัดทํากฎระเบียบภายในวาดว ย
เงื่อนไขและวิธีการออกใบอนุญาต และการถอนใบอนุญาตทําการประมงในทะเลหลวง มีกฎระเบียบใหเรือประมง
ตองติดใบอนุญาตบนเรือตลอดเวลา มีมาตรการประกันวาเรือประมงตองไมทําการประมงในเขตอํานาจของรัฐ
ชายฝงอื่น ๆ โดยไมไดรับอนุญาต มีระบบบัญชีเรือที่อนุญาตใหทําการประมงในทะเลหลวง มีร ะเบีย บใหทํา
เครื่องหมายเรือประมง รายงานตําแหนงเรือเปนระยะ รายงานผลการจับและการลงแรง มีระบบ Monitoring,
Control and Surveillance: MCS และตองพิสูจนผลการจับดวยการเก็บสถิติการคา และการขนถายสัตวน้ํา
ความตกลงฉบับนี้ยังเปดโอกาสใหคนของรัฐที่เปนสมาชิกของ RFMOs สามารถขึ้นไปบนเรือของรัฐภาคีความตกลง
ฉบับนี้ (แตไมจําเปน ตองเปน สมาชิกของ RFMOs) เพื่อตรวจสอบการทําการประมงในทะเลหลวงไดดว ย
โดยการตรวจสอบทําไดเมื่ออยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของ RFMOs ถามีเหตุผลเพียงพอที่เชื่อไดวาเรือที่ถูก
ตรวจสอบฝาฝนมาตรการอนุรักษ รัฐที่เขาไปตรวจสอบตองรวบรวมหลักฐานและแจงใหรัฐเจาของธงทราบ
ความตกลงนี้ยังกําหนดใหรัฐเจาของทาเทียบเรือสามารถตรวจสอบ และหามมิใหทําการลําเลียง
หรือ ขนถา ยสัต วน้ํา นอกจากนี้ค วามตกลงยัง ไดใ หค วามสํา คัญ สํา หรับ การเขา เปน สมาชิก ของ RFMOs
เพราะถึงแมวาจะเปนภาคีความตกลงฉบับนี้แลวก็ตามถายังไมไดเขาเปนสมาชิกของ RFMOs รัฐภาคีนั้นก็ไมควร
อนุญาตใหเรือประมงที่ชักธงของรัฐตนไปจับปลาวายขามถิ่นหรืออพยพไกลในพื้นที่ที่ RFMOs นั้น ๆ รับผิดชอบ
(อิสระ และคณะ, 2550)
2.1.3 จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (The Code of Conduct or Responsible
Fisheries: CCRF)
CCRF เปน ผลจากขอ ตกลงจากปฏิญ ญาแคนคูน 1992 ซึ่ง FAO ไดจัด ทํ า รา งจรรยาบรรณ
การทํ า การประมงอย างรั บผิ ดชอบระหว าง ค.ศ. 1992-1995 และที่ ประชุ มใหญ ของ FAO มี มติ เป นเอกฉั นท
เห็นชอบดวยกับร างจรรยาบรรณดั งกลาวในที่ประชุ มสมัยที่ 28 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1995 สาระสําคัญของ
จรรยาบรรณฯ คือ การวางหลักเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติสากลในการดําเนินการอยางรับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลในการอนุรักษ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงระบบนิเวศ (Ecosystem
base) และความหลากหลายทางชีว ภาพ (Biodiversity) หลัก จรรยาบรรณฯ ยัง ใหค วามสํา คัญ ในดา น
ความเปน อยู  ความมั่ นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและยั งให ความสําคัญแกจารีตประเพณีที่
เกี่ยวของกับการทําประมง และการใชประโยชนจากทรัพยากรของผูมีสวนไดสวนเสีย จรรยาบรรณฯ ยังคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย และครอบคลุมกิจกรรมประมงในทุกสาขา
เชน การจัดการประมง การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําการประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การบูรณาการการประมงกับการจัดการพื้นที่ชายฝง กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการคา และการวิจัยทาง
การประมง
มาตรา 8 ของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดการกับปญหา
การทําประมง IUU ไวอยางชัดเจน โดยบัญญัติวา รัฐควรใหการรับรองวาเรือประมงที่ไมไดจดทะเบียน (ชักธงของรัฐ)
หรือไมมีใบอนุ ญาตทําการประมงจะไมทําการประมงในทะเลหลวง หรื อในเขตอํานาจรั ฐของรัฐ ชายฝงอื่ น
นอกจากนี้รัฐยังตองบันทึกขอมูลเรือ ทําเครื่องหมายเรือ กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของลูกเรือ และมี
มาตรการบังคับใชกฎหมายที่ขัดตอมาตรการอนุรักษจัดการระหวางประเทศ
แม ว า จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับ ผิดชอบเปน บทบัญ ญัติที่มิไดมีผ ลผูกพัน ทาง
กฎหมาย (Non-legal binding หรือ Soft law) โดยมิไดจัดอยูในกลุมกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมมีสภาพบังคับ
เพียงแตมุงประสงคใหทุกคนที่ประกอบอาชีพประมงหรือเกี่ยวของกับการประมงไดนําเอาแนวทางในการทํา
การประมงอยางรับผิดชอบของจรรยาบรรณ แตสาระสําคัญของจรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบมี
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ความเชื่อมโยงกับ UNCLOS 1982 อยางใกลชิด ดังนั้นประเทศที่เห็นชอบดวยกับรางจรรยาบรรณฯ ดังกลาวและ
ได รั บ เอาจรรยาบรรณในการทํ า การประมงอย า งรั บ ผิ ด ชอบไปปรั บ ใช ใ นทางปฏิ บั ติ ด ว ยความสมั ค รใจ
จึงเปรียบเสมือนนําเอาหลักกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไปใชจัดการการทําประมงโดยปริยาย (วิมล, 2547)
2.1.4 แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ ไรการควบคุม
(International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IPOA-IUU)
แมวาจะไดมีการยอมรับเอาและมีการนําเอาบทบัญญัติของ CCRF ไปปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
มากขึ้น แตก็มีการทําการประมงบางสวนเทานั้นที่ทําการประมงอยางรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุม
ที่ไมเคารพ และไมยึดถือกฎระเบียบในการทําการประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่ปรากฏอยูในจรรยาบรรณฯ
และในตราสารระหว า งประเทศอื่ น ๆ ตัว อยางเชน ชาวประมงบางคนไมป ฏิบัติตามกฎระเบีย บเกี่ย วกับ
เครื่องมือทําการประมงและแหลงทําการประมง บางรายไมเคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอยางไมถูกตอง
เจา ของเรือ ประมงบางรายไดสับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จ ะ
ควบคุ ม การทํ า การประมงอย า งเพี ย งพอ FAO จึ ง ได จั ด ทํ า IPOA-IUU ขึ้ น ใน พ.ศ. 2543 โดยจั ด ประชุ ม
ผูเชี่ยวชาญเพื่อ พิจารณาปญหาเบื้องตนที่เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543
จากนั้นจึงไดจัดการประชุมพิจารณาหารือกับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ที่กรุงโรม
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 และกุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้เปนที่ยอมรับโดยสังคมโลก
ในการประชุมคณะกรรมการดานการประมงของ FAO ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2544 และสนับสนุนโดยคณะมนตรี
ของ FAO ในการประชุมสมัยที่ 120 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เอกสารฉบับเต็มของแผนปฏิบัติการ
สากลวาดวยการขจัดการทําประมง IUU หรือประมงเถื่อนถูกจัดพิมพโดย FAO ถูกพิมพออกเผยแพร ตั้งแต
พ.ศ. 2544 เปนตนมา
สาระในแผนปฏิบัติการจึ งไดจั ดเตรียมเครื่องมื อหลายแบบไว เพื่ อใหป ระเทศตาง ๆ นํ าไปใช
ตอตานการทําประมง IUU โดยที่ป ระเทศเหลานั้นอาจกระทําการตอตานการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
หรือการทําการประมงเถื่อนดวยตนเอง หรืออาจรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ก็ได เครื่องมือบางประเภทไดรับ
การออกแบบมาใหสามารถใชไดกับทุกประเทศ แตมีเครื่องมือบางชนิดที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหประเทศบางกลุม
ไดใชประโยชนเปนการเฉพาะ ไดแก
1) ประเทศเจาของธง (ประเทศที่จดทะเบียนเรือและอนุญาตใหเรือลํานั้นชักธงของรัฐตน)
2) รัฐชายฝง (ประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลหรือมหาสมุทร)
3) รัฐเจาของทา (ประเทศที่อนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาเทียบทาเรือไมวาจะเปนเพื่อ
การขนถายสัตวน้ํา หรือการจัดหาเสบียง หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิง)
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมง IUU ไดเรียกรองใหมีการนํามาตรการตามความตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการคามาใช ซึ่งจะมีผลทําใหสัตวน้ําที่ถูกจับขึ้นมาโดยชาวประมงที่กระทําการประมง
แบบผิดกฎหมายไมอาจนําสัตวน้ํานั้นมาขายได หรื อไมสามารถนํ าไปทําการแปรรูปเพื่ อสงออกไปจําหนายใน
ตลาดโลกได
แผนปฏิบัติการฯ มิไดมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-legal binding หรือ Soft law) หรือมิได
เปนกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกับ จรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบ จึงไมมีสภาพบังคั บ
เพี ย งแต มุง ประสงค ให รั ฐ สมั ค รใจในการนํา เอา IPOA-IUU ไปพิจ ารณาใช ควบคู กั บ มาตรการทั้ง ปวงและ
กฎหมายระหวางประเทศในการจัดการกับการทําประมง IUU แตจากการพิจารณาที่มาของ IPOA-IUU แลว
พบวาปฐมบทของการบัญญัติ IPOA-IUU นี้ ถูกกําหนดใหอยูภายใตกรอบของจรรยาบรรณการทําการประมง
อยางรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึงการอยูภายใต UNCLOS 1982 นั่นเอง ดังนั้นประเทศที่เห็นชอบดวยกับ IPOA-IUU
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จึงเปรียบเสมือนรับรางจรรยาบรรณในการทําประมงอยางรับผิดชอบไปปรับใชในทางปฏิบัติดวยความสมัครใจ และ
ก็คือการนําเอาหลักกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไปใชจัดการการทําประมงโดยปริย าย (องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ, 2545 อางจาก อิสระ และคณะ, 2550)
2.1.5 ความตกลงว าด วยมาตรการของรั ฐเจ าของท าเพื่ อป องกั น ยั บยั้ ง และขจั ดการทํ าการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Port State Measures Agreement)
ความตกลงวาดว ยมาตรการของรัฐเจาของทาเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมนี้ มีจุดประสงคที่จะปองกัน ยับยั้ง และขจัด การทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยการยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเจาของทา
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยทําใหแนใจวาทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลจะไดรับการอนุรักษ
ในระยะยาว และมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน เจตนารมณหลัก คือ รัฐภาคีในฐานะรัฐเจาของทาจะตองนํา
ความตกลงนี้ไปใชปฏิบัติอยางกวางขวางและมุงใหบรรลุผล โดยใชบังคับกับเรือที่ไมมีสิทธิ์ชักธงของรัฐเจาของทานั้น
ทั้งนี้ ความตกลงนี้จะใชบังคับกับเรือที่ประสงคจะขอเขาเทียบทาของรัฐภาคีความตกลงฯ หรือแมในขณะที่เรือนั้น
จอดเทียบทาอยูแลว
มาตรการของรัฐเจาของทาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และคุมคาในการปองกัน ยับยั้ง และขจัด
การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ซึ่งจําเปนที่จะตองเพิ่มการประสานงาน
ทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางภูมิภาค เพื่อตอตานการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
โดยการใชมาตรการตาง ๆ ของรัฐเจาของทา ทําใหสามารถพัฒนาความรวดเร็วของเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ฐานขอมูล เครือขาย และการเก็บบันทึก ขอมูลในระดับโลก ซึ่งลวนสนับสนุนการใชมาตรการของรัฐเจาของทา
และยังทราบถึงความจําเปนในการชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการ
ของรั ฐ เจ า ของท า FAO จั ด ทํ า ข อ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ของมาตรการของรั ฐ เจ า ของท า โดยอาศั ย หลั ก การของ
แผนปฏิบัติการสากลเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
ของ FAO (พ.ศ. 2544) แผนตัวอยางของมาตรการตอตานการทําการประมง ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุมของรัฐเจาของทาที่ FAO เสนอเปน การใชอํานาจอธิป ไตย ณ ทาเรือที่ตั้งอยูในดิน แดน
ของรัฐ ตนนั้น โดยคํานึงถึงความตกลงวาดวยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการประชากรสัตวน้ําชนิดที่
ขามเขตและอพยพยายถิ่นไกล พ.ศ. 2538 และความตกลงเพื่อสงเสริมการควบคุมเรือประมง ที่ทําการประมงใน
ทะเลหลวงใหปฏิบัติตามมาตรการสากลเพื่อการอนุรักษและจัดการประมง ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
รวมทั้ งจรรยาบรรณในการทํ าการประมงอยางรั บ ผิด ชอบ พ.ศ. 2538 ของ FAO ทั้งนี้ รัฐ อาจยอมรับ เอา
มาตรการที่เขมขนยิ่งกวาที่สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศมาใชก็ได
มาตรการรัฐเจาของทาประกอบไปดวยรายละเอียด 10 สวน ไดแก 1) บทบัญญัติทั่วไป ซึ่งเกี่ยวของ
กับคํานิยามและการบังคับใช 2) การเขาเทียบทา ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดทาเทียบเรือ การขอนําเรือเขาเทียบทา
และการอนุ ญ าตหรื อ ปฏิ เ สธการเข า เที ย บท า 3) การใช ท า เที ย บเรื อ ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค และ
รายละเอียดในการใชทาเทียบเรือ 4) การตรวจสอบและการปฏิบัติการตอเนื่อง ซึ่งเกี่ยวของกับการตรวจสอบ
เรือเมื่อเรือเขาเทียบทา และการจัดทํารายงานผลการตรวจเรือ 5) บทบาทของรัฐเจาของธง ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ที่รัฐเจาของธงเรือจะตองสามารถควบคุมตรวจสอบเรือตนเองได 6) ความตองการของรัฐกําลังพัฒนา ซึ่งระบุให
ภาคีสมาชิกควรใหความสําคัญ ส งเสริมและสนับสนุน ประเทศกําลั งพัฒนา เพื่อใหสามารถนํ ามาตรการรัฐ
เจาของทาไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 7) การระงับขอพิพาท ซึ่งกําหนดใหภาคีปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน
ในสวนที่เกี่ยวกับขอพิพาท เพื่อใหเกิดผลเปนที่พอใจกับทุกฝายโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 8) รัฐที่มิใชภาคี
ซึ่งกําหนดวาภาคีควรจะสนับสนุนใหรัฐที่มิใชภาคีความตกลงนี้เขามารวมเปนภาคี และ/หรือ ยอมรับกฎหมาย
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หรื อ กฎข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ และจั ด ทํ า มาตรการที่ ส อดคล อ งกั บ บทบั ญ ญัติ ข องความตกลงนี้ 9) การติ ด ตาม
ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล ซึ่งภาคีจะตองทําใหมั่นใจถึงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามความตกลงนี้
อยางสม่ําเสมอและเปนระบบ และมีการทบทวนการใชบังคับมาตรการตาง ๆ และ 10) บทบัญญัติสุดทาย ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวของกับการลงนามในความตกลงนี้ (พวงทอง, 2556)
2.1.6 แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562 (NPOA-IUU)
ประเทศไทยได นํ า หลั ก การ IPOA-IUU มาจั ด ทํ า NPOA-IUU ตามประกาศกรมประมง เรื่อ ง
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม พ.ศ. 2558-2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยนโยบายแหงชาติ
ดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยอาศัยพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ในการบังคับใช ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวของกับมาตรการรัฐเจาของทา ไดแก มาตรา 94
มาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา 97
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงรวมกับศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ไดจัดทํา NPOA-IUU เพื่อใหหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
บูรณาการในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประสบผลสําเร็จในการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมง
IUU และเกิ ดความยั่ งยืน ของทรั พยากรประมงและการทํ าการประมง โดยโครงสรางของ NPOA-IUU ของ
ประเทศไทย มีแนวทางตาง ๆ 5 มิติ ไดแก (1) ความรับผิดชอบในฐานะที่เปนรัฐ (2) ความรับผิดชอบในฐานะ
รัฐเจาของธง (3) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐชายฝง (4) มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของทาเรือ
และ (5) มาตรการที่เกี่ยวของในดานการคาระหวางประเทศ สําหรับบทบาทของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของ
ทาเรือ ที่ NPOA-IUU ไดระบุไว มีดังนี้
1) มาตรการ PSM จะใชบังคับเฉพาะกับเรือประมงตางชาติที่ขอเขาเทียบทาเทียบเรือของไทยเทานั้น
2) ประเทศไทยจํ า เป น จะต อ งเตรี ย มการพั ฒ นากฎหมาย และกฎข อ บั ง คั บ ภายในประเทศ
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถรองรับพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติอยางรอบคอบ
เรงดวน เปนรูปธรรม และสามารถนํามาตรการตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือของรัฐเจาของทามาใชเปนเครื่องมือ
ในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง IUU ไดอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ
3) หนวยงานกรมประมงและกรมเจาทา จําเปนตองรวมพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
พรอมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการอนุญาตให เขาเทียบทาอย างเหมาะสม และสอดคลองกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ และรวมกันพิจารณากําหนดทาเทียบเรือ เพื่อรองรับการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงตางชาติให
เปนไปตามมาตรการ PSM เปนการเฉพาะ
4) ตองจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับใชในตรวจสอบความถูกตองของเรือประมงตางชาติที่
ขอเขาเทียบทา และแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวกับรัฐ องคกรระหวางประเทศอื่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
5) ตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเรือตางชาติในทาเทียบเรือ และการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ
6) ประเทศไทยโดยหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งจั ด ฝ ก อบรม เพื่ อ ให ค วามรู กั บ บุ ค ลากรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนตามมาตรการการตรวจสอบ
เรือตางชาติ ณ ทาเทียบเรือ โดยอาศัยกฎหมายภายในประเทศ (ประกาศกรมประมง, 2558)
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2.1.7 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศของไทยตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม (กรมประมง, 2560) มีดังนี้
1) การควบคุมเรือประมงตางประเทศที่มีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 94 “หามมิใหผูใดนําเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไมชอบดวย
กฎหมายเขามาในราชอาณาจักร
ให อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจประกาศรายชื่ อ เรื อ ประมงที่ มิ ใ ช เ รื อ ประมงไทยที่ มี ก ารทํ า
การประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายใหทราบทั่วกัน โดยใหพิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมง
โดยไมชอบดวยกฎหมายที่ประกาศโดยรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ”
หลักการของมาตรา 94 นี้ไดกําหนดหามไมใหผูใดนําเรือประมงตางประเทศที่มีการทําการประมง
โดยฝ า ฝ นกฎหมาย การทํ าการประมงที่ ไ ม ได ร ายงาน และการทํ า การประมงโดยไร กฎเกณฑ เข า มาใน
ราชอาณาจักรไทย และไดใหอํานาจอธิบดีกรมประมงในการประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่มี
การทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งปจจุบันรวบรวมมาจากรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมง IUU
ที่ถูกกําหนดโดยองคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และองคกรระหวางประเทศตาง ๆ
2) การควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศที่ประสงคจะเขาเทียบทาเรือของไทย
มาตรา 95 “เรื อ ประมงที่ มิ ใ ช เ รื อ ประมงไทยที่ ป ระสงค จ ะนํ า สั ต ว น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า
เขามาในราชอาณาจักร จะตองแจงลวงหนาตอพนักงานเจาหนาที่ไมนอยกวาระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด แตรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหแจงลวงหนาเกินเกาสิบหกชั่วโมงกอนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึง
ทาเทียบเรือไมได โดยเรือประมงดังกลาวตองแจงขอมูล และเขาเทียบทาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลตามวรรคหนึ่งและแจงใหผูควบคุมเรือทราบ
ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองไมชากวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดรับแจงหรือกอนเวลาที่
เรือจะเขามาในราชอาณาจักรสุดแตเวลาใดจะเร็วกวา
เรือประมงที่ไดแจงตามวรรคหนึ่งแลวแตมิไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง
ใหถือวาไดรับอนุญาตใหเขาเทียบทาได
ในกรณีที่เรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเรือประมงดังกลาวไดทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเกี่ยวของกับการทํา
การประมงโดยไม ชอบด วยกฎหมาย พนักงานเจาหนาที่อาจปฏิเสธการเขาเทียบทาหรือจะอนุญาตใหเขา
เทียบทาได เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมง
หรือเพื่อการตรวจสอบเรือและการดําเนินการอื่นใดเพื่อปองกันและปราบปรามการทําการประมงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับการปฏิเสธการเขาเทียบทา
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ใหใชบังคับแกเรือประมงที่มิได
นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรแตประสงคจะเขามาในราชอาณาจักรดวยโดยอนุโลม”
หลัก การของมาตรา 95 นี ้ใหอํานาจรั ฐ มนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป ระกาศกําหนด
การการแจงขอมูลลวงหนาและกําหนดทาเทียบเรือของเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่ประสงคจะเขามาใน
ราชอาณาจั กร โดย พ.ศ. 2560 มี ป ระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมูล ลวงหนาและ
กํ า หนดท าเที ย บเรื อของเรื อประมงที่ มิใ ช เ รื อ ประมงไทยที่ ป ระสงค จะเข ามาในราชอาณาจั กร พ.ศ. 2560
(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560) และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561)
รายละเอียดตามเอกสาร 1 ในภาคผนวก
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มาตรา 97 “รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบานซึ่งรัฐเจาของธงที่มี
อาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรไทยไมตองปฏิบัติตามมาตรา 95 และมาตรา 96 ทั้งหมด หรือบางสวนก็ได
ในการนี้ รั ฐ มนตรี มีอํา นาจกํ า หนดแนวปฏิบัติใหเรือดังกลาวตองปฏิบัติ เพื่อเปน การปองกันมิใหมีการทํา
การประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายดวยก็ได”
หลักการของมาตรา 97 นี้ ได กําหนดไวว าเรือประมงที่ใชทําการประมง (เรือจับสัตวน้ํา ) ซึ่งมี
สัญชาติเปนประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรไทย (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักร
กัมพูช า และมาเลเซีย ) ไม ตองปฏิ บัติตามมาตรา 95 หรืออาจจะปฏิบัติตามมาตรา 95 เพีย งบางสว นก็ได
โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติ
ในการแจ ง ข อ มู ล การนํ า เรื อ ประมงที่ ทํ า การประมงพื้ น บ า นโดยรั ฐ เจ า ของธงที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ
ราชอาณาจักรไทยเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) เพื่อให
เรือที่ใชทําการประมงที่มีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย ที่มีขนาดต่ํากวา 10 ตันกรอส ปฏิบัติตาม
แนวทางที่รัฐมนตรีฯ ประกาศกําหนด รายละเอียดตามเอกสาร 2 ในภาคผนวก
3) การควบคุมตรวจสอบสัตวน้ําที่นําเขาโดยเรือประมงตางประเทศ
มาตรา 96 “เมื่อเรือประมงไดรับอนุญาตใหเทียบทาตามมาตรา 95 และเทียบทาแลวใหยื่นคําขอ
อนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑ สัตวน้ํา และเมื่อไดรับอนุ ญาตแล วจึงนําสัตวน้ํ าหรือผลิตภัณฑ สัตวน้ํ า
ขึ้นจากเรือประมงได ใบอนุญาตดังกลาวใหถือวาเปนใบอนุญาตที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหการนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตองไดรับอนุญาต
หามมิใหพนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรค
หนึ่ง เวนแตเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือจะพิสูจนไดวา
(1) เรื อ ประมงนั้ น มี ใ บอนุ ญ าตให ทํ า การประมงหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การประมงซึ่งออกโดยรัฐเจาของธงหรือรัฐชายฝง
(2) มีหลักฐานแสดงใหเห็นวามิไดมีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(3) เจาของเรือหรือผูควบคุมเรือทําหนังสือรับรองวารัฐเจาของธงจะยืนยันในเวลา
อันสมควรวาสัตวน้ําที่จับไดนั้นเปนไปตามขอบังคับขององคการระหวางประเทศ
ในกรณี ที่ เ จ า ของเรื อหรือ ผู ควบคุ มเรือ ไม อาจพิ สูจ นไ ด ตามวรรคสอง ใหอ ธิบ ดี มี
อํา นาจสั่ งให เ รื อประมงนั้ นออกจากราชอาณาจักรไดภายในเวลาที่กําหนด และแจงใหรัฐ เจาของธง หรือ
ประเทศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และองค ก ารระหว า งประเทศเพื่ อ ทราบ ในกรณี ที่ เ รื อ ประมงนั้ น ไม อ อกนอก
ราชอาณาจักรภายในเวลาที่กําหนด หรือมีหลักฐานชัดแจงวาเรือนั้นไดทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรื อกรณี เ ป น เรื อไร สั ญ ชาติ ให อธิ บ ดี มีอํานาจสั่งใหยึดเรือประมงและทรัพยสิน ในเรือประมงนั้น ออกขาย
ทอดตลาดหรือทําลายได เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายและคาใชจายอื่นแลวให
กรมประมงยึดไวจนกวาเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือสามารถพิสูจนไดตามวรรคสอง ในกรณีที่เจาของเรือหรือผู
ควบคุ ม เรื อ ไม ส ามารถพิ สู จ น ไ ด ภ ายในระยะเวลาหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ ข ายทอดตลาด เงิ น ที่ ไ ด จ ากการขาย
ทอดตลาดใหตกเปนของแผนดิน เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําและสั่ง
ใหเรือนั้นออกจากราชอาณาจักร ถาเรือนั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่กําหนด หรือในกรณีที่อธิบดีสั่ง
ทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสามหรือนําไปดําเนินการเพื่อจายแจกตามวรรคหามิใหถือวาไดมี
การนําหรือเคยนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
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ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิใหนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําออกขาย
ทอดตลาดดวยโดยใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาว หรือนําไปดําเนินการ
เพื่อจายแจกใหแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาสโดยไมคิดราคา
เรือประมงที่ไมอาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได แตไมปรากฏหลักฐานชัดแจงวาได
ทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายกอนเขาเทียบทา พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหรับบริการเติมเชื้อเพลิง
และเสบียง หรือซอมบํารุง ตามความจําเปนก็ได”
หลักการของมาตรา 96 นี้ เปนการกําหนดใหผูควบคุมเรือ หรือผูขออนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรื อ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํายื่นคําขออนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถ
นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้ น จากเรื อ ได และเจาหนาที่กรมประมงจะพิจารณาอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ํา
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไดเมื่อสามารถพิสูจนไดวาเรือประมงและสัตวน้ํามิไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมาย
หากไมสามารถพิสูจนได ใหอํานาจอธิบดีกรมประมงดําเนินการเกี่ยวกับเรือและสัตวน้ําตามที่กฎหมายกําหนด
2.1.8 พั ฒ นาการของการควบคุ ม ตรวจสอบเรื อ ประมงต า งประเทศตามมาตรการรั ฐ เจ า ของท า
ของประเทศไทย
ประเทศไทยนําหลักการความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทํา
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Agreement on Port State Measures to
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) มาใช เ พื่ อ
ควบคุ มตรวจสอบเรื อประมงต า งประเทศที่ ป ระสงคข อเทีย บทา ของประเทศไทย (รั ฐ เจ าของทา ) ว ามิไ ด
เกี่ยวของกับการทําประมง IUU
ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean
Tuna Commission: IOTC) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2540 ซึ่งเปนองคการจัดการประมงในภูมิภาค รับผิดชอบ
ดูแลจัดการดานการประมงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ที่ตั้งขึ้นภายใตความเห็นชอบของ FAO โดยใน พ.ศ. 2533 IOTC
ได ให การรั บ รองมติ 10/11 เกี่ ย วกั บ มาตรการรัฐ เจาของทาเพื่อขจัดการทําการประมง IUU (Resolution
10/11 on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing) หรื อ IOTC PSMR ซึ่งมี ผ ลบั งคั บ ใชวัน ที่ 1 มี น าคม พ.ศ. 2554 โดยเปน มาตรการ
ทางกฎหมายประเทศสมาชิกทั้งหมดจะตองดําเนินการตามมาตรการนี้ ทําใหประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิก
ของ IOTC จึ ง ต อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรการนี้ ใ นพื้ น ที่ ข อง IOTC (IOTC, 2013 อ า งจาก จงกลนี , 2558)
โดยจะตองรายงานขอมูลเรือจับสัตวน้ํา และชนิดและปริมาณสัตวน้ําที่นําขึ้นทาไปยัง IOTC เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใช
บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในระดับภูมิภาค และปองกันมิใหเรือที่ไมไดรับอนุญาตจาก IOTC นําเรือและ
สัตวน้ํานําเขามาทางทาเรือจังหวัดภูเก็ต (ภาสกร, 2563)
ใน พ.ศ. 2557 กรมประมงไดดําเนินโครงการทาเรือนํารองตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM)
ณ ทา เทีย บเรื อประมงจั งหวั ดภู เ ก็ต เพื่อสรางความรูความเขาใจในการดําเนิน โครงการทาเรือนํ ารองตาม
มาตรการรัฐเจาของทา แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการนําเขาสัตวน้ําของหนวยงานที่เกี่ยวของ และเอกชนผูมี
สวนไดสวนเสียในทาเทียบเรือประมง มีการฝกอบรมภาคปฏิบัติในการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจาของทา
(Port Inspections) เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจขั้นตอนในการตรวจสอบเรือประมงตาม
มาตรการรัฐเจาของทา ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือมาตรการที่บังคับใชกับเรือประมง IUU
โดยตรง
ตอมาประเทศไทยมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
เนื่องจากกฎหมายวาดวยการประมงไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบันที่มีทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนจํากัด ในขณะที่เทคโนโลยีดานการประมงไดพัฒนาไปอยางมากและ
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ถูกนําไปใชเปนเครื่องมือทําการประมง อันสงผลใหสัตวน้ําลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว จึงสมควรปรับปรุงการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรสั ต ว น้ํ า และการประมงของประเทศให ส อดคล อ งกั บ กฎหมายระหว า งประเทศและ
มาตรฐานสากล อยางไรก็ตามเนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ไมมีกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมและตรวจสอบการทําประมง IUU อีกทั้งไมมีขอกฎหมายที่บังคับใชกับเรือประมงตางประเทศ จึงมี
การแกไขพระราชบัญญัติการประมง 2558 โดยประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งมี
ขอกฎหมายตามมาตรา 94 95 96 และ 97 ที่ เกี่ ยวข องกั บการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ
ตามมาตรการรัฐ เจาของทา ซึ่งมี การออกกฏหมายลําดับรองตามมาตรา 94 วรรคสอง ฉบับแรกเมื่อเดือน
ธันวาคม 2558 มีการออกกฏหมายลําดับรองตามมาตรา 95 ในการกําหนดขอมูลการแจงขอมูลลวงหนาของ
เรือประมงตางประเทศที่จะเขาเทียบทาในประเทศไทยฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยมีการกําหนด
แบบฟอรมสําหรับแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา และกําหนดรายชื่อทาเทียบเรือสําหรับ
เรือประมงตางประเทศ สําหรับการออกกฏหมายลําดับรองตามมาตรา 97 นั้นไดกําหนดแนวปฏิบัติในการนําเขา
สัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําสําหรับเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มีอาณาเขตติดตอกับ
ราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเมื่อเดือนมกราคม 2559
หลังจากมีการประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเริ่มดําเนินการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศในฐานะรัฐเจาของทา โดยเจาหนาที่อาศัยอํานาจตามมาตรา 95 ใหผูประสงคจะนํา
เรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่จะนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร ตองแจงขอมูล
ลวงหนาตามแบบคํ ารองนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาในรูปแบบ manual ตอพนักงานเจ าหนาที่
ไม น อยกว าสี่ สิ บ แปดชั่ ว โมง ก อนเวลาที่เ รือ ประมงจะเดิ น ทางถึ งท าเทีย บเรื อ และใหพ นักงานเจ าหนา ที่
ตรวจสอบขอมูลและแจงผลการพิจารณาใหผูควบคุมเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง และใหเรือที่ไดรับอนุญาตเขา
เทียบทาจอดเรือ ณ ทาเทียบเรือตามที่กําหนด โดยมีเจาหนาที่ควบคุมตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ
ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยไดยื่นภาคยานุวัติสารเขาเปนภาคีความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา
เพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Agreement
on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: PSMA) ในลําดับที่ 26 เมื่อวัน ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (FAO, 2021) เพื่อแสดงเจตนารมณ
ตอการปองกันเรือประมง และสินคาประมงตางประเทศและมีผลบังคับใชในทางกฎหมายระหวางประเทศ
การเขาเปนภาคีสมาชิกความตกลงมาตรการรัฐเจาของทาดังกลาว จะชวยใหไทยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ควบคุมเรือประมงตางประเทศ และปองกันการนําเขาสิน คาประมง IUU โดยจะสามารถเพิ่ มความรวมมื อ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการตอตานการทําประมง IUU กับประเทศภาคีสมาชิกไดอยางกวางขวางขึ้น
หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม 2560 กรมประมงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับรองตาม
มาตรา 95 ในการกําหนดขอมูลการแจงขอมูลลวงหนาของเรือประมงตางประเทศที่จะเขาเทียบทาในประเทศไทย
โดยปรับปรุงแบบฟอรมการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทีย บทาลว งหนา ปรับ เปลี่ย นระยะเวลา
ในการแจงขอเขาเทียบทาลวงหนา และเพิ่มเติมการกําหนดเอกสารที่ใชประกอบการแจงขอนําเรือประมง
ตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา นอกจากนี้ไดเริ่มใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในควบคุมตรวจสอบเรือประมง
ตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ผานระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง Processing
Statement and PSM Link System (PPS) โดยมี การเชื่ อมโยงขอมูล ระวางเรือ ชื่ อเรือจั บ บัญ ชี ร ายการ
ราคาสินคา ชนิด ปริมาณ และชื่อผูนําเขา ซึ่งจะถูกนําไปตั้งตนสําหรับการตรวจสอบที่มาของสินคาสัตวน้ํา
โดยการเชื่ อ มต อ กั บ ข อมู ล ใบอนุ ญ าตให นํ า เข า สั ต ว น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า (DOF 2) ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ
ผานระบบ Fisheries Single Window (FSW)
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ตอมาในเดือนมิถุนายน 2560 กรมประมงไดประกาศใชพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 เนื่องจากขอกําหนดในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
กรมประมงจึงมีการแกพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในบางมาตราเพื่อใหสอดคลองกับปจจุบันและ
สามารถนําไปบังคับใชได ซึ่งไดมีการแกไขมาตรา 95 และมาตรา 96 ในสวนที่ยังไมสอดคลองกับความตกลง
วาดวยมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA) กรมประมงจึงปรับปรุงกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของโดยปรับปรุงกฎหมาย
ลําดับรองตามมาตรา 95 ใหกําหนดขอมูลการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนาที่เขมงวดขึ้น
โดยปรับ ปรุง แบบฟอรมและเอกสารประกอบการแจงขอนํา เรือ ประมงตางประเทศเขา เทีย บทา ลว งหนา
พรอมทั้งกําหนดรายชื่อทาเทียบเรือสําหรับเรือประมงตางประเทศใหมใหสอดคลองกับปริมาณเรือและจํานวน
เจาหนาที่ที่ตรวจสอบ ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนพฤศจิกายน 2560 และใชอยูจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
การแกไขกฎหมายลําดับตามมาตรา 97 ใหมีความชัดเจนขึ้นและสอดคลองกับกฎหมายรองตามมาตรา 95 ซึ่งมี
ผลบังคับใชในเดือนมีนาคม 2561 และใชอยูจนถึงปจจุบัน
2.2 แนวคิดในการวิจัย
ศึกษาสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทา ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําที่มี
การนําเขาและนําผานทาเทียบเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง
กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเรือเปนรายปและรายเดือน
วิเคราะหความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบ
เรือขนถายทูนาแบบเทกองของไทย โดยเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในปจจุบันกับหลักเกณฑ
สากลของ PSMA ที่ FAO กําหนดไว เพื่อใหเห็นชองวางหรือปญหาในการดําเนินการ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทาง
เพื่อปดชองวางหรือแกไขปญหาที่ไดจากการวิเคราะห
ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา
(PSMA)

