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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา 
แบบเทกองท่ีมีการนําสินคาสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรไทยตามมาตรการรัฐเจาของทา ศึกษาสถิติการเขาเทียบทา 
ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ํา ของเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562 
และศึกษาความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถาย 
ทูนาแบบเทกองของไทยกับหลักเกณฑสากลของมาตรการรัฐเจาของทาท่ีองคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติกําหนดไว โดยเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการเขาเทียบทาของเรือ และขอมูลนําเขา นําผานสัตวน้ํา
ของศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 
(สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต  
 ผลการศึกษาพบวา การควบคุมเรือตรวจสอบขนถายทูนาแบบเทกอง แบงออกเปน 3 กระบวนการหลัก 
ไดแก การตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา การตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ และการควบคุมการขนถาย 
ปริมาณเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทยมีจํานวนคาเฉลี่ย 175 เที่ยวตอป เรือที่เขา
เทียบทามีวัตถุประสงคเพ่ือขนถายสัตวน้ํารอยละ 93.1 สัญชาติเรือท่ีมีเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ  
เรือขนถายสัญชาติปานามา และรองลงมา คือ เรือขนถายสัญชาติเกาหลีใต จํานวนเที่ยวเรือจับสัตวน้ํา 
ซ่ึงฝากปลาทูนามากับเรือขนถายมีจํานวนเฉลี่ย 930 เท่ียวตอป ซ่ึงเปนเรือจับไตหวันเฉลี่ย 210 เท่ียวตอป 
รองลงมา ไดแก เรือจับสัตวน้ําสัญชาติเกาหลีใต และสัญชาติอเมริกา เฉลี่ยจํานวน 130 และ 112 เที่ยวตอป 
ตามลําดับ ปลาทูนาทองแถบเปนชนิดหลักท่ีมีการนําเขาโดยมีสัดสวนมากกวารอยละ 75 ของปริมาณการนําเขา
ปลาทูนาท้ังหมด ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป แตมูลคากลับ
ลดลงในทุก ๆ ป ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ของไทย กําหนดแนวปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ในบางประเด็น ไดแก 
คํานิยามของเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมงท่ีคอนขางกวางเกินขอบเขตของการบังคับใชตาม PSMA 
การควบคุมเรือประมงตางประเทศท่ีขนสงสัตวน้ําซ่ึงสัตวน้ําเคยนําข้ึนทาและมีการออกเอกสารรับรองการจับสัตวน้ํา
อยางชัดเจนแลวควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูลลวงหนาตามมาตรการรัฐเจาของทา การกําหนดทาเทียบเรือ
ยังไมสอดคลองกับความตองการใชงานของเรือประมงตางประเทศ การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศทุกลําไม
สัมพันธกับจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู 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 
 

 ปญหาการทําประมง IUU เปนปญหาที่ทั ่วโลกใหความสนใจในการแกไขปญหารวมกัน 
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) เปนองคกรหนึ่ง 
ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงท่ีผิด
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
ดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทํา
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: NPOA-IUU) ข้ึน และประเทศไทยไดออก
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  
 ประเทศไทยมีการนําเขาสัตวน้ําหลากหลายชนิด และมาจากหลายชองทาง ปลาทูนาเปนสินคาหลัก
ท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  
การนําเขาโดยเรือขนถายแบบเทกองเปนชองทางหลักในการนําเขาปลาทูนาของประเทศไทย ซ่ึงมีการนําเขาผาน
ทางศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 
(สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต ประเทศไทยไดนํา
หลักการความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาเพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุมของ FAO (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) มาใชเพ่ือควบคุมตรวจสอบเรือประมง
ตางประเทศท่ีประสงคขอเทียบทาของประเทศไทยวามิไดเก่ียวของกับการทําประมง IUU โดยไดออกกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 มาตรา 94-97 ใหมีสาระสอดคลองและรองรับกับมาตรการรัฐเจาของทาท่ี FAO กําหนด  
โดยกําหนดแนวปฏิบัติ และใหอํานาจรัฐมนตรีกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ
ไวเปนกรอบในการดําเนินการ 
 ดังนั้น การศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตาม
มาตรการรัฐเจาของทาของไทยในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสอันดีในการตรวจสอบยืนยันวาการดําเนินการของ
ประเทศไทยสอดคลองกับหลักสากลท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกและลงนามรับรองไว รวมถึงการศึกษา
สถิติการเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกอง ณ ทาเทียบเรือของไทย ชนิด ปริมาณ และมูลคา
สินคาสัตวน้ําท่ีมีการนําเขาและนําผานทาเทียบเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคที่พบในการดําเนินการตามภารกิจดังกลาว จะสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ือให