เปรียบเทียบ

กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย

วิเคราะห ประมวลผล
ชองวางหรือปญหาที่พบ
ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3.1 การวางแผนการศึกษา แบงการศึกษาออกเปน 4 สวน
3.1.1 ศึก ษาแนวทางปฏิบัติใ นการควบคุม ตรวจสอบเรือขนถา ยทูนา แบบเทกองของกรมประมง
ตามมาตรการรัฐเจาของทา
3.1.2 ศึ กษาเปรี ย บเที ย บสถิ ติการนําเรือขนถายทูน าแบบเทกองเขาเทีย บทาเรือของไทยระหว า ง
พ.ศ. 2560–2562 จําแนกตามสัญชาติเรือ และศูนยฯ หรือดานตรวจประมง เปนรายปและรายเดือน
3.1.3 ศึกษาเปรียบเทียบสถิติ ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําที่มีการนําเขาและนําผานราชอาณาจักร
ดวยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562 โดยเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่
เขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 และขอมูลการอนุญาตนํ าเขาและนําผานสิน คาสัตวน้ํ า
ผานศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5
(สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต โดยจําแนกตาม
สัญชาติเรือที่ใชทําการประมง เปนรายปและรายเดือน
3.1.4 ศึ ก ษาความสอดคล อ งของข อ กฎหมาย ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการควบคุ ม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองของไทยกับหลักเกณฑสากลของมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA)
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.2.1 เก็ บ รวมรวมข อมูล แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตาม
มาตรการรัฐเจาของทา จากพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายลําดับ
รองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงคูมือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา
3.2.2 เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาของไทยจากระบบการแจง
ข อ มู ล การนํ า เรื อ ประมงตา งประเทศเขา เทีย บทา (ePSM) ซึ ่ง ใชข อ มูล จากคํ า รอ งขอนํ า เรือ ประมง
ตางประเทศเขาเทียบทา (Advance Request for Port Entry: AREP) ใบแจงอนุญาตใหเรือประมงตางประเทศ
เขาเทียบทา (Notification to Fishing Vessel Following a Request to Enter Port: NOTI) แบบรายงาน
ผลการตรวจเรือ (Port Inspection Report: PIR) เปนตน
3.2.3 เก็บรวบรวมขอมูลชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ํา รวบรวมจากระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและ
ระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผานอินเตอรเน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window: FSW)
ซึ่งใชขอมูลจากใบอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF2) ที่มีการตรวจปลอยสินคาแลว รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ที ่เ กี่ย วขอ ง เชน ใบขนสิน คาขาเขา ใบรายการสิน คา (Invoice) เอกสารบันทึกการขนถาย
สัตวน้ําหนาทา เปนตน
3.2.4 เก็บรวบรวมขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองของไทยจากพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎหมายลําดับรองตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และคูมือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา และรวบรวม
หลั กการปฏิ บั ติการควบคุมตรวจสอบเรื อประมงตางประเทศที่เปนมาตรฐานสากลจากความตกลงวาดว ย
มาตรการของรัฐเจาของทาเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
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3.3 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analytical)
ซึ่งไดจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย จากสถิติเ ชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ซึ่งมีการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดใหเปนระบบ วิเคราะห หาความสัมพันธของขอมูล เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น การเสนอผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห เปรียบเทียบ สถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาเรือ PSM ของไทย
ระหว า ง พ.ศ. 2560-2562 จํ า แนกตามสั ญ ชาติ เ รื อ และศู น ย ฯ หรื อ ด า นตรวจประมงที่ กํ า กั บ ควบคุ ม
ทาเทียบเรือนั้น โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณเรือเปนรายปและรายเดือน
3.3.2 การวิ เคราะห เปรียบเทีย บ สถิติ ชนิด ปริ มาณ และมูล คาสั ตวน้ํ าที่มีการนําเขาและนําผาน
ทาเทียบเรือของไทย โดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560–2562 จําแนกตามสัญชาติเรือที่ใช
ทําการประมง และศูนยฯ หรือดานตรวจประมงที่กํากับควบคุมทาเทียบเรือนั้น โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบ
ของตาราง กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตวน้ําเปนรายปและรายเดือน
3.3.3 การวิเคราะหความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองกับหลักการปฏิบัติสากล โดยเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ในปจจุบันของไทยกับหลักเกณฑสากลของ PSMA ที่ FAO กําหนดไว
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและขอวิจารณ
4.1 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยกํ า หนดท าเทีย บเรือ ตามมาตรการรั ฐ เจา ของท า เพื่ อใหเ รื อ ประมง
ตางประเทศเขาเทียบทาจํานวน 25 ทา (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของศูนยฯ และดานฯ 9 แหง แตเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทย เพื่อนําปลาทูนาขึ้นทามี
ประวัติ การเขาเที ยบทาผานทางศูนยฯ และด านฯ 4 แหง ไดแก ศูน ยบ ริหารจั ดการดานตรวจประมงเขต 3
(กรุงเทพมหานคร) ศูนยบ ริห ารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจ
ประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเ ก็ต แตร ะหวางพ.ศ. 2560–2562 ไมพบการนําเขาปลาทูนา
โดยเรือขนถายแบบเทกองผานทางดานตรวจประมงภูเก็ต แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทาแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา
การตรวจสอบเรื อ ณ ท า เที ย บเรื อ และการควบคุ มการขนถา ย โดยใชร ะบบอิ เล็ กทรอนิก ส Processing
Statement and PSM Link System: PPS มาอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตรวจสอบ และเก็บขอมูล
ตลอดทุกกระบวนการ โดยเริ่มใชระบบอิเล็กทรอนิกส PPS มาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนมา
4.1.1 การตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา
เจ า ของเรื อขนถ า ยทู น า แบบเทกองหรื อตัว แทนสายเรือตองยื่น แบบคํ ารองขอนําเรื อประมง
ตางประเทศเขาเทียบทา (AREP) และเอกสารประกอบตอเจาหนาที่ผานระบบ PPS ลวงหนาไมนอยกวา 72 ชั่วโมง
กอนวันนําเรือเขาเทียบทา โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถายจากรัฐเจาของ
2) สําเนาใบอนุญาตใหทาํ การขนถายสัตวน้ําที่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทําการขนถายสัตวน้ําขึ้นเรือ
3) สําเนาเอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถายสัตวน้ํา ชื่อเรือประมงที่
เรือขนถายรับสัตวน้ําขึ้นเรือมา พื้นที่ทําการขนถาย ชนิดและปริมาณสัตวน้ํา ชวงระยะเวลาทําการขนถายสัตวน้ํา
4) สําเนาผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตวน้ํา ชื่อเรือประมงที่เรือขนถาย
รับสัตวน้ํามา และหมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ
5) สําเนาเอกสารการแจงนําเรือออกจากทาครั้งลาสุด
6) สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงวาบุคคลนั้น
เปนกัปตันหรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว
7) สําเนาหนังสืออนุญาตนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีแนบทายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณี
มีสัตวน้ํา CITES
8) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือที่ใชทําการประมงที่เรือขนถายรับสัตวน้ํามา
9) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือที่ใชทําการประมงที่เรือขนถายรับสัตวน้ํา
เมื่อเจาหนาที่ไดรับคํารอง AREP เจาหนาทีจ่ ะตรวจสอบพฤติกรรมการเดินเรือของเรือขนถายเทกอง
และเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถายจากสัญญาณ AIS ของเรือ (ปจจุบันกรมประมงมีเจาหนาที่ของ
องคกร OceanMind ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเสนทางการเดินเรือโดยใชสัญญาณ AIS
เปนผูสนับสนุนการตรวจสอบดังกลาว โดยดําเนินการภายใตบันทึกความรวมมือระหวางกรมประมงและหนวยงาน
OceanMind) หลั งจากทราบพฤติกรรมการเดิน เรือของเรือ และประเมิน ความเสี่ย งของกิจกรรมที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น ได จ ากพฤติ ก รรมการเดิ น เรื อ เจา หน าที่ จ ะตรวจสอบความถู กต องและความสอดคลองของข อมู ล
รายละเอียดใน AREP กับรายละเอียดในเอกสารประกอบขางตน เพื่อยืนยันไดวาเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
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และเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถายมิไดเกี่ยวของกับการทําประมง IUU เชน ตรวจสอบรายชื่อเรือ
วาอยูใ นบัญชีร ายชื่อ เรือ IUU หรือไม ตรวจสอบขอมูล แสดงตัว ตนเรือ จากใบจดทะเบีย นเรือ ตรวจสอบ
การได รั บ อนุ ญ าตให ข นถ า ยหรื อ จั บ สั ต ว น้ํ า จากใบอนุ ญ าตขนถ า ยสั ต ว น้ํ า หรื อ ใบอนุ ญ าตการทํ า ประมง
ตรวจสอบพื้น ที่ก ารทํา ประมงที่สํา แดงใน AREP กับ ขอ มูล จากการตรวจสอบดว ยสัญ ญาณ AIS เปน ตน
เมื่อขอมูลทั้งหมดถูกตอง และสามารถยืนยันไดวาเรือและสัตวน้ําไมไดมาจากการทําประมง IUU เจาหนาที่
จะพิจ ารณาอนุญ าตใหเ รือ เขา เทีย บทา โดยจัด ทําเอกสารใบแจงการอนุญ าตเขาเทียบทาของเรือประมง
ตางประเทศ (NOTI) ผานระบบ PPS พรอมทั้งระบุความเสี่ยงที่ไดจากการตรวจสอบสัญญาณ AIS ของเรือขนถาย
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจเรือตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อเรือเขาเทียบทา ซึ่งเอกสาร NOTI จะถูกสงไปยังตัวแทนสายเรือ
กรมศุลกากร และกรมเจาทาผานทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติ เพื่อแจงใหทราบวาเรือลําดังกลาวไดรับอนุญาต
ใหเขาเทียบทาโดยเจาหนาที่กรมประมงแลว ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา
4.1.2 การตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ
เมื่อเรือเดินทางมาถึงทาเทียบเรือ เจาหนาที่จะตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เชน ชื่อเรือ ธงเรือ
รหัส IMO รหัสวิทยุสากล (Call sign) เปนตน กอนขึ้นตรวจเรือ เพื่อใหมั่นใจไดวาเรือลําดังกลาวเปนเรือลํา
ที่จดทะเบียนและแจงขอเขาเทียบทาไวจริง หลังจากนั้นเจาหนาที่ขึ้นตรวจสอบบนเรือ โดยตองแสดงตน และ
แจงวัตถุประสงคของการตรวจเรือใหผูควบคุมเรือทราบ เจาหนาที่เริ่มดําเนินการโดยตรวจสอบสําเนาเอกสารที่
ยื่น เปรี ย บเที ยบกั บเอกสารฉบั บจริ งที่ จั ดเก็บไวบนเรือ ตรวจสอบอุป กรณและเอกสารตาง ๆ บนเรือ เชน
เครื่องมือสื่อสาร VMS สมุดปูมเรือ (Logbook) เปนตน และสิ่งสําคัญที่สุด คือ การตรวจสอบเพื่อยืนยันไดวา
กิจกรรมของเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่ คาดวาจะเกิดขึ้น ตามความเสี่ย งที่ไดจากการตรวจสอบสัญญาณ
Automatic Identification System (AIS) นั้นมิไดเกี่ยวของกับการทําประมง IUU โดยการสอบถามจาก
ผูควบคุมเรือ และสืบหาเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ เพื่อยืนยันกิจกรรมดังกลาว เชน กรณีผลวิเคราะห AIS
ปรากฏวา เรือขนถายทูนาแบบเทกองชะลอความเร็วเปนเวลาหลายชั่วโมงกลางทะเล และพบวามีการเขาเทียบ
กับเรือจับปลาทูนา ซึ่งมีความเสี่ยงที่เรือจะลักลอบขนถายปลาทูนากลางทะเลได เจาหนาที่จะตองสอบถาม
ผูควบคุมเรือเพื่อใหชี้แจงกิจกรรมที่เรือดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว และตรวจสอบการบันทึกในสมุดปูมเรือ
วาดําเนิน กิจกรรมดังกลาวจริงหรือไม และตรวจสอบหลักฐานอื่ นเพิ่ มเติ ม เชน สมุดบั นทึกอุณหภูมิร ะวาง
เพื่อยืนยันวาเรือมิไดเปดระวางเพื่อรับสัตวน้ํา ตรวจสอบเอกสารการสงของหรือเสบียง หากผูควบคุมเรือแจงวา
มีการเทียบกับเรือจับปลาทูนาเพื่อขนสงอาหารและสิ่งของตาง ๆ เมื่อตรวจสอบเอกสารและยืนยันกิจกรรมที่เปน
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ความเสี่ยงเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะตรวจพื้นที่โดยรอบเรือและระวางเก็บสัตวน้ําวามิไดมีรองรอยการเปดระวาง
และดําเนินการซีลระวางเรือ เพื่อปองกันการลักลอบนําสัตวน้ําขึ้นทากอนไดรับอนุญาต
หลังจากตรวจสอบเรือและยืน ยัน ได วาเรือและสั ตว น้ําบนเรือไม ไดมาจากการทําประมง IUU
เจาหนาที่จะพิจารณาใหเรือสามารถขนถายสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือได โดยจัดทํารายงานผลการตรวจเรือ (PIR)
ผานระบบ PPS เพื่อแจงใหผูควบคุมหรือตัวแทนสายเรือทราบ และลงนามรับทราบผลการตรวจเรือดังกลาว
รายงานผลการตรวจเรือจะถูกสงผานทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติไปยังกรมเจาทา และกรมศุลกากร เพื่อรับทราบ
รายงานผลการตรวจเรือดวยเชนกัน หลังจากนั้นเจาหนาที่จะสงรายงานผลการตรวจเรือไปยังรัฐเจาของธงเพื่อรับทราบ
ผลการตรวจเรือของตนเองตามขอกําหนดในความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ
4.1.3 การควบคุมการขนถาย
หลังจากเจาหนาที่จัดทํารายผลการตรวจเรือแลว ผูประกอบการนําเขาสัตวน้ําแตละรายจะยื่น
คําขออนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า (DOF 1) ผานระบบ FSW และเจาหนาที่จะจัดทําใบอนุญาต
ใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF 2) ซึ่งเลขที่ใบอนุญาต DOF 2 จะถูกนําไประบุในการจัดทําใบขน
สินคาขาเขาของกรมศุล กากร กอ นเริ่ม ขนถายปลาทูนา ผูป ระกอบการนําเขา สัต วน้ํา จะตอ งยื่น เอกสาร
ประกอบการตรวจปลอยสินคาสัตวน้ําตอเจาหนาที่ ไดแก ใบอนุญาต DOF 2 ใบขนสินคาขาเขา เอกสารบัญชี
รายการและราคาสินคา (Invoice) เอกสารใบตราสงสินคาทางทะเล (Bill of lading) ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ
(Stowage plan) และเอกสารอื่น ๆ เชน แผนการขนถายสัตวน้ําขึ้นจากเรือทั้งหมด หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
(Certificate of Origin) Captain Statement เปนตน เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองกอนทุกครั้ง
กอนจะอนุญาตใหเปดระวางเก็บสัตวน้ําและเริ่มขนถายสัตวน้ําได
ระหวางการขนถายปลาทูนาขึ้นจากเรือ เจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบชนิดปลาทูนาที่ขนถาย
ขึ้นจากเรือในเบื้องตน ซึ่งจะตองสอดคลองกับชนิดปลาทูนาที่ผูขออนุญาตนําเขาไดรับอนุญาตนําเขาไว และ
ตรวจสอบปริมาณปลาทูนาในแตละเที่ย วรถ ซีลฝาปดทายรถ พรอมทั้งบันทึกระวางเรื อขนถาย ชื่อเรือจั บ
หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล เวลารถออกจากทา น้ําหนักสัตวน้ําแตละเที่ยวรถ ลงในแอปพลิเคชั่น
ควบคุมการขนถายสัตวน้ํา ซึ่งจะสงผานขอมูลไปใหเจาหนาที่ที่อยู ณ สถานประกอบการ เพื่อควบคุมการคัดแยก
ชนิดและปริมาณจริงของปลาทูนา เมื่อรถเดินทางถึงสถานประกอบการ เจาหนาที่จะตรวจสอบขอมูล และตัดซีล
รถบรรทุก กอนเขาสูกระบวนการตรวจสอบการคัดแยกชนิด และบันทึกชั่งน้ําหนักจริงปลาทูนา เพื่อจัดเก็บใน
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หอ งควบคุม อุณ หภูมิตอ ไป ขอ มูล การขนถา ยสัต วน้ํา ทั้ง หมดจะถูก บัน ทึก ในระบบ PPS เพื่อ ใหส ามารถ
ตรวจสอบยอนกลับการนําเขาปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองไดทั้งระบบ
เมื่อผูนําเขาปลาทูนาดําเนินการคัดแยกสัตวน้ําและทราบน้ําหนักจริงปลาทูนาทั้งหมดแลว ผูนําเขา
จะแจงน้ําหนักจริงใหเจาหนาที่ทราบผานทางระบบ PPS และเจาหนาที่จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลดังกลาว
เทียบกับขอมูลของเจาหนาที่กอนพิจารณาตรวจปลอยสัตวน้ํา และจัดทําหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา
นําเขา (Aquatic Import Movement Document: IMD) จึงถือวาเป นการสิ้นสุดกระบวนการนําเข าปลาทูน า
โดยเรือขนถายแบบเทกอง ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กระบวนการควบคุมการขนถาย
4.2 การวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง
พ.ศ. 2560–2562
4.2.1 สถิติจํา นวนเที่ย วเรือ ขนถา ยทูนา แบบเทกองที่เ ขา เทีย บทา ในประเทศไทยระหวา ง พ.ศ.
2560-2562 จําแนกเปนรายปและรายเดือน
จากการศึกษาจํา นวนเที่ย วเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทีย บทาเรือของประเทศไทยใน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบวา มีจํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทาเรือของไทย 167 172 และ 187
เที่ยว คิดเปนรอยละ 31.75 32.70 และ 35.55 ของจํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาเทกองที่เขาเทียบทาทั้งหมด
ระหวาง พ.ศ. 2560-2562 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณาจํานวนแยกตามรายชื่อเรือที่เขา
เทีย บทา ในแต ล ะป (ไมนั บ รายชื่ อที่เ ข า เทีย บทาซ้ํา) พบวามีเรือที่เขาเทีย บทาเพีย ง 71 ลํ า ในพ.ศ. 2560
จํานวน 72 ลําใน พ.ศ. 2561 และจํานวน 79 ลํา ใน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 มีเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขามาเทียบทาจํานวน 167 เที่ยว เดือนที่มีจํานวนเที่ยว
เรือเขาเทียบทามากที่สุด คือ เดือนมกราคม จํานวน 20 เที่ยว เดือนที่มีจํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทานอยที่สุด
คือ เดือนกันยายน จํานวน 8 เที่ยว ดังแสดงในภาพที่ 1 เรือเขาเทียบทาในทาเทียบเรือที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 143 เที่ยว เปนเรือที่ดําเนินกิจกรรม
ขนถายสัตวน้ํา 141 เที่ย ว และไมไดขนถายสัต วน้ํา 2 เที่ยว จํานวนเรือที่เขาเทียบทาในพื้นที่รับผิดชอบของ
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ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) มีจํานวน 24 เที่ยว ซึ่งเปนเรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถาย
สัตวนํา้ ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 4
พ.ศ. 2561 มีเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขามาเทียบทาจํานวน 172 เที่ยว เดือนที่มีจํานวนเที่ยว
เรือเขาเทียบทามากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคมและธันวาคม จํานวน 19 เที่ยว เดือนที่มีจํานวนเที่ยวเรือที่เขา
เทียบทานอยที่สุด คือ เดือนตุลาคม จํานวน 9 เที่ยว เขาเทียบทาในทาเทียบเรือที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนยฯ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) และศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) และศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) โดยมีจํานวนเรือที่
เขาเทียบทาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) 146 เที่ยว เปนเรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถาย
สัตวน้ํา 135 เที่ยว และไมไดขนถายสัตวน้ํา 11 เที่ยว เรือที่ไมไดขนถายสัตวน้ําคิดเปนรอยละ 7.53 ของเรือที่
เขาเทียบทา จํานวนเรือที่เขาเทียบทาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) มีจํานวน 23 เที่ยว ซึ่งเปน
เรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ําทั้งหมด และจํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) มีจํานวน 3 เที่ยว เปนเรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ํา 2 เที่ยว
และไมไดขนถายสัตวน้ํา 1 เที่ยว
พ.ศ. 2562 มีเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขามาเทียบทาจํานวน 187 เที่ยว โดยเขาเทียบทาสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม จํานวน 21 เที่ ยว เดื อนที่มีจํานวนเที่ ยวเรือที่เ ขาเทีย บทานอยที่สุด คือ เดือนธันวาคม
จํานวน 11 เที่ ยว เข าเทีย บทาในทาเที ยบเรื อที่อยู ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)
จํานวน 160 เที่ยว เปนเรือที่ดําเนิน กิจ กรรมขนถายสัตวน้ํา 137 เที่ยว และไมไดขนถายสัตวน้ํา 23 เที่ย ว
จํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) มีจํานวน
23 เที่ยว ซึ่งเปนเรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ําทั้งหมด และจํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาแบบเทกองที่
เขาเทียบทาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) มีจํานวน 4 เที่ยว ซึ่งเปนเรือที่ดําเนินกิจกรรม
ขนถายสัตวน้ําทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 5
ตารางที่ 1 จํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
เปนรายปและรายเดือน
จํานวนเที่ยวเรือ
เดือน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
รวม
มกราคม
20
15
16
51
กุมภาพันธ
18
18
13
49
มีนาคม
12
11
16
39
เมษายน
14
16
16
46
พฤษภาคม
12
19
18
49
มิถุนายน
18
15
18
51
กรกฎาคม
12
13
21
46
สิงหาคม
13
11
15
39
กันยายน
8
10
14
32
ตุลาคม
12
9
16
37
พฤศจิกายน
11
16
13
40
ธันวาคม
17
19
11
47
รวม
167
172
187
526
รอยละ
31.75
32.70
35.55
100.00
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ภาพที่ 4 จํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามรายเดือน

ภาพที่ 5 จํ า นวนเที่ ย วเรื อขนถ า ยทูน า แบบเทกองที่เขาเทีย บทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตาม
วัตถุประสงคการเขาเทียบทา
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กรมประมงเริ่มออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เกี่ยวของกับการกําหนดขอมูลการแจงเขา
เทียบทาลวงหนาของเรือประมงตางประเทศใน พ.ศ. 2559 จากนั้นมีการแกไขและบังคับใชฉบับที่ 2 ในชวงตน
พ.ศ. 2560 แตรายละเอียดที่กําหนดยังไมครอบคลุมตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทาทั้งหมด หลังจากนั้น
กรมประมงมีการแกไขอีกครั้งเพื่อใหสอดคลองตามหลักมาตรการรัฐเจาของทาและบังคับใชในชวงปลาย พ.ศ. 2560
และเป นฉบั บที่ บั งคั บใช มาเรื่ อยมา จากการพิจารณาจํ านวนเที่ ยวเรื อที่ เข าเที ยบท าตลอดทั้ ง 3 ป เห็นไดว า
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทาของไทยมิไดสงผลกระทบตอปริมาณ
การเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองในทาเทียบเรือของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณจํานวนเที่ยว
เรือที่เขาเทียบทาใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (หลังจากบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองตามหลักการมาตรการ
รัฐเจาของทา) มีปริมาณที่มิไดลดลงจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งแตกตางจากปริมาณการเขาเทียบทาของเรือจับปลาทูนา
ที่เขาเทียบทาในประเทศไทยที่มีปริมาณลดลงเมื่อมีการบังคับใชกฎหมายตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทา
อยางเครงครัด (ภาสกร, 2563)
แนวโนมปริมาณการเขาเทียบทาของเรือใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 คอนขางเหมือนกัน
ปริมาณเรือที่เขาเทียบทาสูงในชวงเดือนตนปและปลายป (มกราคม-กุมภาพันธ และ ธันวาคม) และลดต่ํา
ในชว งเดือ น สิง หาคม–ตุล าคม แตปริมาณการเขาเทียบทาของเรือใน พ.ศ. 2562 คอนขางจะใกลเคียงกัน
ตลอดทั้งปมีเพียงเดือนธันวาคมที่ปริมาณการเขาเทียบทาลดต่ําลง ซึ่งแตกตางจากปริมาณการเขาเทียบทาของ
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเขาเทียบทาของเรือจับสัตวน้ําทูนาที่เขาเทียบทาใน
จังหวัดภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2557–2560 ที่มีป ริม าณคอ นขา งสูง ในชว งเดือ น ธัน วาคม–มีน าคม (ภาสกร,
2563) อยางไรก็ต ามปริมาณการเขา เทีย บทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองใน พ.ศ. 2562 คอนขางจะ
ใกลเ คีย งกัน ตลอดทั้ง ปมีเพียงเดือนธันวาคมที่ปริมาณการเขาเทียบทาลดต่ําลง ซึ่งแตกตางจากปริมาณการเขา
เทียบทาของ พ.ศ. 2560 และ 2561
เรื อ ขนถ า ยทู น า แบบเทกองที่ เ ข า เที ย บท า ในประเทศไทยเกื อ บทั้ ง หมดเข า เที ย บท า เพื่ อ
วัตถุประสงคในการใชทาเทียบเรือเพื่อขนถายสัตวน้ํา ถึงแมวาปริมาณเที่ยวเรือที่เขาเทียบทาในชวงระหวาง
พ.ศ. 2560-2562 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป แตรอ ยละการเขาเทียบทาเพื่อวัตถุประสงคในการขนถายสัตวน้ํากลับ
ลดลงทุ กป โดยในพ.ศ. 2560 มีร อ ยละการเขา เทีย บทา เพื ่อ วัต ถุป ระสงคใ นการขนถา ยสัต วน้ํ า รอ ยละ
98.80% และลดลงเหลือ ร อยละ 93.02 และ ร อยละ 87.70 ใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ
สําหรับการเขาเทียบทาที่มิไดมีวัต ถุประสงคเ พื่อขนถายสัตวน้ํานั้นมีห ลายกรณี เชน เพื่อซอมแซม เพื่อเติม
เชื ้อ เพลิง เพื ่อ เติม เสบีย ง เปน ตน ซึ่ ง ในช ว งระหว า ง พ.ศ. 2560-2562 ร อ ยละการเข าเที ย บท า ที่ มิ ไ ด มี
วัตถุประสงคเพื่อขนถายสัตวน้ําเพิ่มขึ้นทุกป โดยใน พ.ศ. 2560 มีเพียงรอยละ 1.2 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.98
และรอยละ 12.30 ใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอกฎหมายที่มี
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทา ที่กําหนดใหตองมีการควบคุมเรือประมง
ตางประเทศที่ประสงคจะเขาเทียบทาเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากการขนถายสัตวน้ําดวย โดยกรมประมง
ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เกี่ยวของกับการกําหนดขอมูลการแจงเขาเทียบทาลวงหนาของ
เรือประมงตางประเทศและมีการบังคับ ใชในชว งปลาย พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดเอกสารสําหรับ เรือประมงที่
มิไดป ระสงคจ ะนําสัต วน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผานราชอาณาจักรเพิ่มเติมดวย
เพื่อใหสอดคลองตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ทําใหใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มีเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกองที่มิไดประสงคจะเขาเทียบทาเพื่อขนถายสัตวน้ําแจงขอมูลการเขาเทียบทาเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560
อยางเห็นไดชัด
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4.2.2 สถิติจํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
ตามสัญชาติเรือที่เขาเทียบทา
ใน พ.ศ. 2560 มีเรือขนถายทูนาเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยจํานวน 167 เที่ยว ซึ่งเปนเรือ
ที่มีสัญชาติแตกตางกัน 6 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต คิริบาส บาฮามาส ปานามา มัลดีฟส และสเปน โดยเรือที่มี
จํานวนเที่ยวเรือเขาเทียบทามากที่สุด คือ เรือขนถายทูนาเทกองที่มีสัญชาติปานามา และรองลงมา คือ เรือที่มี
สัญชาติเกาหลีใต ซึ่งมีจํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทาทั้งหมด 102 เที่ยว และ 50 เที่ยว ตามลําดับ สวนเรือทูนา
เทกองที่มีสัญชาติคิริบาส บาฮามาส ปานามา มัลดีฟส และสเปน มีจํานวนเที่ยวที่เขาเทียบทา 7 เที่ยว 5 เที่ยว
2 เที่ยว และ 1 เที่ยว ตามลําดับ
ใน พ.ศ. 2561 มีเรือขนถายทูนาเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยจํานวน 172 เที่ยว ซึ่งเปนเรือ
ที่มีสัญชาติแตกตางกัน 8 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต กือราเซา คิริบาส จีน ญี่ปุน บาฮามาส ปานามา และมัลดีฟส
โดยเรือที่มีจํานวนเที่ยวเรือเขาเทียบทามากที่สุด คือ เรือขนถายทูนาเทกองที่มีสัญชาติปานามา และรองลงมา
คือ เรือที่มีสัญชาติเกาหลีใตเชนเดียวกับในพ.ศ. 2560 ซึ่งมีจํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทาทั้งหมด 107 เที่ยว
และ 48 เที่ยว ตามลําดับ
ใน พ.ศ. 2562 มีเรือขนถายทูนาเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยจํานวน 187 เที่ยว ซึ่งเปนเรือ
ที่มีสัญชาติ แตกตางกัน 6 สัญชาติ ไดแก เกาหลี ใต จีน บาฮามาส ปานามา รัสเซีย และไลบีเรีย โดยเรือที่มี
จํานวนเที่ยวเรือเขาเทียบทามากที่สุด คือ เรือขนถายทูนาเทกองที่มีสัญชาติปานามา และรองลงมา คือ เรือที่มี
สัญชาติเกาหลีใตเชนเดียวกับใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทาทั้งหมด 122 เที่ยว
และ 59 เที่ยว ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 จํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือ
ที่เขาเทียบทา
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ในชว ง พ.ศ. 2560–2562 สัญ ชาติเ รือขนถายทูนาแบบเทกองที่เ ขาเทีย บทาในประเทศไทย
ไมแตกตางกันมากนัก ประเทศปานามา ประเทศเกาหลีใต และประเทศบาฮามาส เปนประเทศรัฐเจาของธงของ
เรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทยตลอดตอเนื่องทั้ง 3 ป โดยสัญชาติเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ที่เขาเทีย บทามากที่สุด ไดแก เรือขนถายสัญชาติป านามา ซึ่งมีรอยละการเขาเทีย บทามากกวารอยละ 60
ของจํานวนเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาทั้งหมดตลอดทั้ง 3 ป รองลงมา ไดแก เรือขนถายทูนาแบบ
เทกองสัญชาติเกาหลีใต ซึ่งมีรอยละการเขาเทียบทาประมาณรอยละ 25–30 ตลอดทั้ง 3 ป สวนเรือขนถายทูนา
แบบเทกองสัญชาติบาฮามาสเขาเทียบทาในประเทศไทยประมาณรอยละ 2 ของจํานวนเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ที่เขาเทียบทาทั้งหมด จะเห็นไดวาการปรับเปลี่ยนการบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทา
อยางเครงครัดมิไดสงผลกระทบตอประเทศรัฐเจาของธงเรือขนถายทูนาเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทย
ประเทศเหลานี้สามารถปฏิบัติตามขอกฎหมายเพื่อปองกันการทําประมง IUU ตามที่ประเทศไทยกําหนดได
อยางไรก็ตามการบั งคับใชกฎหมายที่สอดคล องกั บมาตรการรัฐเจาของทาอยางเคร งครัดมี ผ ลกระทบกับ เรือ
ขนถายทูนาเทกองสัญชาติคิริบ าส เนื่องจากใน พ.ศ. 2560 เรือขนถายทูนาสัญชาติคิริบ าสเขาเทียบทาใน
ประเทศไทยประมาณรอยละ 4 แตหลังจากนั้น (ประเทศไทยกําหนดกฎหมายที่สอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของ
ทาอยางเครงครัด) ใน พ.ศ. 2561 เรือขนถายทูนาเทกองสัญชาติคิริบาสเขาเทียบทาลดลงเหลือเพียงรอยละ
0.58 และไมมีเรือขนถายทูนาเทกองสัญชาติคิริบาสเขาเทียบทาเลยใน พ.ศ. 2562 สําหรับเรือขนถายทูนาเทกอง
สัญชาติอื่น ๆ เช น กื อราเซา จี น ญี่ปุ น มัล ดีฟส รัส เซีย ไลบีเรีย และ สเปน มีป ริมาณการเขาเทียบทาใน
ประเทศไทยนอยมาก เฉลี่ ยป ละประมาณ 1 ครั้ง และบางปก็เขาเทีย บทาบางปก็ไมเขาเที ยบทา ทําให ไม
สามารถประเมินผลกระทบของการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการรัฐเจาของทาไดชัดเจน
จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถประเมินไดวาประเทศไทยควรมีการสรางความรวมมือใน
การปองกันการทําประมง IUU กับประเทศปานามา และเกาหลีใต โดยอาจจะมีการกําหนดแนวทางในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาเทกอง และแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของระหวางกัน เพื่อใหกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทามีประสิทธิภาพมากที่สุด
4.2.3 จํานวนเที่ยวเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาระหวาง
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือจับ
ในระหวาง พ.ศ. 2560–2562 ประเทศไทยมีการนําเขาปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกอง ซึ่งเปนเรือ
ที่รับปลาทูนามาจากเรือจับปลาทูนาที่ทําการประมงดวยเครื่องมืออวนลอมจับและเครื่องมือเบ็ดราว โดยเรือขนถาย
รับปลาจากเรือจับปลาทูนาโดยตรงบริเวณท าเทียบเรือหรือกลางทะเลที่ไดรับอนุญาตอย างถูกต อง ในชวง 3 ป
(พ.ศ. 2560–2562) มีจํานวนเรือจับปลาทูนาซึ่งฝากปลาทูนามากับเรือขนถายเฉลี่ย 930 เที่ยวตอป เปนเรือที่มี
สัญชาติแตกตางกัน 23 สัญชาติ ซึ่งเปนประเทศทั้งในโซนยุโรป เอเชีย อเมริกา และหมูเกาะแปซิฟก ดังแสดง
ในภาพที่ 7
ใน พ.ศ. 2560 มีเรือจับปลาทูนาซึ่งฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองจํานวน 926 เที่ยว
เปนเรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติแตกตางกัน 18 สัญชาติ ไดแก กือราเซา เกาหลีใต คิริบาส จีน เซเชลส ตูวาลู
ไตหวัน ปานามา ปาปวนิวกีนี ฟลิปปนส มัลดีฟส ไมโครนีเซีย วานูอาตู สเปน สหรัฐอเมริกา หมูเกาะโซโลมอน
หมูเกาะมารแชลล และเอลซัลวาดอร ซึ่งเรือจับปลาทูนาไตหวันมีจํานวนเที่ยวเรือที่ฝากปลาทูนามายังประเทศไทย
กับเรือขนถายแบบเทกองมากที่สุดจํานวน 202 เที่ยว รองลงมาไดแกเรือจับสัญชาติสหรัฐอเมริกา ปาปวนิวกีนี
เกาหลีใต และคิริบาส ซึ่งมีจํานวนเที่ยวเรือ 124 111 107 และ 106 เที่ยว ตามลําดับ สวนเรือจับปลาทูนา
ทีม่ ีจํานวนเที่ยวเรือที่ฝากปลาทูนามายังประเทศไทยนอยที่สุด ไดแก เอลซัลวาดอร จํานวน 2 เที่ยว
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ใน พ.ศ. 2561 มีเรือจับปลาทูนาซึ่งฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองจํานวน 929 เที่ยว
เปนเรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติแตกตางกัน 21 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต คิริบาส จีน เซเชลส ตูวาลู ไตหวัน
นาอูรู นิวซีแลนด ปาปวนิวกีนี ฝรั่งเศส ฟลิปปนส มัลดีฟส ไมโครนีเซีย วานูอาตู สเปน สหรัฐอเมริกา หมูเกาะ
โซโลมอน หมูเกาะมารแชลล อิตาลี เอกวาดอร และเอลซัลวาดอร ซึ่งเรือจับปลาทูนาไตหวันมีจํานวนเที่ยวเรือ
ที่ฝากปลาทูนา มายัง ประเทศไทยกับ เรือ ขนถา ยแบบเทกองมากที่สุด จํา นวน 222 เที่ย ว รองลงมาไดแ ก
เรือจับสัญชาติเกาหลีใต ปาปวนิวกีนี สหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย และคิริบาส ซึ่งมีจํานวนเที่ยวเรือ 116 105
105 88 และ 81 เที่ยว ตามลําดับ สวนเรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติอื่น ๆ มีจํานวนเที่ยวเรือที่ฝากปลาทูนามายัง
ประเทศไทยดวยเรือขนถายแบบเทกองนอยกวา 40 เที่ยว ซึ่งสัญชาติเรือจับปลาทูนาที่มีจํานวนเที่ยวเรือนอยที่สุด
ไดแก นิวซีแลนด และเอลซัลวาดอร จํานวน 1 เที่ยว
ใน พ.ศ. 2562 มีเรือจับปลาทูนาซึ่งฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองจํานวน 933 เที่ยว
เปนเรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติแตกตางกัน 17 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต คิริบาส จีน เซเชลส ตูวาลู ไตหวัน
นาอูรู นิว ซีแ ลนด ปาปว นิว กีนี ฟลิป ปน ส มัล ดีฟ ส ไมโครนีเ ซีย วานูอ าตู สเปน สหรัฐ อเมริก า หมูเ กาะ
โซโลมอน และหมูเกาะมารแชลล ซึ่งเรือจับปลาทูนาไตหวันยังคงมีจํานวนเที่ยวเรือที่ฝากปลาทูนามายังประเทศไทย
กับเรือขนถายแบบเทกองมากที่สุดจํานวน 207 เที่ยว รองลงมาไดแก เกาหลีใต คิริบาส สหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย
และปาปวนิวกีนี ซึ่งมีจํานวนเที่ยวเรือ 168 118 106 105 และ 65 เที่ยว ตามลําดับ สวนเรือจับปลาทูนาที่มี
จํานวนเที่ยวเรือนอยที่สุด ไดแก เรือจับปลาทูนาสัญชาติสเปน ซึ่งมีจํานวน 1 เที่ยว

ภาพที่ 7 จํานวนเที่ยวเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถายแบบเทกองที่เขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562
จําแนกตามสัญชาติเรือจับ
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สัญชาติเรือจับปลาทูนาที่ขนสงมากับเรือขนถายทูนาเทกองที่เขาเทียบทาใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2562 แตกตางกันถึง 23 สัญชาติ เรือจับสัตวน้ําหลัก ๆ ที่ขนสงปลาทูนามากับเรือขนถายที่เขาเทียบทา
ในประเทศไทย ไดแก เรือจับปลาทูนาไตหวัน สัญชาติเกาหลีใต สัญชาติสหรัฐอเมริกา สัญชาติคิริบาส สัญชาติ
ปาปวนิวกีนี และสัญชาติไมโครนีเซีย ซึ่งมีรอยละจํานวนเที่ยวเรือที่ขนสงมากับเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขา
เทียบทาในประเทศไทยเฉลี่ยทั้ง 3 ป รอยละ 22.63 14.02 12.02 10.94 10.09 และ 9.75 ตามลําดับ
โดยจํานวนเที่ยวเรือจับปลาทูนาดังกลาวที่ขนสงมากับเรือขนถายทูนาแบบเทกองไมมีความแตกตางกันมากนัก
ในแต ละป การปรั บเปลี่ ย นการบั งคั บ ใชกฎหมายที่สอดคล องกั บมาตรการรั ฐเจ าของท าซึ่งกํ าหนดเอกสารที่
เกี่ยวของกับเรือจับปลาทูนาที่ขนสงปลามากับเรือขนถาย (1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือที่ใชทําการประมง
ที่เรือขนถายรับสัตวนํ้ามา และ 2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงที่เรือขนถายรับสัตวน้ํามา)
มิไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติของรัฐเจาของธงเรือจับปลาทูนาที่ขนสงมากับเรือขนถายทูนาเทกองที่เขาเทียบทา
ในประเทศไทย จากขอมูลจะเห็นไดวาไตหวันมีเรือประมงทําการประมงปลาทูนาในปริมาณมาก ทั้งที่ทําการประมง
ในพื้นที่ของรัฐชายฝงตาง ๆ โดยเฉพาะเขต EEZ ของประเทศหมูเกาะแปซิฟก และพื้นที่เ ขตทะเลหลวงใน
มหาสมุทรแปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลสถิติการเขาเทียบทาของเรือจับ
ปลาทู น า ที่ เ ข า เที ย บท า ในประเทศไทยในชว ง พ.ศ. 2557–2560 ที่ เรือจับ ปลาทูนาไต ห วัน เขาเทีย บทาใน
ประเทศไทยเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ตอป ซึ่งเปนเรือจับสัตวน้ําที่ทําการประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย
(ภาสกร, 2563) เห็นไดวาเรือประมงไตหวั นมีความสามารถในการทําการประมงปลาทูนาทั้ งในมหาสมุทร
แปซิ ฟ ก และมหาสมุ ทรอิ นเดี ย ประเทศไทยสร างความร วมมื อในการแก ไขป ญหา IUU กั บไต หวั น โดยได มี
การแลกเปลี่ยนขอมูลการทําประมงของเรือจับสัตวน้ํา ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบขอมูลของ
เจาหนาที่ไทย และทําใหการตรวจสอบเรือประมงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การขอขอมูลเสนทางการเดินเรือ
เพื่อใชตรวจสอบพื้น ที่ทํา การประมง การประสานเพื่อ ขอใหรัฐ เจา ของธงยืน ยัน วา เรือ จับ สัต วน้ํา ของตน
ไดรับ อนุญ าตใหทํา การประมงอยางถูกตอง เปนตน ดังนั้นประเทศไทยควรมีการสรางความรวมมือกับประเทศ
เกาหลีใต ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศคิริบาส ประเทศปาปวนิวกีนี และประเทศไมโครนีเซีย ดวยเชนกัน
เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูล และรวมกันปองกันการทําการประมง IUU แนวทางเดียวกับไตหวัน
4.3 การวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติ ชนิด ปริมาณ และมูลคาปลาทูนาที่มีการนําเขาและนําผานทาเทียบเรือ
ของไทย โดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560–2562
4.3.1 ปริ ม าณการนํ า เข า และนํ า ผ า นปลาทู น า โดยเรื อ ขนถ า ยแบบเทกองที่ เ ข า เที ย บท า ระหว า ง
พ.ศ. 2560-2561 จําแนกตามชนิดปลาทูนา
ชนิดปลาทูนามีการนําเขามายังประเทศไทยโดยเรือขนถายแบบเทกองใน พ.ศ. 2560-2562
แบงออกไดเปน ปลาทูนาทองแถบ (Skipjack tuna) ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin tuna) ปลาทูนาตาโต
(Bigeye tuna) ปลาทู น า ครี บ ยาว (Albacore tuna) และปลาทู น า อื่ น ๆ (Other tuna) ใน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการนําเขาปลาทูนาทองแถบมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 75.62
(386,988.35 ตัน), 82.24 (458,683.16 ตัน) และ 86.20 (516,530.85 ตัน) ของปริมาณปลาทูนาทั้งหมดที่
นําเขามาในประเทศไทยโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง ตามลําดับ รองลงมาไดแกการนําเขาปลาทูนาครีบเหลือง
ซึ่งคิดเปนรอยละ 18.38 (94,052.37 ตัน) ใน พ.ศ. 2560 รอยละ 13.54 (75,505.78 ตัน) ใน พ.ศ. 2561
และรอยละ 11.61 (69,582.71 ตัน) ใน พ.ศ. 2562 ดังแสดงในภาพที่ 8
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 8 ปริมาณปลาทูนานําเขาโดยเรือขนถายแบบเทกองที่เขาเทียบทาใน พ.ศ. 2560 (ก) พ.ศ. 2561 (ข)
และ พ.ศ. 2562 (ค) จําแนกตามชนิดปลาทูนา
นอกจากการนําเขาปลาทูนามาเพื่อจําหนายหรือแปรรูปภายในประเทศแลว ประเทศไทยยังมี
การนําผานปลาทูนาไปยังประเทศอื่นดวยเชนกัน โดยนําปลาทูนาขึ้นจากเรือขนถายเทกองและบรรจุใสใน
ตูคอนเทนเนอรเพื่อนําผานไปยังประเทศอื่นตอไป ภาพที่ 9 แสดงปริมาณการนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถาย
แบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทย ดังนี้
ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการนําผานปลาทูนาที่ขนมากับเรือขนถายแบบเทกองเฉพาะปลาทูนา
ครีบเหลืองเพียงชนิดเดียวเทานั้น (รอยละ 100) โดยมีปริมาณ 6,946.70 ตัน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยยังมีการนําผาน
ปลาทูนาครีบเหลืองเปนหลักโดยคิดเปนรอยละ 92.683 (6,835.17 ตัน) ของปริมาณการนําผานปลาทูนาจาก
เรือขนถายแบบเทกองทั้งหมดใน พ.ศ. 2561 และเริ่มมีการนําผานปลาทูนาทองแถบ และปลาทูนาตาโต
โดยคิดเปนรอยละ 7.277 และ 0.041 ตามลําดับ ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยยังคงมีการนําผานปลาทูนาครีบเหลือง
ในปริมาณมากกวาชนิดอื่น โดยคิดเปนรอยละ 97.951 (11,544.28 ตัน) แตมีการนําผานปลาทูนาทองแถบ
ลดลง และนํา ผา นปลาทูนา ตาโตเพิ่มขึ้น จาก พ.ศ. 2561 โดยปริม าณการนําผา นปลาทูนา ทอ งแถบและ
ปลาทูนาตาโต ใน พ.ศ. 2562 คิดเปนรอยละ 1.567 และ 0.481 ตามลําดับ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 9 ปริมาณปลาทูนานําผานโดยเรือขนถายแบบเทกองที่เขาเทียบทาใน พ.ศ. 2560 (ก) พ.ศ. 2561 (ข)
และ พ.ศ. 2562 (ค) จําแนกตามชนิดปลาทูนา
เนื่องจากปริมาณจํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาเพิ่มขึ้นตลอด 3 ป ทําให
ปริมาณนําเขาและนําผานปลาทูนาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอดชวงเวลาดังกลาวเชนกัน ปลาทูนาที่นําเขา
และนําผานมาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองเกือบทั้งหมดเปนปลาทูนาที่ไดมาจากการทําประมงอวนลอม
(purse seine) ในเขตพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งปลาทูนาทองแถบ (Skipjack tuna) เปนปลาทูนาชนิดหลัก
ที่มกี ารนําเขามายังประเทศไทย เนื่องจากเปน ชนิดหลักที่ไดมาจากการทําประมงอวนลอม โดยมีป ริมาณ
การนําเขามากกวารอยละ 75 ตลอดชวงเวลาสามป โดยสัดสวนปริมาณการนําเขา ปลาทูนาทองแถบคอย ๆ
เพิ่มขึ้นในทุกป สัมพันธกับรายงานการประเมินทรัพยากรปลาทูนาทองแถบของคณะกรรมาธิการประมงแหง
มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ซึ่งรายงานผลจับปลาทูนาทองแถบใน พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจาก
พ.ศ. 2560 รอยละ 10 และผลจับปลาทูนาทองแถบโดยเครื่องมือประมงอวนลอมจับใน พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 15
จาก พ.ศ. 2560 (Scientific Committee 15, 2019a) อยางไรก็ตามการนําเขาปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin tuna)
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และปลาทูนาตาโต (Bigeye tuna) มายัง ประเทศไทยโดยเรือ ขนถา ยทูนา แบบเทกองมีรอ ยละการนํา เขา
คอ ยๆ ลดลงในทุก ป ซึ ่ง รอ ยละการนํ าเข าปลาทู น าครี บ เหลื อ งที่ ล ดลงสั ม พั น ธกั บ รายงานการประเมิ น
ทรัพยากรปลาทูนาครีบเหลืองของ WCPFC ที่รายงานผลจับปลาทูนาครีบเหลืองใน พ.ศ. 2561 ลดลงรอยละ 2
จาก พ.ศ. 2560 และผลจับปลาทูนาครีบเหลืองโดยเครื่องมือประมงอวนลอมจับใน พ.ศ. 2561 ลดลงรอยละ 22
จาก พ.ศ. 2560 (Scientific Committee 15, 2019b) แต ป ริ ม าณการนํ า เขา ปลาทูน า ตาโตที ่ล ดลง
ไมสอดคลองกับรายงานการประเมินทรัพยากรปลาทูนาตาโตของ WCPFC ที่มีผลจับใน พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 13 และผลจั บ โดยเครื่ อ งมื อ ประมงอวนล อ มจั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 10 จาก พ.ศ. 2560 (Scientific
Committee 15, 2019c)
สําหรับการนําผานปลาทูนามาโดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองตลอดชวง 3 ป พบวามีการนําผาน
ปลาทูนาครีบเหลืองเปนหลักมากกวารอยละ 90 ในทุก ๆ ป เนื่องจากการนําผานปลาทูนาเปนการคัดเลือกปลา
ทูนาขนาดใหญเขาตูคอนเทนเนอรโดยกําหนดขนาดตามที่ปลายทางตองการ ใน พ.ศ. 2560 ปลาที่นําผาน
ทั้งหมดเปนปลาทูนาครีบเหลือง แตใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 เริ่มมีการนําผานปลาทูนาทองแถบและ
ปลาทูนาตาโตดว ยเชน กัน แตมีสัด สว นอยูในปริมาณที่นอยมาก ปลาทูนาที่นําผานมายังประเทศไทยโดย
เรือขนถายเทกองเปนปลาทูนาครีบเหลืองเปนสวนใหญ เนื่องจากการนําผานปลาทูนาเปนการคัดเลือกปลาทูนา
ขนาดใหญเ ขา ตูค อนเทนเนอรเ พื่อ สงตอไปยัง ประเทศปลายทาง ซึ่ง ปลาทูนาที่ไ ดจ ากการทํา ประมงดว ย
อวนลอมจับมี 3 ชนิดหลัก คือ ปลาทูนาทองแถบ ปลาทูนาครีบเหลือง และปลาทูนาตาโต โดยปลาทูนาที่มี
ขนาดใหญที่สุดคือปลาทูนาครีบเหลือง ซึ่งมีขนาดใหญสุดเฉลี่ยประมาณ 35 กิโลกรัมตอตัว รองลงไดแกปลาทูนา
ตาโตที่มีขนาดใหญสุดเฉลี่ยประมาณ 19 กิโลกรัมตอตัว และปลาทูนาทองแถบที่มีขนาดใหญสุดเฉลี่ยประมาณ
14 กิโลกรัมตอตัว (Chumchuen, 2016)
4.3.2 ปริ ม าณการนํ า เข า และนํ า ผ า นปลาทู น า โดยเรื อ ขนถ า ยแบบเทกองที่ เ ข า เที ย บท า ระหว า ง
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือจับปลาทูนา
ใน พ.ศ. 2560 เรือจั บปลาทูนาที่ฝ ากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองที่มีปริมาณสูงสุด
5 อันดับแรก ไดแก เรือจับปลาทูนาไตหวัน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ปาปวนิวกีนี และคิริบาส ซึ่งมีปริมาณ
การนําเขาและนําผาน 98,644.96 ตัน 72,359.47 ตัน 70,299.71 ตัน 65,138.41 ตัน และ 64,584.21 ตัน
ตามลําดับ เรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามายังประเทศไทยโดยเรือขนถายแบบเทกองปริมาณนอยที่สุดคือ เรือจับ
ปลาทูนาสัญชาติปานามา ปริมาณ 1,547.88 ตัน
ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองที่จับ
โดยเรือจับปลาทูนาไตหวันมากที่สุดคิดเปนปริมาณ 120,755.34 ตัน รองลงมาไดแก เรือจับปลาทูนาสัญชาติ
เกาหลีใต (80,667.69 ตัน) ปาปวนิวกีนี (68,003.66 ตัน) สหรัฐอเมริกา (62,211.92 ตัน) คิริบาส (54,117.20 ตัน)
และไมโครนีเซีย (51,284.62 ตัน) สวนการนําเขาและนําผานปลาทูนาที่จับโดยเรือจับปลาทูนาสัญ ชาติอื่น ๆ มี
ปริมาณนอยกวา 26,000 ตัน ซึ่งเรือจับสัญชาตินิวซีแลนดเปนเรือจับที่มีปริมาณการนําเขาและนําผานนอยที่สุด
ในปริมาณ 871.40 ตัน
ใน พ.ศ. 2562 เรือจับปลาทูนาที่ฝากปลาทูนามากับเรือขนถายเทกองที่มีปริมาณสูงสุด ไดแก
เรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติเกาหลีใตคิดเปนปริมาณ 130,416.67 ตัน รองลงมาไดแกเรือจับปลาทูนาไตหวัน ที่มี
ปริมาณการนําเขาและนําผานปริมาณ 128,911.21 ตัน ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับเรือจับสัญชาติเกาหลีไต เรือจับ
ปลาทูนาที่มีปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองอยูในลําดับที่ 3 4 5 และ 6 ไดแก
สัญชาติคิริบาส สหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย และปาปวนิวกีนี ซึ่งมีปริมาณ 75,007.98 ตัน 68,447.62 ตัน
60,472.02 ตัน และ 45,200.38 ตัน ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ปริ มาณการนํ าเขา และนํา ผา นปลาทูนาโดยเรื อขนถ ายแบบเทกองระหว าง พ.ศ. 2560-2562
จําแนกตามสัญชาติเรือจับปลาทูนา
ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป ตลอดชวงเวลา
สามปที่ศึก ษา โดยใน พ.ศ. 2560 มีป ริม าณการนํ า เขา และนํ า ผา นรวม 518,571.77 ตัน พ.ศ. 2561
มีป ริม าณการนํ าเข าและนํ าผ านรวม 565,105.13 ตั น และ พ.ศ. 2562 มี ปริ มาณการนํ าเข าและนํ าผ านรวม
611,038.93 ตัน ประเทศไทยมีการนําเขาและนําผานปลาทูนาที่จับโดยเรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติแตกตาง
กันถึง 23 สัญชาติ ปลาสวนใหญถูกจับมาจากบริเวณทะเลหลวงในมหาสมุทรแปซิฟก และพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ (EEZ) ของประเทศหมูเ กาะในมหาสมุท รแปซิฟก เรือ จับ หลัก ๆ ที่จับ ปลาทูนา และมีการนําเขา
และนําผานมายังประเทศไทยดวยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง ไดแก ไตหวัน และประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปน
ประเทศที่มศี ักยภาพในการทําประมงสูงมาก โดยมีปริมาณการนําเขาและนําผานเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกปตลอดชวงเวลา
3 ปที่ศึกษา รองลงมาไดแก เรือจับปลาทูนาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย และปาปวนิวกีนี ที่มีปริมาณ
การนําเขาและนําผานขึ้น ๆ ลงๆ ตลอดชวงเวลา 3 ปที่ศึกษา FAO-FI (2009) รายงานการทําประมงปลาทูนาใน
พื้ นที่ ต าง ๆ ทั่ วโลก ซึ่ งพบว าในพื้ นที่ มหาสมุ ทรแปซิฟ กตอนกลางและตอนใต มี การทําประมงปลาทูนาโดย
เรือประมงอวนลอมจับไตห วัน เกาหลีใ ต สหรัฐ อเมริก า ปาปว นิว กินี ฟลิป ปน ส อิน โดนีเ ซีย ญี่ปุน และ
นิวซีแลนด เปนหลัก โดยสัตวน้ําทูนาเปาหมายในการทําประมง คือ ปลาทูนาทองแถบ ปลาทูนาครีบเหลือง
และปลาทู น า ตาโต นอกจากนี้ จ ากข อมู ล การขึ้น ทะเบีย นเรือเพื่ อทําการประมงในมหาสมุ ทรแปซิ ฟกของ
WCPFC พบวา เรื อจับ ปลาทู นาที่ขึ้น ทะเบี ยนเพื่อทําการประมงหลัก ๆ ได แก เรือประมงญี่ปุ น ไตห วัน จีน
ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต (WCPFC, 2020)
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4.3.3 มู ล ค า การนํ า เข า และนํ า ผ า นปลาทู น า โดยเรื อ ขนถ า ยแบบเทกองที่ เ ข า เที ย บท า ระหว า ง
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือจับปลาทูนา
ภาพที่ 11 แสดงมู ลค าการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองที่เขาเทียบทาใน
ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562 โดยตลอดระยะเวลา 3 ป การนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถาย
แบบเทกองที่รั บมาจากเรื อจั บปลาทูน าไตหวันมีมูลคามากที่สุด 6,328.77 ลานบาท 6,444.06 ลานบาท และ
5,886.43 ลานบาท ใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลํ าดั บ รองลงมาได แก เรื อจั บปลาทู น า
สัญชาติเกาหลีใต ซึ่งมีมูลคาการนําเขาและนําผาน 4,627.82 ลานบาท 4,158.07 ลานบาท และ 5,207.94 ลาน
บาท ใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ
อันดับ 3 ของมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาของเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถาย
แบบเทกองใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 ไดแกเรือจับสัตวน้ําสัญชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคา 4,465.32
ลานบาท และ 3,159.72 ลานบาท ตามลําดับ สวนใน พ.ศ. 2561 เรือจับปลาทูนาสัญชาติปาปวนิวกีนี มีมูลคา
การนําเขาและนําผานปลาทูนาเปนอันดับ 3 มีมูลคา 3,613.39 ลานบาท
อันดับ 4 ของมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาของเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถาย
แบบเทกองใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ไดแกเรือจับสัตวน้ําสัญชาติคิริบาส (4,159.02 ลานบาท)
สัญชาติสหรัฐอเมริกา (3,274.73 ลานบาท) และสัญชาติคิริบาส (2,977.29 ลานบาท) ตามลําดับ
อันดับ 5 ของมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาของเรือจับปลาทูนาที่ฝากปลามากับเรือขนถาย
แบบเทกองใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ไดแกเรือจับสัตวน้ําสัญชาติปาปวนิวกีนี (4,073.45
ลานบาท) สัญชาติคิริบาส (2,692.02 ลานบาท) และสัญชาติไมโครนีเซีย (2,766.19 ลานบาท) ตามลําดับ

ภาพที่ 11 มูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองที่เขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562
จําแนกตามสัญชาติเรือจับสัตวน้ํา
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ถึงแมวาปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในทุก ๆ ป แตอยางไรก็ตามมูลคาการนําเขาและนําผานกลับลดลงอยางตอเนื่องทุก ๆ ป โดยใน พ.ศ. 2560
มีมูลคาการนําเขานําผานรวม 32,967.60 ลานบาท พ.ศ. 2561 มีมูลคาการนําเขานําผานรวม 29,614.96 ลานบาท
และ พ.ศ. 2562 มีมูลคาการนําเขานําผานรวม 26,422.64 ลานบาท การบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับ
มาตรการรัฐเจาของทาอยางเครงครัดตั้งแตปลาย พ.ศ. 2560 มิไดสงผลกระทบใหปริมาณการนําเขาและนําผาน
ปลาทูนาดวยเรือขนถายเทกองลดลง และมิไดทําใหราคาปลาทูนาที่นําเขาและนําผานเพิ่มสูงขึ้น นเรศ (2561)
รายงานวาราคาวัตถุดิบปลาทูนานําเขาเฉลี่ย พ.ศ. 2561 มีราคาเฉลี่ย 1,532 USD/ตัน (ประมาณ 49,495 บาท/ ตัน)
เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2560 (1,827 USD/ตัน) พบวาราคาลดลงรอยละ 16.1
จากสถิติการนําเขาและนําผานระหวาง พ.ศ. 2560–2562 พบวา ปลาทูนาที่จับโดยเรือจับปลาทูนา
ไตหวันมีมูลคาการนําเขาและนําผานสูงที่สุดตลอดชวง พ.ศ. 2560-2562 เนื่องจากมีปริมาณการนําเขาและ
นําผานสูงกวาเรือจับปลาทูนาสัญชาติอื่น ๆ อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2562 ปลาที่จับโดยเรือจับสัญชาติเกาหลีใต
มีปริมาณการนําเขาและนําผานสูงกวาปลาที่จับโดยเรือจับไตหวัน แตมูลคาการนําเขาและนําผานของปลาที่จับ
โดยเรื อจั บ ไต ห วั น กลั บ มี มูล ค า การนํา เขานําผานสูงกวา ปจ จัย ที่มีผ ลตอราคาปลาทูนามีห ลายปจ จัย เชน
คุณภาพของปลา ตนทุนการจับปลาทูนา ขนาดของปลาทูนา เปนตน ซึ่งแตละประเทศที่ทําการประมงปลาทูนา
มีแนวทางการจัดการที่แตกตางกัน โดยอาจจะสงผลตอปจจัยตาง ๆ ที่กระทบตอราคาปลาทูนาไดเชนเดียวกัน
4.3.4 แนวโนมปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง
พ.ศ. 2560-2562
ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองใน พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 สามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตามรายเดือนไดตามภาพที่ 12 และภาพที่ 13
ซึ่งมีแนวโนมแตกตางกัน ดังนี้
ใน พ.ศ. 2560 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
คอนขางสูงในชว งตน ปและปลายป (เดือนมกราคม–กุมภาพัน ธ และ เดือนธัน วาคม) หลังจากนั้น ในชว ง
เดือนมีนาคม–พฤศจิกายน การนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองมีปริมาณและมูลคา
ลดลง โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานในแตละเดือนของชวงดังกลาวมีปริมาณไมแตกตางกันมากนัก
ใน พ.ศ. 2561 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
มีแนวโนมคลายคลึงกับ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีปริมาณและมูลคาสูงในเดือนมกราคม–กุมภาพันธ และ เดือนพฤศจิกายนธันวาคม และจะลดลงในเดือนมีนาคม-เมษายน แตมีปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานสูงมากอีกครั้งใน
เดือนพฤษภาคม และหลังจากนั้นคอยๆ ลดลงอยางตอเนื่องในระหวางเดือนมิถุนายน–ตุลาคม
ใน พ.ศ. 2562 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ตลอดทั้งปนอยกวาใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีแนวโนมคอนขางแตกตางจาก พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
เนื่องจากปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองของ พ.ศ. 2562
ค อ นข า งคงที่ ต ลอดทั้ ง ป โดยมี ป ริ ม าณและมู ล ค า การนํ า เข า และนํ า ผ า นสู ง เล็ ก น อ ยในช ว งระหว า งเดื อน
พฤษภาคม–กรกฎาคม และ เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน แตในระหวางเดือนอื่นๆ มีปริมาณและมูลคาการนําเขา
และนําผานคอนขางลดลงเล็กนอย ยกเวนเดือนธันวาคมที่มีปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานคอนขาง
ลดลงมากเนื่องจากจํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทาในเดือนธันวาคมมีปริมาณลดลง
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ภาพที่ 12 ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562
จําแนกตามรายเดือน
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ภาพที่ 13 มูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562
จําแนกตามรายเดือน
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เมื่อพิจารณาการนําเขาและนําผานปลาทูนาเปนรายเดือนในแตละป เพื่อดูแนวโนมการนําเขา
นําผานตลอดทั้งป พบวาในแตละปมีแนวโนมที่แตกตางกัน ซึ่งใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ปริมาณปลาทูนาที่
นําเขาและนําผานคอนขางสูงในชวงปลายปและตนป แตใน พ.ศ. 2562 ปริมาณปลาทูนาที่นําเขาและนําผาน
คอนขางคงที่ตลอดทั้งป Anonymous (2020) รายงานวาชาวประมงสามารถจับปลาทูนาทองแถบไดตลอดทั้งป
แตปริมาณผลจับจะมากหรือนอยแตกตางกันในแตละเดือน ปลาทูนาทองแถบตัวเต็มวัยจะรวมตัวกันเพื่อวางไข
ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และชวงเวลาที่ดีที่สุดในการจับปลาทูนาทองแถบคือชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนามายังประเทศไทยคอนขางสูงในชวงปลายปและตนป เนื่องจากเรือจับ
ปลาทูนาไดออกไปทําการประมงและสามารถจับปลาทูนาไดในปริมาณมากในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
และใชเวลาประมาณ 1-2 เดือนเพื่อทําการประมงในทะเล หลังจากนั้นจึงนําปลาทูนามาถายลําใหกับเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกอง เพื่อใหเ รือขนถายนํา ปลามายังประเทศไทย โดยใชร ะยะเวลาในการถายลําและเดินทาง
มายังประเทศไทยประมาณ 1 เดือน
4.4. การวิเ คราะหค วามสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เ กี่ยวของในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑสากลของ PSMA
การวิเคราะหชองวางของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบ
เรือขนถายทูนาแบบเทกอง ทําไดโดยเปรียบเทียบการดําเนินการของประเทศไทยกับหลักการของความตกลงวา
ดวยมาตรการของรัฐเจาของทาของ FAO ซึ่งประเทศไทยไดลงนามรับรองและไดกําหนดไวใน NPOA-IUU
โดยครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก บทบัญญัติทั่วไปและการนําไปใช การแจงเขาเทียบทา การตรวจสอบเรือ
การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และสร า งความร ว มมื อ กั บ รั ฐ อื่ น ๆ และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของเจ า หน า ที่ ซึ่ ง ผล
การวิเคราะหชองวางของขอกฎหมายและการปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นปญหาที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทาไดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหชองวางของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
(กรมประมง, 2560)
มาตรา 5
“เรือประมง” หมายความวา ยานพาหนะ
ทางน้ําทุกขนาดที่ใชหรือเจตนาจะใชเพื่อ
แสวงหาประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ํา
ในทางการคา และใหหมายความรวมถึง
ยานพาหนะทางน้ําที่ใชสนับสนุนเรือที่ใช
ทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูป
สัตวน้ํา”
“เรือ ขนถา ยสัต วน้ํา ” หมายความวา
เรื อ ประมงที่ ใ ช ทํ า การขนถ า ยสั ต ว น้ํ า
ขนส ง สั ต ว น้ํ า แปรรู ป สั ต ว น้ํ า หรื อ เก็ บ
รักษาสัตวน้ําเปนการเฉพาะ”

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 95 กํ า หนดให
เรื อประมงที่ มิ ใช เรื อประมงไทยต องแจ ง
ลวงหนาตอเจาหนาที่กอนนําเรือเขาเทียบทา
ซึ่งตาม พ.ร.ก. การประมงกําหนดไววา
เรือประมง หมายถึง ยานพาหนะทางน้ํา
ทุกขนาดที่ใชหรือเจตนาจะใชเพื่อแสวงหา

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

1) คํ า นิ ย ามของเรื อ ประมงตาม
ข อ กฎหมายไทยค อ นข า งกว า ง
และครอบคลุมยานพาหนะทางน้ํา
ทุ ก ประเภท รวมถึ ง เรื อ บรรทุ ก
สิ น ค า สั ต ว น้ํ า ตู ค อนเทนเนอร
ซึ่ ง เป น สั ต ว น้ํ า ที่ ผ า นการขึ้ น ท า
มาแล ว ไม จั ด อยู ใ นกลุ ม ที่ ต อ ง
ควบคุ ม ตามแนวทางมาตรการ
รัฐเจาของทา
2) การดําเนิน การตามมาตรการ
รัฐเจาของทาของประเทศไทยยังไม
ครอบคลุมถึงเรือประมงตางประเทศ
ที่ใชส นับ สนุน เรื อทําการประมง
หรือมีสวนในการเตรียมทําการประมง
เชน เรือน้ํามัน เปนตน
การกํ าหนดประเภทของเรือที่ตอง
แจงขอมูลลวงหนาไมสอดคลองกับ
ความตกลงฯ เชน
1. กรณีเรือขนสงสัตวน้ําที่ นํ าสั ตว
น้ําซึ่งผานการขึ้นทามาแลว และมี
เอกสารรับรองการจับสัตวน้ําซึ่ง
ออกโดยหนวยงานของรัฐมาแสดง

1) แกไขคํานิยามของเรือประมงใหไมหมายความ
รวมถึงเรือบรรทุกสินคา
2) กําหนดแนวทางในการควบคุมตรวจสอบเรือ
ที่ใชสนับสนุนการทําประมง
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
มาตรา 1 การใชคําเฉพาะ
ขอ (ญ) " เรือ " หมายถึงเรือใดๆ เรือทุก
ประเภท หรือเรือที่ถูกนํามาใช หรือติดตั้ง
อุปกรณเพื่อนํามาใช หรือมีความตั้งใจที่
จะนํ า ไปใช ใ นการทํ า การประมงหรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประมง
“กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประมง”
หมายถึ ง การดํ า เนิ น การใดที่ เ ป น
การสนั บ สนุ น หรื อ มี ส ว นในการเตรี ย ม
ทํา การประมง ซึ่ ง รวมถึ ง การนํ า ขึ้ น ท า
การบรรจุหีบหอ การแปรรูป การขนถายหรือ
ขนสงสัตวน้ําที่ยังไมเคยนําขึ้นทามากอน
ตลอดจนการจั ดหาบุ คลากร เชื้ อเพลิ ง
เครื่องมือประมง และเสบียงอื่น ๆ เพื่อใช
ในทะเล
มาตรา 3 การนํามาใช
วรรค 1 รัฐ ภาคีแ ตล ะรัฐ ในฐานะรัฐ
เจาของทา จะนําความตกลงนี้ใชบังคับ
กับ เรื อที่ มิได ชักธงของรั ฐ ตน ซึ่ งขอเข า
เที ย บท า หรือ อยู ใ นท า เรื อ ของรั ฐ ตน
เวนแต

1) แกไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา
95 กําหนดใหยกเวน เรือขนสงสัตวน้ํา ซึ่งสัตว
น้ํ า นั้ น เคยถู ก นํ า ขึ้ น ท า เรื อ อื่ นมาก อน และมี
เอกสารรับรองการจับสัตวน้ํามาแสดง วาไมมีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า การประมง IUU รวมทั้ ง
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
(กรมประมง, 2560)
ประโยชนจ ากทรัพยากรสัตวน้ําในทาง
การค า และให ห มายความรวมถึ ง
ยานพาหนะทางน้ําที่ใชสนับสนุนเรือที่ใช
ทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูป
สัตวน้ํา”

1) การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ
ตามมาตรการรัฐ เจาของทา ในป จ จุบั น
มี เพี ย งหน ว ยงานกรมประมง และกรม
ศุ ล กากรที่ บูร ณาการร ว มกัน ในการขึ้ น
ตรวจสอบเรือ
2) ประเทศไทยไดบูรณาการมาตรการรัฐ
เจาของทาเข ากับแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ทําการประมงที่ผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

ควรได รั บการยกเว นการแจ งข อมู ล
ล ว งหน า ตามมาตรการดั ง กล า ว
เชน เรือขนถายทูนาจากมัลดีฟส
และเรือขนสงสัตวน้ําจากประเทศ
เพื่อนบาน
2. เรื อบรรทุ กสิ นค าตู คอนเทนเนอร
ถูกตีความวาเปนเรื อประมงตาม
พ.ร.ก. การประมง 2558 และที่
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ในข อ เท็ จ จริ ง
แลวเปนเรือบรรทุกสินคาสัตวน้ํา
ที่สัตวน้ําเคยนําขึ้นทามากอนแลว
เชนกัน

2) แกไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 5
คํานิยามของเรือประมงใหไมหมายความรวมถึง
เรือบรรทุกสินคา
3) แกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตามมาตรา 95 ให ไ มบั งคั บ ใช กั บ เรื อ บรรทุ ก
สินคาตูคอนเทนเนอร

1) ประเทศไทยยังขาดการบูรณา
การในการตรวจเรือประมงตางประเทศ
รวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ เช น กรมประมง กรมศุ ลกากร
กรมเจ า ท า สํ า นั ก งานตรวจคน
เขา เมื อง เพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น

1) พั ฒนาการบู รณาการตรวจเรื อประมง
ตางประเทศรวมกันตามมาตรการรัฐเจาของทา
ระหว า งหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อง เช น กรมประมง
กรมศุลกากร กรมเจาทา สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการ
ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
ความตกลงวาดว ยมาตรการรัฐเจาของทาของ
FAO (PSMA FAO)
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(ก) เรือของรัฐเพื่อนบานที่ทําการประมง
เพื่ อการยั งชี พ ซึ่ งรั ฐ เจ า ของท า และรั ฐ
เจ าของธง ได ร ว มมื อ กั น ทํ า ให มั่น ใจว า
เรื อ ลํ า ดั ง กล า วมิ ไ ด มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
การทํ า ประมง IUU หรื อ ทํ า กิ จ กรรมที่
เกี่ยวของกับการประมง ซึ่งสนับสนุนการ
ทําประมงดังกลาว และ
(ข) เรื อ ขนส ง ซึ่ ง ไม ไ ด บ รรทุ ก สั ต ว น้ํ า
หรือหากบรรทุกสัตวน้ํา แตเปนเพียงสัตวน้ํา
ซึ่งเคยนําขึ้นทามากอนแลว หากไมมีพยาน
หลักฐานที่ชัดเจนอันควรสงสัยวาเรือลํา
ดังกลาว ได รว มทํ ากิ จกรรมที่เกี่ ยวของ
กับการประมงที่สนับสนุนการทําประมง IUU
มาตรา 5 บูรณาการ และการประสานงาน
ในระดับชาติ
แต ล ะภาคี จ ะต อ งดํ า เนิ น การต อ ไปนี้
อยางดีที่สุดเทาที่จะทําได:
(ก) บู ร ณาการ หรื อประสานมาตรการ
ข อ ง รั ฐ เ จ า ข อ ง ท า ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
การประมง ใหเขากับระบบควบคุมของ
รัฐเจาของทาที่กวางขวางกวา;

ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
ไทย (กรมประมง, 2560)
และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

2) ขอมูลการดําเนินการตามมาตรการ
รั ฐเจ าของทาที่กํ าหนดในแผนปฏิ บั ติ
การระดั บชาติ ว าด วยการป องกั น
ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง
ที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562
ยังไมไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับขอมูลจริงในปจจุบัน
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(ข) บูรณาการมาตรการของรัฐเจาของทา
เข ากั บ มาตรการอื่ น เพื่ อป อ งกั น ยั บ ยั้ ง
และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม รวมทั้ง
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประมงที่
สนั บ สนุ น การทํ า การประมงดั ง กล า ว
โดยคํานึงถึงแผนปฏิบัติการสากลในการ
ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง
ที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม ซึ่งจัดทําขึ้นโดย เอฟ เอ โอ
ใน พ.ศ. 2544; และ
(ค) ดําเนินมาตรการตางๆ ในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานระดับประเทศที่
เกี่ ย วข อง และประสานกิ จ กรรมต า งๆ
ของหนวยงานดังกลาวในการปฏิบัติตาม
ความตกลงนี้
มาตรา 7 การกําหนดทาเทียบเรือ
วรรค 1 แต ล ะภาคี จ ะต อ งกํ า หนดท า
เทียบเรือตางๆ ที่เรือทั้งหลายอาจรองขอ
เข า เที ย บท า ตามความตกลงนี้ และ
เผยแพรใหทราบทั่วกัน ภาคีแตละรัฐยัง
ตองจัดสงบัญชีรายชื่อทาเทียบเรือของ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนด
ท า เที ย บเรื อ ของเรื อ ประมงที่ มิ ใ ช
เรื อ ประมงไทยที่ ป ระสงค จ ะเข า มาใน
ราชอาณาจัก ร ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2561
กําหนดทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง

จํ า นวนท า เที ย บเรื อ ที่ ป ระกาศ
(25 ท า ) มี จํ า นวนมาก และไม
สอดคลองกับความตองการใชทา
ของเรือประมงแตละประเภท ซึ่งจาก
สถิ ติ ก ารแจ ง ขอนํา เรื อ ประมง
ตางประเทศเขาเทียบทาป 2560–

ปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ โดย
1. ประกาศรายชื่อทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง
ตางประเทศใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับการเขา
เทียบทาของเรือประมงตางประเทศ
2. กําหนดแนวทางในการใหเรือประมงตางประเทศที่
มีสัญชาติประเทศเพื่อนบานสามารถเขาเทียบทา

ตารางที่ 2 (ตอ)
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
ไทย (กรมประมง, 2560)
รัฐตนนี้ ให แก FAO เพื่อนําไปรวบรวม ตางประเทศจํานวน 25 ทา ตามเอกสาร 1
ในภาคผนวก
เผยแพรตอไป
วรรค 2 แตละภาคีจะตองทําใหแนใจวา
ท า เที ย บเรื อ ทุ ก แห ง ที่ ไ ด กํ า หนดและ
เผยแพรแกสาธารณะตามความในวรรค 1
ของมาตรานี้ มีความสามารถเพียงพอที่จะ
ทําการตรวจสอบเรือตามบทบัญญัติของ
ความตกลงนี้ ทั้งนี้เทาที่จะเปนไปได

- พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่ แก ไข
เพิ่ มเติ ม มาตรา 95 วรรคหนึ่ ง กํ าหนดให
เรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่ประสงค
จะนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามา
ในราชอาณาจักร จะตองแจงลวงหนาตอ
พนักงานเจาหนาที่ไมนอยกวาระยะเวลา
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แตรัฐมนตรีจะ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

2562 พบว า ท า เรื อ บางแห ง มี
ปริมาณเรือเขาเทียบทานอยและ
บางแหงไมมีเรือเขาเทียบทาเลย
เชน ทาเทียบเรือเซาทเธิรนโลจิสติกส
(2009) ท าเที ยบเรื อประมงสงขลา 2
(ท าสะอ า น) จ.สงขลา ท า เที ย บ
เรื อท า 7C จั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร
และกรณี ท า เรื อ ที่ มี อ าณาเขต
ติ ด ต อ กั บ ประเทศเพื่ อนบ านใน
บางพื้ น ที่ เช น จั ง หวั ด ระนอง
จั ง หวั ด สตู ล มี ข อ จํ า กั ด ในเรื่ อ ง
ของลักษณะพื้น ที่ทํา ใหทาเทีย บ
เรือที่ประกาศไมรองรั บกับการเข า
เทียบทาของเรือประมงตางประเทศได
อยางเหมาะสม
เรือประมงที่มิไดมีสัญชาติเพื่อนบาน
บางประเทศไม สามารถปฏิ บั ติ ได
เชน เรือประมงสัญชาติอิน เดีย ที่
เดิน ทางมาจากหมูเกาะนิโคบาร
และหมูเกาะอันดามัน ซึ่งใชเวลา
ในการเดิ น ทางเพี ย ง 36 ชั่ ว โมง
เทานั้น

เพื่อรับการตรวจสอบไดสอดคลองกับขอจํากัด
ของลั ก ษณะพื้ น ที่ ข องท า เที ย บเรื อ อย างไรก็
ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ไดมีการปรับแกไข
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อรองรับ
ขอจํากัดในเรื่องของลักษณะพื้นที่ทําใหเรือไม
สามารถเขาเทียบทาเรือที่ประกาศไดแลว
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มาตรา 8 การแจ ง ขอเข า เที ย บท า
ลวงหนา
วรรค 1 แตละภาคีตองขอใหเรือสงมอบ
ข อมู ล ตามที่ ร ะบุ ไ ว ในภาคผนวก ก ซึ่ ง
เปน มาตรฐานขั้น ต่ํา กอ นที่จ ะอนุญาต
ใหเขาเทียบทาได

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่ อ ง การแจ ง ข อ มู ล ล ว งหน า และกํ า หนดท า
เทียบเรือของเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่
ประสงคจะเขามาในราชอาณาจักร ใหกําหนด
ระยะเวลาการแจงขอมูลลวงหนา ใหสอดคลอง
กั บ ระยะเวลาการเดิ น ทางของเรื อ ประมง
ตางประเทศมายังประเทศไทย

ตารางที่ 2 (ตอ)
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
วรรค 2 แตละภาคีจะตองขอใหสงมอบ
ขอมูลที่อางไวตามวรรค 1 ของมาตรานี้
ล ว งหน านานพอที่ รั ฐ เจ า ของท า มี เ วลา
เพียงพอในการตรวจสอบขอมูลดังกลาว

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง
อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ไดมีการ
ปรับแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพื่อประกาศลดระยะเวลาการแจงขอเขาเทียบทา
ลวงหน าของเรื อสั ญชาติ อิน เดีย ที ่เ ดิน ทางมา
จากหมูเกาะนิโคบารและหมูเ กาะอันดามันแลว
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มาตรา 9 การเขาเทียบทา การอนุญาต
หรือการปฏิเสธคําขอ
วรรคหนึ่ง หลังจากไดรับขอมูลที่เกี่ยวของ
ตามที่ระบุไวในมาตรา 8 ตลอดจนขอมูล
อื่นๆ ซึ่งอาจตองการเพิ่มเพื่อพิจารณาวา
เรือที่ตองการจะเขาเทียบทานั้นไดทําการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม หรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวของ

ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
ไทย (กรมประมง, 2560)
ประกาศกําหนดใหแจงลวงหนาเกินเกา
สิ บ หกชั่ ว โมงก อ นเวลาที่ เรื อประมงจะ
เดิ น ทางถึ ง ท า เที ยบเรื อไม ไ ด โ ด ย
เรือประมงดังกลาวตองแจงข อมูล และ
เข า เที ย บท า ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศ
กําหนด
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนด
ทาเทียบเรือของเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทย
ที่ ป ระสงค จ ะเข า มาในราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. 2560 กําหนดระยะเวลาในการแจง
ข อ มู ล ล ว งหน า สํ า หรั บ เรื อ ประมง
ต า งประเทศที่ มิไ ดมี สัญ ชาติ เ พื่ อนบ า น
ไมนอยกวา 72 ชั่วโมง
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 95 วรรคสอง กํ าหนดให
พนั กงานเจ าหน าที่ ตรวจสอบข อมู ลตาม
วรรคหนึ่ งและแจ งให ผู ควบคุ มเรื อทราบ
ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งตองไมชากวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่
ได รับแจ งหรือก อนเวลาที่เรื อจะเขามาใน
ราชอาณาจักรสุดแตเวลาใดจะเร็วกวา

ตามความในมาตรา 95 กําหนดให
เจาหนาที่แจงใหผูควบคุมเรือทราบ
การพิจารณาขอเขาเทียบทาชากวา
ยี่ สิ บสี่ ชั่วโมงไมได ซึ่ งในทางปฏิ บั ติ
ของการตรวจสอบเรือประมงที่มิได มี
สัญชาติเพื่อนบานกอนเขาเที ยบท า
นั้น จะตองตรวจสอบติดตามเสนทาง
การเดินเรือประกอบการพิจารณา

แก ไข พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่ แก ไข
เพิ่มเติมมาตรา 95 ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ข อ มู ล และแจ ง ให ผู ค วบคุ ม เรื อทราบภายใน
ระยะเวลาที่ รั ฐมนตรี ประกาศกํ าหนดซึ่ งอาจจะ
มากกวายี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได

ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
(กรมประมง, 2560)
วรรคสาม เรื อ ประมงที่ ไ ด แ จ ง ตาม
วรรคหนึ่งแลวแตมิไดรับแจงจากพนักงาน
เจาหนาที่ตามวรรคสอง ใหถือวาไดรับ
อนุญาตใหเขาเทียบทาได
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่ แก ไข
เพิ่ มเติ ม มาตรา 95 วรรคสี่ ในกรณี ที่
เรื อประมงที่ มิ ใช เรื อประมงไทยไม ปฏิ บั ติ
ตามหลั กเกณฑ ที่ กํ าหนดไว ในวรรคหนึ่ ง
หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า เรื อ ประมง
ดั งกล าวได ทํ าการประมงโดยไม ชอบด วย
กฎหมายหรือเกี่ยวของกับการทําการประมง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย พนักงานเจาหนาที่
ใหเขาเทียบทาไดเฉพาะในกรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย
ของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมงหรือ
อาจปฏิเสธการเขาเทียบทา หรือจะอนุญาต
เพื่อการตรวจสอบเรือและการดําเนินการอื่นใด
เพื่อปองกันและปราบปรามการทําการประมง
โดยไม ชอบด วยกฎหมายซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภาพ
เทียบเทากับการปฏิเสธการเขาเทียบทา

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

ซึ่ ง ค อ นข า งใช ร ะยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ทํ าให การกํ าหนด
ระยะเวลาแจ งกลับภายใน 24 ชั่วโมง
เปนปจจัยจํากัดในการดําเนินการ
ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดหรื อ ให คํ า กําหนดหลักเกณหรือเงื่อนไขในการพิจารณาวา
จํากัดความกรณีเหตุสุดวิสัยหรือ กิจกรรมใดที่จัดอยูในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ความปลอดภั ย เหตุฉุกเฉิน ใหชัดเจน เพื่อใหงายตอการตัดสินใจ
ของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมง
อยางชัดเจน ทําใหการพิจ ารณา
ให เ รื อ เข า เที ย บท า ด ว ยเห ตุ
สุดวิสั ย หรื อเหตุ ฉุกเฉิน คอ นขา ง
ลํ า บาก เช น กรณี น้ํ า จื ด หมด
เปนตน
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
กั บ การประมงที่ ส นั บ สนุ น การทํ า การ
ประมงดั ง กล า วหรื อ ไม ภาคี จ ะต อ ง
ตัดสิ นใจวาจะอนุ ญาต หรือปฏิเ สธการ
ขอนํ า เรื อเข าเที ย บท า และจะต องแจ ง
ผลการตั ด สิ น ใจนี้ ใ ห กับ เรื อ หรื อผู แ ทน
ของเรือลํานั้นทราบ
มาตรา 10 เหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ
ไมมีสวนใดของความตกลงนี้ มีผลกระทบตอ
การเขาเทียบทาของเรือตามบทบัญญัติของ
กฎหมายระหว างประเทศในกรณี เกิ ดเหตุ
สุดวิสัยหรือภัยพิบัติ ซึ่งมิไดหามรัฐเจาของทา
อนุญาตใหเรือเขาเทียบทารัฐตนเปนกรณีพิเศษ
เพื่ อให ความช วยเหลื อแก บุ คคล เรื อ หรื อ
อากาศยานที่ตกอยูในอันตรายหรือภัยพิบัติ

ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
(กรมประมง, 2560)
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 96 กําหนดให เมื่ อ
เรื อประมงได รับอนุ ญาตให เทียบทาตาม
มาตรา 95 และเทียบทาแลวใหยื่นคําขอ
อนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา
และเมื่ อได รั บอนุ ญาตแล วจึ งนํ าสั ตว น้ํ า
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นจากเรือประมงได
ใบอนุญาตดังกลาวใหถือวาเปนใบอนุญาต
ที่ออกใหตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
และกฎหมายอื่ นใดที่ กํ าหนดให การนํ าเข า
สั ตว น้ํ าหรื อผลิ ตภั ณฑ สั ตว น้ํ าต องได รั บ
อนุ ญาตห า มมิ ใ ห พ นั ก งานเจ า หน า ที่
อนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ําตามวรรคหนึ่ง เวนแตเจาของเรือ
หรือผูควบคุมเรือจะพิสูจนไดวา
(1) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตใหทํา
การประมงหรื อกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข องกั บการ
ประมงซึ่งออกโดยรัฐเจาของธงหรือรัฐชายฝง
(2) มีห ลักฐานแสดงใหเห็นวามิไดมี
การทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

ปจจุบันยังมิไดกําหนดใหเจาของ
เรื อ หรื อผู ควบคุ มเรือ ทํา หนั งสื อ
รับรองวารัฐเจาของธงจะยืนยันใน
เวลาอันสมควรวาสัตวน้ําที่จับได
นั้นเปนไปตามขอบังคับขององคการ
ระหวางประเทศ ตามความใน (3)

กรณีที่มีการรองขอเพื่อใหรัฐเจาของธงยืน ยัน วา
สั ต ว น้ํ า ที่ จั บ ได นั้ น เป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของ
องคการระหวา งประเทศหรือไม เจาของเรื อ
หรือผูควบคุมเรือจะตองทําหนังสือรับรองวารัฐ
เจ าของธงจะตอบยื นยันภายในเวลาอั นสมควร
หากรัฐเจาของธงมิไดตอบยืนยันภายในเวลาที่
สมควรตามที่มีการรองขอ เจาหนาอาจจะปฏิเสธ
มิใหเรือนั้นใชทาเทียบเรือได
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
มาตรา 11 การใชทาเทียบเรือ
วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เรือไดเขาเทียบท า
ของรั ฐ ตนแล ว ภาคี อาจจะปฏิ เ สธมิ ใ ห
เรือนั้นใชทาเทียบเรือเพื่ อการนําขึ้นท า
ขนถาย บรรจุหีบหอ และแปรรูปสัตวน้ํา
ที่ยังไมเคยนําขึ้นทาใดมากอน และเพื่อ
ใช บ ริ ก ารอื่ น จากท า เที ย บเรื อ รวมทั้ ง
การเติ ม เชื้ อเพลิ งและเสบี ย ง การซ อ ม
บํ ารุ ง และการนํ า เรื อ เข า ซ อมในอู แห ง
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายหรื อ กฎ
ข อ บั ง คั บ ของรั ฐ ตน ที่ ส อดคล อ งกั บ
กฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งความ
ตกลงนี้ หาก:
(ง) รัฐเจาของธงมิไดตอบยืนยันภายใน
เวลาที่สมควรตามที่รัฐเจาของทารองขอวา
สัตวน้ําบนเรือจับไดอยางสอดคลองกั บ
ข อ กํ า หนดขององค ก รจั ด การประมง
ระดั บ ภู มิภ าคที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ใ ช บั งคั บ อยู
ทั้ งนี้ ให นํ าความในวรรค 2 และ 3 ของ
มาตรา 4 มาพิจารณาดวย; หรือ

ตารางที่ 2 (ตอ)
ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

เนื่องดวยสถานการณปจจุบันที่มี
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ
และจํานวนเจาหนาที่ ทําใหระดับ
การตรวจสอบเรือใหไดตามแนวทาง
เดิมที่วางไวนั้นเปนไปไดยาก

1) กํ าหนดระดั บในการตรวจสอบเรื อ โดยใช
หลักการประเมินความเสี่ยงมาชวยในการกําหนด
เรือที่จะตองไดรับการตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือ
2) หารือรวมกันในการกําหนดระดับการตรวจสอบ
เรือขั้นต่ํากับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการ
ปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสม เช น หน วยงานในประเทศที่
เกี่ ยวข องกั บการตรวจสอบเรื อตามมาตรการรั ฐ
เจาของทา และหนวยงานตางประเทศที่สามารถ
รวมวางแผนและใหคําแนะนําได
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(กรมประมง, 2560)
(3) เจาของเรือหรือผูควบคุมเรือทําหนังสือ
รั บรองว ารั ฐเจ าของธงจะยื นยั นในเวลาอั น
สมควรว าสั ตว น้ํ าที่ จั บได นั้ นเป นไปตาม
ขอบังคับขององคการระหวางประเทศ
มาตรา 12 ระดั บ และการจั ด ลํา ดั บ การตรวจสอบเรื อ ประมงต างประเทศ
ความสําคัญของการตรวจสอบ
ของไทยถูกวางแนวทางใหมีการตรวจสอบเรือ
วรรคหนึ่ง แตละภาคีจะตองตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ 100%
ที่ อ ยู ใ นท า เที ย บเรื อ ของตนให ไ ด ต าม
จํ านวนที่ ต องการ เพื่ อให ระดั บของการ
ตรวจสอบในรอบป เพี ยงพอต อการทํ าให
วัตถุประสงคของความตกลงนี้บรรลุผล
วรรคสอง ภาคี ทั้ งปวงจะต องแสวงหา
ความตกลงร วมกั นในการกํ าหนดระดั บ
การตรวจสอบเรื อขั้ นต่ํ าโดยผ านองค กร
จัดการประมงระดั บภู มิภาค, เอฟ เอ โอ,
หรือองคกรอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่
ได กํ า หนดเป น มาตรฐานขั้ น ต่ํ า ใน
ภาคผนวก ข (ขั้นตอนการตรวจสอบของ
รัฐเจาของทา)

ตารางที่ 2 (ตอ)

มาตรา 15 การสงมอบผลการตรวจสอบ
แตละภาคีจะตองสงมอบผลการตรวจสอบเรือ
แต ล ะครั้ ง ให กั บ รั ฐ เจ า ของธงเรื อ ลํ า ที่
ตรวจสอบเพื่อทราบ และหากเปนการเหมาะสม
ใหสงมอบแก

ชองวาง/ปญหาที่พบ

เจาหนาที่ขาดประสบการณและ
ความรู ใ นการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะ
ดาน เชน การตรวจสอบเอกสาร
(รูปแบบใบอนุญาตและหนวยงาน
ที่ออกเอกสารของแตละประเทศ)
การตรวจสอบเรื อ พื้ น ที่ ก ารทํ า
ประมง และ RFMOs ที่เกี่ยวของ
ซึ่งมี ห น า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรสัตวน้ําในแตละภูมิภาค
การบั น ทึ ก การตรวจสอบ และ
การจัดทํารายงานการตรวจสอบเรือ
การจั ด เก็ บ ข อ มู ล การรวบรวบ
พยานหลักฐานสําหรับการดําเนินคดี
และขอกฎหมายระหวางประเทศ
เปนตน
ป จ จุ บั น มี ก ารส ง มอบผลการตรวจเรื อ 1) การสงมอบผลการตรวจเรือยัง
ใหแกรัฐเจาของธงเรือลําที่ตรวจสอบทุก ไมครบถวนตามสัญชาติเรือที่เรือ
ประเทศ ยกเวนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เขาเทียบทา
และราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากจํานวน
เรือที่มีสัญชาติเหลานี้เขาเทียบทาในแตละวัน
คอนขางสูงเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการจัด
สงผลการตรวจเรือไดทันในแตละวัน

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มเติม โดย
1) จัดการฝกอบรมแกบุคลากรใหครอบคลุม
รายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านตามที่ กํ า หนด
รวมถึงทักษะการใชภ าษา เช น ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศเพื่ อ นบ า นที่ จํ า เป น
สําหรับการปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น ๆ
2) จัดการศึกษาดูงานในประเทศที่ประสบ
ความสํ าเร็จ ในการดํ าเนิน การตามมาตรการ
รัฐเจาของทา

1) เพิ่มขีดความสามารถในการสงมอบผลการ
ตรวจเรือใหแกรัฐเจาของธงเรือลําที่ตรวจสอบ
ไดครบทุกประเทศ
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(กรมประมง, 2560)
มาตรา 13 การปฏิบัติการตรวจสอบ ไมมีการกําหนดไวในขอกฎหมาย
วรรค 1 แต ล ะภาคี ต อ งทํ า ให มั่ น ใจว า
ผูตรวจสอบของตนดําเนินการตามหนาที่
วรรค 2 แต ล ะภาคี จ ะต อ งดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบที่ทาเทียบเรือของตน ดังตอไปนี้
(ก) ทําใหแนใจวาการตรวจสอบดําเนินการ
โดยเจ า หน า ที่ ผู มี คุ ณ วุ ฒิ เ หมาะสม
ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเพื่ อ การนี้ โดยได มี
การคํ า นึ ง ถึ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 17
เปนการเฉพาะแลว

ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
(กรมประมง, 2560)

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

2) ขาดการส งมอบผลการตรวจเรื อ
ใหกับรัฐที่เกี่ยวของ เชน รัฐสัญชาติ
กัปตันเรือหรือผูควบคุมเรือ องคกร
บริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค
ที่ เกี่ ยวข อง และ FAO และองค กร
ระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2) สงมอบผลการตรวจเรือใหกับรัฐที่เกี่ยวของ
เช น รั ฐ สั ญชาติ กั ป ตั น เรื อหรื อ ผู ค วบคุ ม เรื อ
องค ก รบริ ห ารจั ดการประมงระดั บภู มิ ภาคที่
เกี่ยวของ และ FAO และองคกรระหวางประเทศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่จําเปน เชน เรือลํา
ที่ตรวจสอบเปนเรือ ที่อ ยู ใ นบัญ ชีร ายชื ่อ เรือ
IUU หรือเกี่ยวของกับการทําประมง IUU หรือเปน
เรือที่ถูกปฏิเสธการใชทาเทียบเรือ เปนตน

ขาดการพัฒนาเพื่อเชื่อมตอระบบ
อิเลคทรอนิกสสําหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับการนําเรื อประมง
เข า เที ย บท า และการตรว จ
เรื อประมง ระหวางภาคีส มาชิ ก
และองคกรที่เกี่ยวของ

พั ฒ นาระบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส เพื่ อ ใช เ ป น
ชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การนํ าเรื อประมงเข าเที ยบท า และการตรวจ
เรือประมงระหว างภาคีส มาชิก และองค กรที่
เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ลดป ญ หาการปลอมแปลง
เอกสารการรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําของไทย
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(ก) ภาคีที่เกี่ยวของกับรัฐตางๆ รวมถึง
(๑) รัฐตางๆ ซึ่งจากผลการตรวจสอบ
พบวาเรือนั้นไดทําประมง IUU หรือทํา
กิจ กรรมที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การประมงที่
สนับสนุนการทําประมงดังกลาวในนานน้ํา
ที่รัฐเหลานั้นมีเขตอํานาจเหนือ และ
(๒) รัฐที่ผูควบคุมเรือถือสัญชาติ
(ข) องคกรบริหารจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคที่เกี่ยวของ และ
(ค) FAO และองคกรระหวางประเทศ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
มาตรา 16 การแลกเปลี่ ยนข อมู ลข าวสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส
วรรค ๑ หากเป นไปได แต ละภาคี จะจั ดตั้ ง
กลไกดานการสื่อสาร สําหรับแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางอิเลคทรอนิกสโดยตรง
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการนํา
ความตกลงไปใชบังคับ ทั้งนี้ควรคํานึงถึง
ความตองการในการรักษาความลับอยาง
เหมาะสมดวย

ปจจุบันมีการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกส
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลการอนุญาตเขา
เทียบทาของเรือประมงตางประเทศกับ
หนวยงานกรมศุลกากร และกรมเจาทา

ตารางที่ 2 (ตอ)
ชองวาง/ปญหาที่พบ

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

เจ า หน า ที่ ผู ต รวจสอบเรื อ ยั ง มี
ความรูในเรื่องดังตอไปนี้ไมเพียงพอ
- กฎหมายและกฎขอบังคับที่
เกี่ ย วข อ ง (ของรั ฐ เจ า ของท า )
พื้นที่และมาตรการเพื่อการอนุรักษ
และการจั ด การที่ กํ า หนดโดย
องค ก รจั ด การประมงในระดั บ
ภูมิภาค รวมทั้งกฎหมายระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ
- การรวบรวม การประเมิ น
และการเก็ บรักษาพยานหลั กฐาน
ตาง ๆ
- กลวิ ธี ใ นการเขี ย นรายงาน
และเทคนิคการสัมภาษณ
- การจําแนกชนิดพันธุสัตวน้ํา
และการวัดความยาว และตัวแปร
ทางชีววิทยาอื่น ๆ
- การดําเนินการตอเรือประมง
ตางชาติ ณ ทาเทียบเรือ ที่พบวา
เปนเรือทําประมง IUU

1. จั ด อบรมเพิ่ ม ความรู ใ ห กั บ เจ า หน า ที่
ผูตรวจสอบเรือ
2. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหมี
ความสมบู ร ณ โดยครอบคลุ มสาระครบถ วน
ที่จําเปนตองใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ
สําหรับการปฏิบัติงาน เชน
- จั ด ทํ า เกณฑ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งของ
เรือประมงแตละประเภท เพื่อชวยการตัดสินใจ
วาจะตองดําเนินการตรวจเรือหรือไม
- จัด ทํ า ขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิใ นการปฏิ เสธ
การเทียบทาของเรือประมงที่มีความชัดเจน
- จั ด ทํ า ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เ มื่ อ มีก ารตรวจ
พบวาเปนเรือที่ทําประมง IUU รวมถึงการรวบรวม
หลักฐานสําหรับดําเนินการตามกฎหมาย
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หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธปี ฏิบัติของไทย
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(กรมประมง, 2560)
มาตรา 17 การฝกอบรมผูตรวจสอบ
ไมมีการกําหนดไวในขอกฎหมาย
ภาคี จ ะต อ งทํ า ให มั่ น ใจว า ผู ต รวจสอบ
ของรัฐตนผานการฝกอบรมอยางเหมาะสม
โดยคํ า นึ ง ถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ใ น
การฝกอบรมผูตรวจสอบตามที่แจงไวใน
ภาคผนวก จ (แนวทางการปฏิ บั ติ ใ น
การฝกอบรมผูตรวจสอบ) ทั้งนี้ภาคีทั้งหลาย
ควรแสวงหาความร ว มมื อ ระหว า งกั น
ในการดําเนินการดังกลาวดวย

ตารางที่ 2 (ตอ)
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(กรมประมง, 2560)

- การปฏิ เ สธการเข า เที ย บท า
ขาดขั้นตอนการปฏิบัติในการปฏิเสธ
การเที ย บท า ของเรื อประมงที่ มี
ความชัดเจนเพียงพอ
การจายแจกสัตวน้ําใหแกผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสเปนภาระในการเก็บ
รักษาของกรมประมง เชน กรณี
ตัวอยางเรือ CHOTCHAINAVEE 35
กรมประมงตองเสียคาดูแลรักษา
เรื อ และสั ต ว น้ํ า เป น จํ า นวนเงิ น
หลายลานบาท และการจายแจก
สินคาสัตวน้ํานั้นใชระยะเวลานาน
เนื่องจากสัตวน้ํามีปริมาณมาก

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง

แกไข พ.ร.ก. ประมง มาตรา 96 ใหสามารถยึ ด
สัตวน้ําแลวออกขายทอดตลาดได และถือวา
สัตวน้ํานั้น เปน สัตวน้ําที่ถูกตองตามกฎหมาย
หลังจากถูกยึดโดยเจาหนาที่แลว เงินที่ไดจาก

การขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการ
ขายและคาใชจายอื่นแลวใหกรมประมงยึด
ไวจนกวาคดีจะสิ้นสุด
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ตามความในพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558
และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 96 กําหนดไว
ว า หากเจ าของเรื อหรื อผู ควบคุ มเรื อไม
สามารถพิสูจนไดวาเรือประมง และสัตวน้ํา
มาจากการทําประมงโดยชอบดวยกฎหมาย
อธิบดีสามารถสั่งใหเรือประมงนั้นออกจาก
ราชอาณาจักรไดภายในเวลาที่กําหนด หาก
เรื อประมงนั้ นไม ออกนอกราชอาณาจั กร
ภายในเวลาที่กําหนด หรือมีหลักฐานชั ด
แจงวาเรือนั้นไดทําการประมงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรือกรณีเปนเรือไรสัญชาติ
อธิ บ ดี ส ามารถสั่ งให ยึ ด เรื อประมงและ
ทรั พ ย สิ น ในเรื อ ประมงนั้ น ออกขาย
ทอดตลาดหรือทําลายได และสามารถสั่ง
ทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรือ
จ ายแจกให แก ผู ยากไร หรื อผู ด อยโอกาส
โดยไมคิดราคาได

ชองวาง/ปญหาที่พบ

ตารางที่ 2 (ตอ)
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย
ชองวาง/ปญหาที่พบ
ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556)
(กรมประมง, 2560)
ในกรณีที่เรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยที่ เกิดชองวางทางขอกฎหมายทําให แก ไข พ.ร.ก. การประมง ให มี บทกํ าหนดโทษ
มิไดประสงคจะนําเขาสัตวน้ํา ลักลอบเขา มีเรือลักลอบเขาเทียบทาเพิ่มขึ้น กรณี ที่ เ รื อ ประมงฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามที่
เที ย บท าโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต หรื อ ไม
กําหนดไวในมาตรา 95
ปฏิบัติตามมาตรา 95 เจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติไ ดเ พีย งการผลัก ดัน ใหอ อกจาก
ทา เทีย บเรือ ไมม ีบ ทกํ า หนดโทษใน
การฝาฝนดังกลาว
51
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จากการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเทีย บขอกฎหมาย ระเบีย บ และวิธีป ฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐ เจา ของทา (PSM) กับ หลัก เกณฑส ากลที่ FAO กํา หนด พบวามี
ประเด็นสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือสอดคลองกับความตกลงวาดวย
มาตรการของรัฐเจาของทา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. ขอ กฎหมายภายในประเทศที ่ใ ชใ นการควบคุม เรือ ประมงตา งประเทศ หรือ พระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดแนวปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับความตกลงฯ ดังกลาว ในบางประเด็น เชน
- คํา นิย ามของเรือ ประมงตามพระราชกํา หนดการประมง พ.ศ. 2558 ครอบคลุม ถึง
ยานพาหนะทางน้ําทุกขนาดที่ใชหรือเจตนาจะใชเพื่อแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําในทางการคา
และที่ใชสนับสนุนเรือที่ใชทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูปสัตวน้ํา โดยครอบคลุมทั้งที่ทําการประมง
ในทะเลและน้ําจืด และเรือที่บรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอร ซึ่งคอนขางกวางเกิน ขอบเขตของการบังคับ ใช
ตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา หากประเทศไทยบังคับใชมาตรการรัฐเจาของทากับเรือประมง
ตามที่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนด จะทําใหไมสอดคลองกับขอกําหนดสากลดังกลาว ดังนั้น
จึงควรมีการกําหนดขอบเขตของการบังคับใชใหชัดเจนในกฎหมายลําดับรอง เพื่อใหมีการควบคุมภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทากําหนด
- การควบคุมเรือประมงประเทศเพื่อนบาน ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย ซึ่งมีวิถี
การคาในรูปแบบเฉพาะของชุมชนทองถิ่นมาอยางยาวนาน เชน เรือขนสงสัตวน้ําสัญชาติพมาจากเกาะสอง
ซึ่งขนสงสัต วน้ําซึ่งสั ตว น้ําเคยนําขึ้ นทาที่ป ระเทศพมาแลว และมี เอกสารรับ รองการจับสัตวน้ําซึ่งออกโดย
หนวยงานของรัฐมาแสดง จึงควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูลลวงหนาตามมาตรการรัฐเจาของทา อยางไรก็ตาม
สําหรับกรณีดังกลาว ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐจาของทาไดเปดชองทางใหประเทศหรือรัฐซึ่งมีพรมแดน
ติดตอกันแสวงหาความรวมมือ หรือขอตกลงรวมกันในการกํากับ ควบคุมเพื่อปองกัน มิใหสัตวน้ําที่มาจาก
การทําประมง IUU เขาสูตลาดการคาได ประเทศไทยจึงควรมีการเจรจาตกลงเพื่อหารือกับประเทศตาง ๆ
ในรูปแบบทวิภาคีสําหรับแตละกรณี เพื่อหาความรวมมือรวมกันในการปองกันการนําเขาสินคาสัตวน้ํา IUU
2. การกําหนดทาเทียบเรือตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือของไทย ยังไมสอดคลองกับความตองการ
ใชงานของเรือประมงตางประเทศ กอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและประสิทธิภาพของการกํากับ
ควบคุมในทาเทียบเรือที่มีปริมาณเรือประมงใชบริการเทียบทาจํานวนมาก อยางไรก็ตามการปรับลดจํานวน
ทาเทียบเรือ จําเปนตองคํานึงถึงเรือบางกลุมที่มีวัตถุประสงคในการเขาเทียบทาเพื่อการซอมบํารุง จัดหาเสบียง
อุปกรณหรือเครื่องมือประมง และน้ํามันเชื้อเพลิง ไปใชในการทําประมงในประเทศ เนื่องจากประเทศไทย
มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการทําประมงมาชานานและมีธุรกิจตอเนื่องกับการทําประมงมากมาย จึงจําเปนตอง
กําหนดทาเรือเพิ่มในบางพื้นที่ รวมถึงความตองการวัตถุดิบสัตวน้ําของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําบางประเภท
ซึ่งตองพึ่งพาการนําเขามาชานานดวย
3. การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศทุกลํา ไมสัมพันธกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู จึงควรใช
หลักการประเมินความเสี่ยงมาชวยในการกําหนดเรือที่จ ะตองไดรับการตรวจสอบ ณ ทาเที ยบเรือ เพื่อให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. บุคลากรขาดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในบางดาน เชน การตรวจสอบเอกสาร
(รูปแบบใบอนุญาตและหนวยงานที่ออกเอกสารของแตละประเทศ) ความสามารถในการจําแนกชนิดสัตวน้ํา
การเก็บขอมูลพยานหลักฐานเพื่อใชในการดําเนินคดี ทําใหประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบเรือประมงยัง
ไมเพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับขอกําหนดตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ดังนั้นจึงควรมีการจัด
ฝกอบรมแกบุคลากรใหครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามที่กําหนด รวมถึงอาจจะจัดการศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรประเทศอื่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการรัฐเจาของทา
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5. ขาดความรวมมือกับรัฐเจาของธงเรือ และ/หรือ RFMOs กรณีการสงมอบผลการตรวจเรือ
ซึ่งตองไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามความตกลงฯ ที่ไดกําหนดไว รวมถึงการเจรจาความรวมมือแบบทวิภาคีกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางกลไกความรวมมือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงและสินคาประมงรวมกัน
รวมถึงการออกเอกสารรับรองการจับสัตวน้ําโดยเรือประมงของรัฐตน เพื่อใชในการยืนยันวาสินคาสัตวน้ํานั้น
ไมไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมาย
ปจจุบันกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศของประเทศไทย
คอนขางเขมงวด และสอดคลองตามหลักเกณฑสากลของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA
FAO) แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และความเปนไปไดในการปฎิบัติตามขอกฎหมาย เพื่อใหการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้จําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและปรับปรุง
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่อยูเสมอ เพื่อแกไขปญหาที่พบจากการปฏิบัติงานไดทันทวงที และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ เพื่อปองกันการทําประมง IUU
นอกจากหลั กเกณฑ ส ากลของความตกลงวาดว ยมาตรการรัฐ เจาของทาที่ FAO กําหนดแลว
องคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ (RFMOs) ไดกําหนดขอมติที่เกี่ยวของกับมาตรการรัฐเจาของทา
เพื่ อ ให ป ระเทศสมาชิ ก ดํ า เนิ น การเพื่ อ ควบคุ ม ตรวจสอบเรื อ ประมงที่ มิ ไ ด ชั ก ธงรั ฐ ตน ซึ่ ง แต ล ะ RFMOs
มี ข อ กํ า หนดที่ แ ตกต า งกั น ออกไป Costanzi (2019) ทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
มาตรการรัฐเจาของทาที่แตละ RFMOs กําหนด โดยเปรียบเทียบระหวาง 6 RFMOs ไดแก Commission for
the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), International Commission for the
Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Northwest
Atlantic Fisheries Organization (NAFO), South Pacific Regional Fisheries Management
Organisation (SPRFMO) และ Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) พบวา
มี เ พี ย งองค ก ร WCPFC ที่ ยั ง ไม ไ ด กํ า หนดให ป ระเทศสมาชิ ก ต อ งกํ า หนดท า เที ย บเรื อ สํ า หรั บ เรื อ ประมง
ตางประเทศ และมิ ได กํา หนดระยะเวลาในการขอนําเรือประมงเขาเทีย บทาลว งหนา แตมีการกําหนดให
ดํ า เนิ น การเป น เฉพาะกรณี ท่ี ตองการตรวจสอบ สว น RFMOs อื่น ๆ กํา หนดระยะเวลาการแจ งลว งหน า
แตกตางกันออกไป ซึ่งอยูในชวงระหวาง 24-72 ชั่วโมง สําหรับการปฏิเสธการเขาเทียบทานั้น บาง RFMOs
กําหนดใหดําเนินการตามเห็นสมควรของรัฐเจาของทา เชน CCSBT และ NAFO และบาง RFMOs กําหนดให
ปฏิ เ สธการเข า เที ย บท า ของเรื อ ประมง IUU เช น ICCAT, IOTC, NAFO และ SPRFMO เกื อบทุก RFMOs
ยกเวน CCSBT กําหนดใหปฏิเสธการใชทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง IUU แตละ RFMO กําหนดเกณฑขั้นต่ํา
ในการตรวจสอบเรือแตกตางกัน CCSBT, ICCAT, IOTC และ SPRFMO กําหนดใหไมต่ํากวารอยละ 15 NAFO
กําหนดใหไมต่ํากวารอยละ 5 สวน WCPFC ยังไมมีการกําหนดเกณฑดังกลาว และทุก RFMOs กําหนดใหสง
รายงานผลการตรวจเรือใหกับสํานักงานเลขาธิการของแตละ RFMO

5.1 สรุป
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

1. กระบวนการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน
3 ขั้น ตอนหลัก คือ การตรวจสอบกอนเรือ เขาเทีย บทา การตรวจสอบ ณ ทา เทีย บเรือ และการควบคุม
การขนถาย เรือขนถายจะตองไดรับการตรวจสอบใหมั่นใจวาเรือและสัตวน้ําบนเรือไมไดมาจากการทําประมง
IUU กอนไดรับการพิจารณาใหอนุญาตใหเขาเทียบทาเรือประมงของไทยได เมื่อเรือขนถายมาถึงทาเทียบเรือ
เจาหนาที่จะขึ้นตรวจสอบเรืออีกครั้ง กรณีมีการระบุความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมของเรือขนถายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเดินเรือ เจาหนาที่จะตองตรวจสอบและยืนยันใหไดวากิจกรรมดังกลาวไมเกี่ยวของกับ
การทําประมง IUU กอนพิจารณาอนุญาตใหขนถายสัตวน้ําได ในชวงระหวางการขนถายสัตวน้ําเจาหนาที่จะ
ควบคุมการขนถายโดยตรวจสอบและบันทึกชนิดและปริมาณปลาทูนา และขอมูลที่เกี่ยวของอื่น ๆ พรอมทั้ง
ซีลรถบรรทุก กอนอนุญาตใหขนสงปลาทูนาไปยังโรงงานหรือหองเย็น เพื่อคัดแยกชนิดและน้ําหนักจริงตอไป
2. ปริมาณเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทย พ.ศ. 2560 มีจํานวน 167 เที่ยว
(รอยละ 31.70) พ.ศ. 2561 จํานวน 172 เที่ยว (รอยละ 32.70) และ พ.ศ. 2562 จํานวน 187 เที่ยว (รอยละ 35.55)
จํา นวนเรือ ขนถา ยทูนา แบบเทกองเขา เทีย บทา ในประเทศไทยเฉลี่ย 175 เที่ย วตอ ป เรือ ที่เขาเทียบทา
มีวัตถุประสงคเพื่อขนถายสัตวน้ํารอยละ 93.1 จํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทามากที่สุด คือ เรือขนถายสัญ ชาติ
ปานามา และรองลงมา คือ เรือขนถายสัญชาติเกาหลีใต กรมประมงกําหนดแนวทางการควบคุมเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกองอยางเครงครัดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกําหนดขอมูลการแจงเขาเทียบทา
ลวงหนาของเรือประมงตางประเทศ ซึ่งบังคับใชในชวงปลาย พ.ศ. 2560 มาจนถึงปจจุบัน จากปริมาณเรือที่เขา
เทียบทาตลอดทั้ง 3 ป เห็นไดวาการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทาของไทย
มิไดสงผลกระทบตอปริมาณการเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองในทาเทียบเรือของประเทศไทย
3. จํ า นวนเที ่ย วเรือ จับ สัต วน้ํ า ซึ ่ง ฝากปลาทูน า มากับ เรือ ขนถา ยมีจํา นวนเฉลี ่ย 930 เที่ย วตอ ป
ซึ่งเป น เรื อจั บไต ห วั น เฉลี่ ย 210 เที่ ย วต อป รองลงมา ไดแก เรือจับ สัตวน้ําสัญ ชาติเกาหลีใต และสัญชาติ
สหรัฐอเมริกา สัญชาติคิริบาส สัญชาติปาปวนิวกีนี และสัญชาติไมโครนีเซีย เฉลี่ยจํานวน 130 112 94 และ 91
เที่ยวตอป ตามลําดับ การปรับเปลี่ยนการบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทาซึ่งกําหนด
เอกสารที่เกี่ยวของกับเรือจับปลาทูนาที่ขนสงปลามากับเรือขนถายแบบเทกอง (1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือ
ที่ใชทําการประมงที่เรือขนถายรับสัตวน้ํามา และ 2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงที่เรือขนถาย
รับสัตวน้ํามา) มิไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติของรัฐเจาของธงเรือจับปลาทูนาที่ขนสงมากับเรือขนถายทูนา
เทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทย
4. ปลาทูนา ทอ งแถบเปน ชนิด หลัก ที่มีก ารนํา เขา โดยมีสัด สว นมากกวา รอ ยละ 75 ของปริม าณ
การนําเขาปลาทูนาทั้งหมด สําหรับการนําผานปลาทูนามาโดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองตลอดชวง 3 ป พบวามี
การนําผานปลาทูนาครีบเหลืองเปนหลักมากกวารอยละ 90 ในทุกๆ ป ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนา
โดยเรือขนถายแบบเทกองเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป โดยมีปริมาณการนําเขาและนําผานรวม 518,571.77 ตัน 565,105.13 ตัน
และ 611,038.93 ตัน ใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ แตมูลคาลดลงในทุก ๆ ป การบังคับใช
กฎหมายที่สอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทาอยางเครงครัดมิไดสงผลกระทบตอปริมาณการนําเขานําผาน
ปลาทูนา และมิไดทําใหราคาปลาทูนาที่นําเขาและนําผานเพิ่มสูงขึ้น
5. ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ของไทย กําหนดแนวปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ในบางประเด็น ไดแก
คํานิยามของเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่คอนขางกวางเกินขอบเขตของการบังคับใช
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ตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา การควบคุมเรือประมงตางประเทศที่ขนสงสัตวน้ํา ซึ่งสัตวน้ํา
เคยนําขึ้นทาและมีการออกเอกสารรับรองการจับสัตวน้ําอยางชัดเจนแลวควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูล
ลว งหนาตามมาตรการรั ฐ เจ า ของท า เชน เรือขนถายปลาทูนาจากประเทศมัลดีฟส เรือขนสงสัตวน้ําจาก
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน การกําหนดทาเทียบเรือตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือของไทยยังไมสอดคลองกับ
ความตองการใชงานของเรือประมงตางประเทศ การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศทุกลํา ไมสัมพันธกับจํานวน
บุคลากรที่มีอยู บุคลากรขาดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในบางดาน และขาดความรว มมือ
กับรัฐเจาของธงเรือ และ/หรือ RFMOs กรณีการสงมอบผลการตรวจเรือ
5.2 ขอเสนอแนะ
1. ปรับแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศในสวนที่ยังไม
สอดคลองกับความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาใหสอดคลองกับที่กําหนดในความตกลงดังกลาว และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. จากสถิติการเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกอง จึงเห็นควรสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับประเทศที่มีจํานวนเที่ยวเรือ หรือมีการนําเขาปลาทูนามายังประเทศไทยในปริมาณมาก เพื่อเพิ่ ม
ความรวดเร็วในการประสานงาน และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ
3. เนื่องจากมีการตรวจสอบเรือขนถายสัตวน้ําทูนาเทกองทุกลํา ดังนั้นจึงควรนําหลักเกณฑประเมิน
ความเสี่ ย งมาใช ใ นการตรวจสอบเรื อ ประมงต า งประเทศที่ เ ข า เที ย บท า และควบคุ ม การขนถ า ยสั ต ว น้ํ า
ณ ทาเทียบเรือ เพื่อลดจํานวนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน และใหเจาหนาที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรมีการจัดทํ าแผนการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการปฏิ บัติงาน ของเจาหนาที่ผู ตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทาอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศของไทยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2560
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 นั้น เนื่องจากพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 29
ให้ยกเลิกความในมาตรา 95 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความตามมาตรา 29
แห่งพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แทน ประกอบกับเพื่อให้การควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จึงเห็นควรออกประกาศให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร
ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งข้อมูล
ตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้
(1) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐมาเลเซีย ต้องแจ้งข้อมูล
ตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้า
ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สามชั่ ว โมงก่ อ นเวลาที่ เ รื อ ประมงจะเดิ น ทางถึ ง ท่ า เที ย บเรื อ

60

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๐ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และ
แจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า
หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า
(2) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอ
นําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อ มูล และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือ ตัวแทน
สายเรือทราบภายในสามชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า
(3) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
สิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือ
ทราบภายในหกชั่ ว โมงหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ การแจ้ ง ขอเข้ า เที ย บท่ า หรื อ ก่ อ นเวลาที่ เ รื อ จะเข้ า มา
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า
(4) เรือประมงที่มิใช่ (1) (2) และ (3) ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อ มูล และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือ ตัวแทน
สายเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า
ข้อ 3 ให้เรือประมงที่ได้รับอนุญาต เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือตามรายชื่อท่าเทียบเรือ
ที่กําหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
(1) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ที่ ป ระสงค์ จ ะนํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ให้สามารถขนถ่ายสัตว์น้ํา ณ ท่าเทียบเรือ
ที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้
(2) เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มิได้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ให้สามารถดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๐ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. 2558 หรืออู่ คานเรือที่นําเรือประมงไปซ่อมแซมได้
(3) เรือประมงที่มิใช่ (1) ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบ และจอดเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้เท่านั้น
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณียื่นผานระบบ
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY
(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)
3. Submit to (ยื่นคําขอตอ)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP
2. No. (เลขที่)
4. Application Date (วันที่เขียนคําขอ)
5. Vessel Type (ประเภทเรือ)

6. Vessel Name (ชื่อเรือ)

7. Flag State (รัฐเจาของธง)

8. Length (ความยาว)/M (เมตร)

9. Beam (ความกวาง)/M (เมตร) 10. Draft (กินน้ําลึก)/M (เมตร)

11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ทาเรือที่จอดครั้งสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดครั้งสุดทาย)

13. Date of Last Port (วันที่จอดครั้งสุดทาย)

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา)

16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)

15. Port State (รัฐเจาของทา)

18. Have Products (มีสินคา) 19. Offloading (ขนถายสัตวนา้ํ ) 20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรือ)
 No (ไมมี)
 No (ไมขนถาย)
 Yes (มี)
 Yes (ขนถาย)

21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 22. IMO Ship ID (รหัส IMO) 23. IRCS (รหัสวิทยุสากล)/MMSI 24. TH Registry ID (เลขอางอิงกรมเจาทา)

26. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมาชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s))

25. External ID (รหัสแสดงภายนอกเรือ)

27. VMS

 No

(ระบบติดตามเรือ)

(ไมมี)

29. Vessel Agent

 Yes : National

 Yes : RFMO(s)

28. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณติดตามเรือ)

(มี: ของรัฐเจาของธง)
(มี : ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค)
Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา)
30. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ)

(ตัวแทนสายเรือ)

31. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

35. Signature (ลายมือชื่อ)

32. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ)

36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 1 จาก 3
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กรณียื่นผานระบบ
1. Title (ชื่อยอ)
AREP

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

2. No. (เลขที่)

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)

37. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงหรือขนถายสัตวนา้ํ ที่เกี่ยวของ)
Identifier
Issued by
Validity
Fishing Area(s)
Species
(เลขที่ใบอนุญาต)

(ออกใหโดย)

(มีอายุใชไดจนถึง)

38. Evidences and Documentations Submitted with AREP
(เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)

(แหลงประมง)

Gear

(ชนิดพันธุ)

Yes

No

(เครื่องมือประมง)

Comment

Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสารจดทะเบียนเรือขนถายจากรัฐเจาของธง)
 
Transshipment License (ใบอนุญาตขนถายจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพืน้ ที่ขนถาย)
 
Transshipment Declaration (เอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา)
 
Stowage Plan (ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ)
 
Port Clearance (เอกสารการแจงนําเรือออกจากทา)
 
Vessel Master Card (บัตรประจําตัวกัปตัน หรือ เอกสารแสดงการเปนกัปตัน)
 
CITES Permit (หนังสือนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีไซเตส) (กรณีที่มกี ารนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชือ่ อยูในบัญชีไซเตส)
 
Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)
 
Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารจับสัตวน้ํา)
 
Fishing Logbook (สมุดบันทึกการทําประมง)
 
VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกการเดินเรือที่ครอบคลุมระยะเวลาทีท่ ําการประมง)
 
Mate’s Receipt (เอกสารสําแดงการขนถายสัตวน้ํา)
 
Ship’s Particular (เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ)
 
Records of any Change of Hull (เอกสารการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ)
 
Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 3. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 4. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 5. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 6. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 7. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 8. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 9. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
35. Signature (ลายมือชื่อ)
33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)
36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 2 จาก 3

กรณียื่นผานระบบ
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1. Title (ชื่อยอ)
AREP

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

2. No. (เลขที่)

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)
39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)
A

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

Offloading Port (ทาขึน้ สัตวน้ํา)

Importer (ผูนําเขา)

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)
Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ัญชีราคาสินคา)

35. Signature (ลายมือชื่อ)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกใหโดย)

Importer (ผูนําเขา)

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตราสงสินคา)

Flag State
(ธงเรือจับ)

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Issued by (ออกใหโดย)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

Offloading Port (ทาขึน้ สัตวน้ํา)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ัญชีราคาสินคา)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกใหโดย)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Issued by (ออกใหโดย)

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

B

Flag State
(ธงเรือจับ)

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตราสงสินคา)

36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 3 จาก 3

กรณียื่นดวยตนเอง
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY
(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)
3. Submit to (ยื่นคําขอตอ)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP
2. No. (เลขที่)
4. Application Date (วันที่เขียนคําขอ)
5. Vessel Type (ประเภทเรือ)

6. Vessel Name (ชื่อเรือ)

7. Flag State (รัฐเจาของธง)

8. Length (ความยาว)/M (เมตร)

9. Beam (ความกวาง)/M (เมตร) 10. Draft (กินน้ําลึก)/M (เมตร)

11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ทาเรือที่จอดครั้งสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดครั้งสุดทาย)

13. Date of Last Port (วันที่จอดครั้งสุดทาย)

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา)

16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง)

15. Port State (รัฐเจาของทา)

18. Have Products (มีสินคา)
 No (ไมมี)
 Yes (มี)
21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 22. IMO Ship ID (รหัส IMO)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)

26. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมาชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s))

25. External ID (รหัสแสดงภายนอกเรือ)

27. VMS

 No

(ระบบติดตามเรือ)

(ไมมี)

29. Vessel Agent

19. Offloading (ขนถายสัตวนา้ํ ) 20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรือ)
 No (ไมขนถาย)
 Yes (ขนถาย)
23. IRCS (รหัสวิทยุสากล)/MMSI 24. TH Registry ID (เลขอางอิงกรมเจาทา)

 Yes : National

 Yes : RFMO(s)

28. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณติดตามเรือ)

(มี: ของรัฐเจาของธง)
(มี : ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค)
Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา)
30. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ)

(ตัวแทนสายเรือ)

31. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

35. Signature (ลายมือชื่อ)

32. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ)

36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 1 จาก 5

กรณียื่นดวยตนเอง
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1. Title (ชื่อยอ)
AREP

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

2. No. (เลขที่)

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)

37. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงหรือขนถายสัตวนา้ํ ที่เกี่ยวของ)
Identifier
Issued by
Validity
Fishing Area(s)
Species
(เลขที่ใบอนุญาต)

(ออกใหโดย)

(มีอายุใชไดจนถึง)

38. Evidences and Documentations Submitted with AREP
(เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)

(แหลงประมง)

Gear

(ชนิดพันธุ)

Yes

No

(เครื่องมือประมง)

Comment

Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสารจดทะเบียนเรือขนถายจากรัฐเจาของธง)
 
Transshipment License (ใบอนุญาตขนถายจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพืน้ ที่ขนถาย)
 
Transshipment Declaration (เอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา)
 
Stowage Plan (ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ)
 
Port Clearance (เอกสารการแจงนําเรือออกจากทา)
 
Vessel Master Card (บัตรประจําตัวกัปตัน หรือ เอกสารแสดงการเปนกัปตัน)
 
CITES Permit (หนังสือนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีไซเตส) (กรณีที่มกี ารนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชือ่ อยูในบัญชีไซเตส)
 
Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)
 
Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารจับสัตวน้ํา)
 
Fishing Logbook (สมุดบันทึกการทําประมง)
 
VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกการเดินเรือที่ครอบคลุมระยะเวลาทีท่ ําการประมง)
 
Mate’s Receipt (เอกสารสําแดงการขนถายสัตวน้ํา)
 
Ship’s Particular (เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ)
 
Records of any Change of Hull (เอกสารการเปลี่ยนแปลงตัวเรือ)
 
Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 3. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 4. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 5. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 6. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 7. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 8. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 9. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
35. Signature (ลายมือชื่อ)
33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)
36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 2 จาก 5

กรณียื่นดวยตนเอง
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1. Title (ชื่อยอ)
AREP

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

2. No. (เลขที่)

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)
39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)
A

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

Offloading Port (ทาขึ้นสัตวน้ํา)

Importer (ผูนําเขา)

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)
Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ัญชีราคาสินคา)

35. Signature (ลายมือชื่อ)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกใหโดย)

Importer (ผูนําเขา)

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตราสงสินคา)

Flag State
(ธงเรือจับ)

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Issued by (ออกใหโดย)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

Offloading Port (ทาขึน้ สัตวน้ํา)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ัญชีราคาสินคา)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกใหโดย)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Issued by (ออกใหโดย)

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

B

Flag State
(ธงเรือจับ)

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตราสงสินคา)

36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 3 จาก 5

กรณียื่นดวยตนเอง
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY
(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)
39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)
A

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

Flag State
(ธงเรือจับ)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)
Importer (ผูนําเขา)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)
Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ัญชีราคาสินคา)

35. Signature (ลายมือชื่อ)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกใหโดย)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

2. No. (เลขที่)

Issued by (ออกใหโดย)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

Offloading Port (ทาขึ้นสัตวน้ํา)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตราสงสินคา)

36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)

สําหรับเจาหนาที่
40. Port State Decision (ผลการพิจารณา)
The following decision has been taken with regard to the request you
have submitted to enter the port of …………………………………………………
 Allow port entry and offloading (อนุญาตเทียบทาและขนถายสัตวน้ําได)
 Allow port entry with on board inspection (อนุญาตเทียบทาและขึ้นตรวจเรือ)
 Port entry denied for the following reasons: (ไมอนุญาตใหเทียบทาเนื่องจาก)
 Vessel on IUU list (เปนเรืออยูในบัญชีรายชื่อเรือไอยูย)ู
 Vessel not authorized by Flag State (เปนเรือที่ไมไดรับอนุญาต)
 Vessel not on the positive of the RFMO(s) (เปนเรือที่ไมอยูใน Positive list)
Other: (ระบุ)..............................................................................................................

42. Issue Date (วันที่ออกเอกสาร)

44. Signature (ลายมือชื่อ)

41. Transmitted to (แจงไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของ)
 Flag State (รัฐเจาของธง): .....................................................................
 Coastal State (รัฐชายฝงที่เรือทําประมง): ...........................................
 RFO/RFMO: ...........................................................................................
 Customs (กรมศุลกากร): .......................................................................
 Port Authority of Thailand (การทาเรือแหงประเทศไทย): ……….…
 Marine Department (กรมเจาทา): .....................................................
 Immigration (ตรวจคนเขาเมือง): .........................................................
 Fish Marketing Organization (องคการสะพานปลา): ......................
 Others (ระบุ): ........................................................................................
45. Officer Position and Emblem of Government Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

43. Effective Date (วันที่มีผลบังคับใช)
หนา 4 จาก 5

กรณียื่นดวยตนเอง
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY
(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP
2. No. (เลขที่)

Appendix....... (เอกสารแนบ…….)
Invoice no. (เลขบัญชีรายการสินคา) ……………………………………….. Date (วันที)่ ……………………………………………………
Species
(ชนิดพันธุ)

Total catch onboard (ชนิดและปริมาณสัตวน้ําบนเรือ)
Product form
Catch area
(รูปแบบผลผลิต)
(แหลงจับ)

Quantity / KGM
(ปริมาณ / กก.)

Catch offloaded / KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา / กก.)

รวม (Total)
33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

35. Signature (ลายมือชื่อ)

36. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 5 จาก 5
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เอกสารประกอบคาร้องขอนาเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า
ประเภทที่ 1 เรือที่ใช้ทาการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ทาการประมงที่มีขนาดต่ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)
เรือ ที่ ใช้ ท ำกำรประมงหรือ จั บ สั ต ว์น ำในเขตพื นที่ รัฐ เจ้ ำของธง หรือ รัฐ ชำยฝั่ งอื่ น ที่ ได้ รับ
อนุญำต หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพืนที่ซึ่งองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำคบริหำรจัดกำร ให้ยื่น
เอกสำรดังนี
1. สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือจำกรัฐเจ้ำของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
2. สำเนำใบอนุญำตทำกำรประมงจำกรัฐเจ้ำของธง และ/หรือรัฐชำยฝั่ง (Coastal State) ซึ่งครอบคลุม
พืนที่ทำกำรจับสัตว์นำ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
3. สำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์นำบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์นำ และหมำยเลข
กำกับผังหรือระวำงเรือ
4. สำเนำเอกสำรกำรแจ้งนำเรือออกจำกท่ำ (Port Clearance หรือ Custom Clearance)
ครังล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่กำกับควบคุมท่ำเรือนัน ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของ
ท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ
5. สำเนำบัตรประจำตัวกัปตัน (Vessel Master Card) หรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือ
รับรองที่แสดงว่ำบุคคลนันเป็นกัปตัน หรือผู้ควบคุมเรือลำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ
6. สำเนำหนังสืออนุญำตนำเข้ำสัตว์นำตำมบัญชี แนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ ำที่ ใกล้สูญ พันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora; CITES) เฉพำะกรณีมีกำรนำเข้ำสัตว์นำที่มีรำยชื่อตำมบัญ ชีแนบท้ำย
อนุสัญญำ CITES
ประเภทที่ 2 เรือขนถ่ายสัตว์นาแบบเทกอง (Bulk)
เรือขนถ่ำยสัตว์นำที่ทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำจำกกลำงทะเล หรือขนถ่ำยสัตว์นำ ณ ท่ำเทียบเรือที่
ได้รับอนุญำต โดยขนถ่ำยจำกเรือประมงที่ใช้ทำกำรประมงไปยังเรือขนถ่ำยสัตว์นำ ซึ่งสัตว์นำดังกล่ำวไม่มีกำรคัดแยกชนิด
ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีกำรชั่งนำหนักมำก่อน ให้ยื่นเอกสำรดังนี
1. สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐและ
ยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
2. สำเนำใบอนุญ ำตให้ทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐเจ้ำของธง และ/หรือ
รัฐชำยฝั่ง และ/หรือองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค และ/หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมพืนที่
ทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำขึนเรือ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
3. ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ ำยสั ตว์น ำ ซึ่ งระบุ ชื่ อเรือขนถ่ ำยสั ตว์น ำ ชื ่อ เรือ ประมงที่
เรือขนถ่ำยรับสัตว์นำขึนเรือมำ พืนที่ทำกำรขนถ่ำย ชนิดและปริมำณสัตว์นำ ช่วงระยะเวลำทำกำรขนถ่ำย
สัตว์นำ ที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรองที่มีหน้ำที่กำกับควบคุมท่ำเรือนัน หรือมี
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ และ/หรือองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค ที่มีหน้ำที่กำกับควบคุมท่ำเรือนันให้กำร
รับรอง และในกรณีที่ทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำกลำงทะเลให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือให้กำรรับรอง
4. สำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์นำบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์นำ ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่ำย
รับสัตว์นำมำ และหมำยเลขกำกับผังหรือระวำงเรือ
5. สำเนำเอกสำรกำรแจ้งนำเรือออกจำกท่ำครังล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่กำกับควบคุม
ท่ำเรือนัน ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ

71
6. สำเนำบัตรประจำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคลนัน
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบ
7. สำเนำหนังสืออนุญำตนำเข้ำสัตว์นำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES เฉพำะกรณีมีกำร
นำเข้ำสัตว์นำที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES
8. สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือที่ใช้ทำกำรประมงที่เรือขนถ่ำยรับสัตว์นำมำ ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนภำครัฐของรัฐเจ้ำของธง และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
9. สำเนำใบอนุญำตทำกำรประมงของเรือประมงที่เรือขนถ่ำยรับสัตว์นำมำ ซึ่งออกโดยรัฐเจ้ำของธง
และ/หรือรัฐชำยฝั่ง ครอบคลุมพืนที่ทำกำรจับสัตว์นำ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน

ประเภทที่ 3 เรือขนถ่ายสัตว์นา ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เรือขนถ่ำยสัตว์นำที่มีสัญ ชำติ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สหพันธรัฐมำเลเซีย สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ที่ขนถ่ำยสัตว์นำจำกเรือ ประมงรัฐเจ้ำของธงเดียวกัน ที่จับใน
น่ำนนำรัฐเจ้ำของธง หรือรัฐชำยฝั่งอื่นที่ได้รับอนุญำต หรือทะเลหลวง หรือพืนที่ซึ่งองค์กรจัดกำรประมงระดับ
ภู มิ ภ ำคบริ ห ำรจั ดกำร ซึ่ ง สั ต ว์ น ำดั งกล่ ำวไม่ มี กำรคั ดแยกชนิ ด ไม่ บรรจุ หี บ ห่ อ หรื อ ไม่ มี กำรชั่ งน ำหนั กที่
ประเทศใดมำก่อน ให้ยื่นเอกสำรดังนี
1. สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
2. สำเนำใบอนุญ ำตให้ทำกำรขนถ่ำ ยสัต ว์นำที่อ อกโดยหน่ว ยงำนรัฐ เจ้ำ ของธง และ
ยังคงมีอำยุกำรใช้ งำน (ถ้ำมี )
3. สำเนำเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี
3.1) ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ ำ ยสั ต ว์ น ำ ซึ่ งระบุ ชื่ อ เรื อ ขนถ่ ำ ยสั ต ว์ น ำ ชื่ อ
เรือประมงที่เรือขนถ่ำยสัตว์นำรับสัตว์นำมำ พืนที่ทำกำรขนถ่ำย ชนิดและปริมำณสัตว์นำ ช่วงระยะเวลำทำกำร
ขนถ่ำยสัตว์นำ ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรองที่มีหน้ำที่กำกับควบคุมท่ำเรือนัน
และในกรณีที่ทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำกลำงทะเลให้มีผู้ สังเกตกำรณ์บนเรือให้กำรรับรอง และ สำเนำเอกสำรกำร
จดทะเบียนเรือ และสำเนำใบอนุญำตทำกำรประมง ของเรือที่ใช้ทำกำรประมงทุกลำที่เรือขนถ่ำยสัตว์นำรับ
สัตว์นำมำ ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน
3.2) เอกสำรที่ ใช้ เพื่ อ กำรรับ รองสั ต ว์น ำบนเรือ ซึ่ งระบุ ชื่อ เรือ ขนถ่ ำยสั ต ว์น ำ และ
ชื่อเรือที่ใช้ทำกำรประมง ทะเบียนเรือที่ใช้ทำกำรประมง ใบอนุญำตกำรทำประมง แหล่งที่จับสัตว์นำ ช่วงเวลำทำ
กำรประมง ชนิดสัตว์นำ ปริมำณสัตว์นำ ของเรือที่ใช้ทำกำรประมงแต่ละลำที่เรือขนถ่ำยสัตว์นำรับสัตว์นำมำ ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรอง เช่น เอกสำรรับรองกำรจับสัตว์นำ เป็นต้น
4. สำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์นำบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์นำ ชื่อเรือที่ใช้ทำกำรประมงที่
เรือขนถ่ำยสัตว์นำรับสัตว์นำมำ และหมำยเลขกำกับผังหรือระวำงเรือ เฉพำะกรณีที่สัตว์นำบนเรือมำจำกเรือที่
ใช้ทำกำรประมงมำกกว่ำ 1 ลำ
5. สำเนำเอกสำรกำรแจ้งนำเรือออกจำกท่ำครังล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่กำกับ
ควบคุมท่ำเรือนัน ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ
6. สำเนำบัตรประจำตัวกั ปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคล
นันเป็นกัปตันหรือผูค้ วบคุมเรือลำดังกล่ำว ซึง่ ออกโดยหน่วยงำนรัฐทีร่ บั ผิดชอบ
7. สำเนำหนังสืออนุญำตนำเข้ำสัตว์นำตำมบัญชี แนบท้ำยอนุสัญญำ CITES เฉพำะกรณีมี
กำรนำเข้ำสัตว์นำทีม่ ีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES
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ประเภทที่ 4 เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
นาผ่านราชอาณาจักร
เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มิได้ ประสงค์จะนำสัตว์นำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร มีวัตถุประสงค์กำรเข้ำเทียบท่ำเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น เช่น กำรซ่อมแซมเรือ กำรเติมเชือเพลิง
เสบียง หรือนำแข็ง เป็นต้น ให้ยื่นเอกสำรดังนี
1. สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ และมี
อำยุกำรใช้งำน
2. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งนำเรือออกจำกท่ ำครังล่ำสุด ซึ่ งออกโดยหน่ วยงำนรัฐที่ กำกับ
ควบคุมท่ำเรือนัน โดยระบุชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำ และวันที่ออกจำกท่ำเรือนัน
3. สำเนำบัตรประจำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคล
ดังกล่ำวเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ
4. แผนกำรซ่อมเรือ ซึ่งระบุรำยละเอียดท่ำเทียบเรือ ประเภทกำรซ่อม ระยะเวลำที่แล้วเสร็จ
(เฉพำะกรณีเรือเข้ำมำซ่อมแซมตัวเรือ เครื่องยนต์ วิทยุสื่อสำรหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ บนเรือ)
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บัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้าและกาหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
ท่าเทียบเรือ
กรุงเทพมหานคร
1. ท่าเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟ้า จากัด

ที่ตงั้

เลขที่ ๒๖ หมูท่ ี่ ๗ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐
2. ท่าเทียบเรือ 33A-B
เลขที่ ๑๘๕ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
3. ท่ า เที ย บเรื อ องค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า (คลั ง สิ น ค้ า 2 เลขที่ 11 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ท่าเรือหมายเลข 27 A)
จังหวัดสมุทรปราการ
๑. ท่าเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จากัด
เลขที่ ๔5 หมูท่ ี่ 2 ตาบลบางยอ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
๒. ท่าเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด์ จากัด
เลขที่ 23 หมูท่ ี่ 7 ตาบลบางยอ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
๓. ท่าเทียบเรือหมายเลข 11B
เลขที่ 71, 71/1-9 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
๔. ท่าเทียบเรือท่า ๗C
เลขที่ ๘๘ หมูท่ ี่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
5. ท่าเทียบเรือท่าหมายเลข 7
เลขที่ 50 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ท่าเทียบเรือบริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จากัด เลขที่ 84/18 หมูท่ ี่ 7 ตาบลท่าจีน อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ท่าเทียบเรือท่าเรือชัยนาวี
เลขที่ 1258/1 ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จังหวัดภูเก็ต
๑. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
เลขที่ ๒/8 หมูท่ ี่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
๒. ท่าเทียบเรือบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จากัด
หมูท่ ี่ 7 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
๓. ท่าเทียบเรือท่าเรือนาลึกภูเก็ต
หมูท่ ี่ ๗ ตาบลวิชิต อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
จังหวัดสงขลา
๑. ท่าเทียบเรือนาลึกสงขลา
หมู่ที่ 7 ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
๒. ท่าเทียบเรือเซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ (๒๐๐๙)
เลขที่ 159/3 ถนนวิเชียรชม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน)
เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
จังหวัดสตูล (เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเจ้าของธง)
๑. ท่าเทียบเรือประมงสตูล
เลขที่ ๑๑๖ หมูท่ ี่ 3 ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นรัฐเจ้าของธง)
1. ท่าเทียบเรือธนสาร
เลขที่ 89/27 หมูท่ ี่ 1 ตาบลปากนา อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐเจ้าของธง)
1. ท่าเทียบเรือชลาลัย
เลขที่ ๒๔๕ หมูท่ ี่ 5 ตาบลหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 231๑0
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงทีส่ หพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง)
1. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
เลขที่ 300 ตาบลบางนาค อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
2. ท่าเทียบเรือตากใบแปซิฟิค
เลขที่ 8 ตาบลเจ๊ะเห อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
จังหวัดปัตตานี (เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง)
๑. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
หมูท่ ี่ ๘ ตาบลบานา อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
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เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๙ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกาหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงทีม่ ิใช่เรือประมงไทย
ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ยกเลิกบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกาหนดท่าเทียบเรือของเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บัญชีรายชื่อทาเทียบเรือประมงทีม่ ิใชเรือประมงไทย แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมูล
ลวงหนาและกําหนดทาเทียบเรือของเรือประมงที่มิใชเรือประมงไทยทีป่ ระสงคจะเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ทาเทียบเรือ

กรุงเทพมหานคร
1. ทาเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟา จํากัด
2. ทาเทียบเรือ 33A-B
3. ทาเทียบเรือองคการคลังสินคา (คลังสินคา 2 ทาเรือ
หมายเลข 27 A)
จังหวัดสมุทรปราการ
๑. ทาเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จํากัด
๒. ทาเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด จํากัด
๓. ทาเทียบเรือหมายเลข 11B

ที่ตงั้
เลขที่ ๒๖ หมูท ี่ ๗ ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐
เลขที่ ๑๘๕ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เลขที่ 11 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เลขที่ ๔5 หมูที่ 2 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 23 หมูท ี่ 7 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 71, 71/1-9 หมูที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ ๘๘ หมูท ี่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 50 หมูท ี่ 4 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 5 หมูที่ 10 ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 5 หมูที่ 10 ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เลขที่ 55 หมูที่ 5 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

๔. ทาเทียบเรือทา ๗C
5. ทาเทียบเรือทาหมายเลข 7
6. ทาเทียบเรือ 23A
7. ทาเทียบเรือ 23C
8. ทาเทียบเรือบริษัท ทรัพยสถาพร จํากัด (21B)
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ทาเทียบเรือบริษัท ทาจีน ยูเนี่ยน พอรท จํากัด เลขที่ 84/18 หมูที่ 7 ตําบลทาจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ทาเทียบเรือทาเรือชัยนาวี
เลขที่ 1258/1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จังหวัดภูเก็ต
๑. ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต
เลขที่ ๒/8 หมูที่ 1 ถนนศรีสุทัศน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
๒. ทาเทียบเรือบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จํากัด
หมูที่ 7 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
๓. ทาเทียบเรือทาเรือน้ําลึกภูเก็ต
หมูที่ ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
จังหวัดสงขลา
๑. ทาเทียบเรือน้ําลึกสงขลา
หมูที่ 7 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
๒. ทาเทียบเรือเซาทเธิรนโลจิสติกส (๒๐๐๙)
เลขที่ 159/3 ถนนวิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
๓. ทาเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ทาสะอาน)
เลขที่ 1 ถนนทาเทียบเรือ ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
จังหวัดสตูล (เฉพาะเรือประมงทีส่ หพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนรัฐเจาของธง)
๑. ทาเทียบเรือประมงสตูล
เลขที่ ๑๑๖ หมูที่ 3 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนรัฐเจาของธง)
1. ทาเทียบเรือธนสาร
เลขที่ 89/27 หมูที่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเปนรัฐเจาของธง)
1. ทาเทียบเรือกัลปงหา
เลขที่ 86 หมูที่ 5 ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 231๑0
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียเปนรัฐเจาของธง)
1. ทาเทียบเรือประมงนราธิวาส
เลขที่ 300 ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
2. ทาเทียบเรือตากใบแปซิฟค
เลขที่ 8 ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
จังหวัดปตตานี (เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียเปนรัฐเจาของธง)
๑. ทาเทียบเรือประมงปตตานี
หมูที่ ๘ ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐

เอกสาร 2
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน
โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖1
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 9๗ แห่ ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเข้าสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําสําหรับเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
ข้อ ๒ ให้เรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้านที่มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอสของรัฐเจ้าของธง
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย (สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา) ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําเรือประมงตามข้อ ๒ เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งข้อมูล
การนําเรือประมงเข้าเทียบท่า ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แจ้งข้อมูลการนําเรือประมงเข้าเทียบท่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ํา
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบสําเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ใบทะเบียนเรือ
(ข) ใบอนุญาตทําการประมง
(ค) เอกสารที่รัฐเจ้าของธงรับรองว่าสัตว์น้ํานั้นมิได้มาจากการทําการประมงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๒) กรณีเป็นเรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชาหรือมาเลเซีย ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้า
ไม่ น้ อ ยกว่ าสามชั่ วโมงก่ อ นเวลาที่ เรื อ ประมงจะเดิ น ทางถึ งท่ าเที ย บเรือ สํ าหรับ เรื อ ประมงสั ญ ชาติ
สาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมา ให้ แ จ้ งข้ อ มู ล ล่ วงหน้ าไม่ น้ อ ยกว่าหกชั่ วโมงก่ อ นเวลาที่ เรือ ประมง
จะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องก่อนที่เรือประมงจะเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ข้อ 4 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 3 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากเห็นว่าสัตว์น้ํานั้น
มิได้มาจากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบ
ภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีเป็นเรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชาหรือมาเลเซีย ให้แจ้งภายในหนึ่งชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า
(๒) กรณี เป็นเรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้แจ้งภายในสามชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า
ข้อ 5 เมื่อได้รับใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าตามข้อ 4 ให้เรือประมงตามข้อ ๒ เข้าเทียบท่า
เพื่อรับการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือที่กําหนดตามบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร
เมื่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ได้ ต รวจสอบแล้ ว ให้ ส ามารถขนถ่ ายสั ต ว์น้ํ าหรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์น้ํ า
หรือสามารถดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ในกรณี ที่ เป็ น การขอนํ าเรือ ประมงมาซ่อ มแซม
ให้สามารถนําไปยังอู่ หรือคานเรือที่นําเรือประมงไปซ่อมแซมได้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณียื่นผ่านระบบ

78
ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE
(แบบการแจ้งนาเรือประมงที่ทาการประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มอี าณาเขตติดกับประเทศไทยเข้าเทียบท่า)

3. Submit to (ยื่นคาขอต่อ)

1. Title (ชื่อย่อ)
AREP97
2. No. (เลขที่)
10401060116000026
4. Application Date (วันที่เขียนคาขอ)
5. Vessel Type (ประเภทเรือ)

6. Vessel Name (ชื่อเรือ)
8. Length (ความยาว)/M (เมตร)

7. Flag State (รัฐเจ้าของธง)
9. Beam (ความกว้าง)/M (เมตร) 10. Draft (กินน้าลึก)/M (เมตร)

12. Last Port (ท่าเรือที่จอดครั้งสุดท้าย), Last Port State (รัฐเจ้าของท่าที่จอดครั้งสุดท้าย)

14. Intended Port (ท่าเรือที่ต้องการจะเทียบท่า)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค์)

11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

13. Date of Last Port (วันที่จอดครั้งสุดท้าย)

15. Port State (รัฐเจ้าของท่า) 16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดว่าจะถึง)

18. Have Products (มีสินค้า) 19. Offloading (ขนถ่ายสัตว์นา)้
 No (ไม่มี)

20. Port after Inspection (ท่าหลังตรวจเรือ)

 No (ไม่ขนถ่าย)

 Yes (มี)
 Yes (ขนถ่าย)
23. TH Registry ID (เลขอ้างอิงกรมเจ้าท่า)
21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 22. Gear (เครื่องมือประมง)

24. Evidences and Documentations Submitted with AREP97
(เอกสารประกอบแบบการแจ้งนาเรือประมงที่ทาการประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเข้าเทียบท่า)

YES

NO

Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตว์น้าจากรัฐเจ้าของธง)





Fishing License (ใบอนุญาตทาประมงจากรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝั่งที่เรือทาประมง ครอบคลุมพื้นที่การจับสัตว์น้า)





Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….





Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….





25. Vessel Agent

Tax No./Branch (เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/ลาดับสาขา)

Comment

26. Vessel Owner(s) Information (เจ้าของเรือ)

(ตัวแทนสายเรือ)

27. Vessel Master (ชื่อผู้บังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผู้บังคับการเรือ)

29. Submitted Date (วันที่ยื่นคาขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคาขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM

31. Signature (ลายมือชื่อ)

28. Attorney (ผู้ทาการแทนเจ้าของเรือ)

32. Officer Position and Emblem of Office
(ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หน้า 1 จาก 2

กรณียื่นผ่านระบบ

79
ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE
(แบบการแจ้งนาเรือประมงที่ทาการประมงพื้นบ้านโดยรัฐเจ้าของธงที่มอี าณาเขตติดกับประเทศไทยเข้าเทียบท่า)

1. Title (ชื่อย่อ)
AREP97
2. No. (เลขที่)
10401060116000026

33. Information in Stowage Plan (ข้อมูลในผังเรือ)
A

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

1-2-6-1C

SEGYERO

Fishing Trip Duration
(ช่วงวันทีท่ าการประมง)

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหล่งจับของปลาบนเรือ)

23/04/2017 30/05/2017

FAO 71/WCPFC

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

2014-04

Transshipment Duration
(ช่วงวันทีข่ นถ่าย)

02/06/2017 03/06/2017

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

KIRIBATI

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถ่าย)

KI16-VU34904C-328
Frozen

Flag State
(ธงเรือจับ)

145,000.000

Importer (ผู้นาเข้า)
Offloading Port (ท่าขึน้ สัตว์น้า)
ท่Importer
าเทียบเรือ(ผูปัต้นตานี
อิ
ม
พอร์
ต
บริ
ษ
ท
ั
ไทยยู
เ
นี
ย
่
น
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
าเข้า)
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต
สาขา 00001
Hold No.
Donor/Fishing Vessel Name
DW(WP)-2017-TUM-007
/ 27/06/2017
B
(เลขระวางเรือ)
(เรือจับ)

1-2-6-1C

SEGYERO

Fishing Trip Duration
(ช่วงวันทีท่ าการประมง)

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

Transshipment Duration
(ช่วงวันทีข่ นถ่าย)

03/06/2017 03/06/2017

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถ่าย)

KI16-VU34904C-328
Frozen

Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง)

16/09/2017

Import/Transit/Stalled
(นาเข้า/นาผ่าน/ไม่ประสงค์ดาเนินการ)

Import

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนาขึ้นท่า/กก.)

145,000.000

DW-20170705-010 /
27/06/2017

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Purse seine

26/08/2019

Transshipment Port
(ท่าที่ขนถ่าย)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถ่าย)

Issued by (ออกให้โดย)

145,000.000

9713973

Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง)

TARAWA

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

14070016261107

Issued by (ออกให้โดย)

Importer (ผู้นาเข้า)
Offloading Port (ท่าขึน้ สัตว์น้า)
ท่Importer
าเทียบเรือ(ผูปัต้นตานี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
าเข้า)อิมพอร์ต
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต
สาขา 00001
/ 27/06/2017
29. Submitted Date (วันที่ยื่นDW(WP)-2017-TUM-007
คาขอ)
31. Signature
(ลายมือชื่อ)

13/07/2017 - 10:22 AM
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคาขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถ่าย)

Species on board
(ชนิดพันธุข์ องปลาบนเรือ)

Tuna

Port of Loading
(ประเทศต้นทางบรรทุก)

REPUBLIC OF KIRIBATI

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

Transshipment Port
(ท่าที่ขนถ่าย)

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

KIRIBATI

13/07/2019

Flag State
(ธงเรือจับ)

FAO 71/WCPFC

2014-06

Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันที่บญั ชีราคาสินค้า) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราส่งสินค้า)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหล่งจับของปลาบนเรือ)

26/04/2017 30/05/2017

Purse seine

Issued by (ออกให้โดย)
Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

9713973

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกให้โดย)

TARAWA

REPUBLIC OF KIRIBATI

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

14070016261107

Species on board
(ชนิดพันธุข์ องปลาบนเรือ)

Tuna

Port of Loading
(ประเทศต้นทางบรรทุก)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง)

16/09/2017

Import/Transit/Stalled
(นาเข้า/นาผ่าน/ไม่ประสงค์ดาเนินการ)

Import

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนาขึ้นท่า/กก.)

145,000.000

Invoice No./Date (เลขที/่ วันที่บญั ชีราคาสินค้า) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราส่งสินค้า)

DW-20170705-010 /
27/06/2017

32. Officer Position and Emblem of Office
(ตาแหน่งและตราประทับหน่วยงาน)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หน้า 2 จาก 2

กรณียื่นดวยตนเอง

80
ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE
(แบบการแจงนําเรือประมงที่ทาํ การประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มอี าณาเขตติดกับประเทศไทยเขาเทียบทา)

3. Submit to (ยื่นคําขอตอ)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP97
2. No. (เลขที่)
10401060116000026
4. Application Date (วันที่เขียนคําขอ)
5. Vessel Type (ประเภทเรือ)
7. Flag State (รัฐเจาของธง)

6. Vessel Name (ชื่อเรือ)
8. Length (ความยาว)/M (เมตร)

9. Beam (ความกวาง)/M (เมตร) 10. Draft (กินน้ําลึก)/M (เมตร)

12. Last Port (ทาเรือที่จอดครั้งสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดครั้งสุดทาย)
14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา)
17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)

11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

13. Date of Last Port (วันที่จอดครั้งสุดทาย)

15. Port State (รัฐเจาของทา) 16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง)
18. Have Products (มีสินคา) 19. Offloading (ขนถายสัตวนา้ํ )
 No (ไมมี)

20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรือ)

 No (ไมขนถาย)

 Yes (มี)
 Yes (ขนถาย)
23. TH Registry ID (เลขอางอิงกรมเจาทา)
21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 22. Gear (เครื่องมือประมง)

24. Evidences and Documentations Submitted with AREP97
(เอกสารประกอบแบบการแจงนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเขาเทียบทา)

YES

NO

Comment

Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)
 
Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพื้นที่การจับสัตวน้ํา)
 
Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
 
25. Vessel Agent
Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา)
26. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ)
(ตัวแทนสายเรือ)

27. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ)

28. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ)

For Inspection only (สําหรับเจาหนาที่)
Notification97 No..…………………………………………………………………
Accepted Date ………………………….…Time………………………………….
Result (ผลการพิจารณา)
 Allow port entry and offloading (อนุญาตเทียบทาและขนถายสัตวน้ําได)
 Allow port entry with inspection (อนุญาตเทียบทาและตรวจเรือ)
 Port entry denied for the following reasons: (ไมอนุญาตเทียบทาเนื่องจาก)
Reason (เหตุผล)…………………………………………………………………

29. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM

31. Signature (ลายมือชื่อ)

Signature
(ลายมือชื่อ)

Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)
32. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 1 จาก 3

กรณียื่นดวยตนเอง

81
ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE
(แบบการแจงนําเรือประมงที่ทาํ การประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มอี าณาเขตติดกับประเทศไทยเขาเทียบทา)

33. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)
A

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

SEGYERO

1-2-6-1C

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

23/04/2017 30/05/2017

FAO71/WCPFC

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

2014-04

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

02/06/2017 03/06/2017

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

KIRIBATI

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

KI16-VU34904C-328
Frozen

Flag State
(ธงเรือจับ)

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

145,000.000

FAO 71/WCPFC

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือจับ)

2014-06

Transshipment Duration
(ชวงวันทีข่ นถาย)

03/06/2017 03/06/2017

Identifier (เลขที่อนุญาตเรือขนถาย)

KI16-VU34904C-328
Frozen

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

KIRIBATI

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

Offloading Port (ทาขึน้ สัตวน้ํา)
ทาเทียบเรือปตตานี

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

16/09/2017

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Import

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

145,000.000

DW-20170705-010 /
27/06/2017

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

14070016261107

Purse seine

26/08/2019

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)

Issued by (ออกใหโดย)

145,000.000

9713973

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

TARAWA

Catch on Board/KGM
(ปริมาณบนเรือ/กก.)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือประมง)

Issued by (ออกใหโดย)

Importer (ผูนําเขา)
ิ ั DW(WP) 2017TUM007 / 27/06

29. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถาย)

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Tuna

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

REPUBLIC OF KIRIBATI

Purse seine

Transshipment Port
(ทาที่ขนถาย)

KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหลงจับของปลาบนเรือ)

26/04/2017 30/05/2017

Gear
(เครื่องมือประมง)

13/07/2019

Flag State
(ธงเรือจับ)

SEGYERO

Fishing Trip Duration
(ชวงวันทีท่ ําการประมง)

9713973

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ญั ชีราคาสินคา) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราสงสินคา)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

1-2-6-1C

14070016261107

Issued by (ออกใหโดย)

REPUBLIC OF KIRIBATI

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

TARAWA

27/06/2017

Hold No.
(เลขระวางเรือ)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Issued by (ออกใหโดย)

Importer (ผูนําเขา)
Offloading Port (ทาขึน้ สัตวน้ํา)
ทาเทียบเรือ
บริษัท DW(WP)-2017-TUM-007 /
B

2. No. (เลขที่)
10401060116000026

Species on board
(ชนิดพันธุข องปลาบนเรือ)

Tuna

Port of Loading
(ประเทศตนทางบรรทุก)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP97

Validity (มีอายุใชไดจนถึง)

16/09/2017

Import/Transit/Stalled
(นําเขา/นําผาน/ไมประสงคดําเนินการ)

Import

Catch Offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

145,000.000

Invoice No./Date (เลขที/่ วันทีบ่ ญั ชีราคาสินคา) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราสงสินคา)

31. Signature (ลายมือชื่อ)

DW20170705010 /

32. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 2 จาก 3

กรณียื่นดวยตนเอง

82
ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE
(แบบการแจงนําเรือประมงที่ทาํ การประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มอี าณาเขตติดกับประเทศไทยเขาเทียบทา)

1. Title (ชื่อยอ)
AREP97
2. No. (เลขที่)
10401060116000026

Appendix (เอกสารแนบ)
Invoice no. (เลขบัญชีรายการสินคา) ……………………………………….. Date (วันที)่ ……………………………………………………
Total catch onboard (ชนิดและปริมาณสัตวน้ําบนเรือ)
Species
Product form
Catch area
(ชนิดพันธุ)
(รูปแบบผลผลิต)
(แหลงจับ)

Quantity / KGM
(ปริมาณ / กก.)

Catch offloaded/KGM
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.)

รวม (Total)
29. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)
13/07/2017 - 10:22 AM

31. Signature (ลายมือชื่อ)

32. Officer Position and Emblem of Office
(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี)
หนา 3 จาก 3