เปนไปตามหลักการสากลท่ี FAO กําหนด 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU Fishing) นับเปนปญหาหนึ่งท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอ
การนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ําของไทย โดยสาเหตุของปญหาดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากการนําเขาวัตถุดิบสัตวน้ํา
ของไทยมีกลไกการควบคุมตรวจสอบท่ียังขาดความชัดเจนในการตรวจสอบถึงแหลงท่ีมา ปลาทูนาเปนสัตวน้ําท่ี
ประเทศไทยนําเขาปริมาณมากท่ีสุดเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิต ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยนําเขาปลาทูนาเพ่ือ
บริโภคภายในประเทศและผลิตเพ่ือการสงออกประมาณ 830,000 ตันตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 45,000 ลานบาท
ตอป โดยมีการนําเขาทางเรือขนถายแบบเทกองเปนหลัก คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75 ของการนําเขาทูนา
ท้ังหมด (กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต, 2563) ซ่ึงเปนการนําเขาผานทางศูนย
บริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) ศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) 
และดานตรวจประมงภูเก็ต ในการควบคุมการนําเขาดังกลาวประเทศไทยไดนําหลักการความตกลงวาดวยมาตรการ
รัฐเจาของทาเพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมของ 
FAO (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: PSMA) มาใชเพ่ือตรวจสอบเรือประมงตางประเทศท่ีประสงคขอเทียบทาของประเทศไทย 
โดยประเทศไทยไดยื่นภาคยานุวัติสารเขาเปนภาคีความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA) เม่ือวันท่ี 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนลําดับท่ี 26 (FAO, 2021) เพ่ือแสดงเจตนารมณตอการปองกันเรือประมงและสินคาประมง
ตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการทําประมง IUU เขาสูราชอาณาจักร หลังจากนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับ
รองตาง ๆ เพ่ือกําหนดขอมูลการแจงขอมูลลวงหนาของเรือประมงตางประเทศท่ีจะเขาเทียบทาในประเทศไทย 
โดยปรับปรุงแบบฟอรมการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการแจงขอเขา
เทียบทาลวงหนา และเพ่ิมเติมการกําหนดเอกสารท่ีใชประกอบการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา 
นอกจากนี้ไดเริ่มใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา
ผานระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง Processing Statement and PSM Link System (PPS) โดยมีการเชื่อมโยงขอมูล
เรือประมงตางประเทศ และขอมูลสัตวน้ําบนเรือ ซ่ึงจะถูกนําไปตั้งตนสําหรับการตรวจสอบท่ีมาของสินคาสัตวน้ํา  

ประเทศไทยในฐานะประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญในการนําเขาปลาทูนาเพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิต
เพ่ือสงออก จึงถูกจับตามองจากประเทศคูคารวมถึงองคกรท่ีไมใชของรัฐและไมแสวงผลกําไร (Non-Government 
Organizations: NGOs) ถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงและสินคาประมงตางประเทศ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาสินคาประมงของไทยไมมีสวนเก่ียวของกับการทําประมง IUU และหากประเทศไทย
สามารถสรางกลไกการควบคุมการนําเขาปลาทูนาไดเปนอยางดี และสามารถทําใหม่ันใจไดวามิไดมีการนําเขา
ปลาทูนาท่ีมาจากการทําการประมงผิดกฎหมาย จะทําใหประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรปเกิดความม่ันใจ 
และสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีมีการแปรรูปเพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรปมากยิ่งข้ึน ดังนั้น
การศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของตาง ๆ ในการนําเขาสินคาปลาทูนาโดยเรือ
ขนถายแบบเทกอง สถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทา ปริมาณ และมูลคาการนําเขาปลาทูนา
โดยเรือขนถายแบบเทกองในครั้งนี้ จะสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การควบคุมตรวจสอบการนําเขาปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองไดเปนอยางดี ใหสอดคลองกับ PSMA  
ซ่ึงถือเปนมาตรการปองกันการทําประมง IUU ท่ีเปนมาตรฐานโลกท่ีทุกประเทศใหการยอมรับ และชวยเสริม
ศักยภาพในการแขงขันทางดานการตลาด โดยเฉพาะการแปรรูปเพ่ือสงออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรฐัเจาของทา 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ํา ท่ีมีการนําเขานําผานโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ระหวาง พ.ศ. 2560–2562 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองกับหลักเกณฑสากลของ PSMA 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
  ทราบถึงขอกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา เพ่ือสามารถนําชองวางทางกฎหมายไปปรับแกไขใหเปนไปตาม
มาตรการรัฐเจาของทาท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก นอกจากนี้สถิติการเทียบทาของเรือขนถายทูนา 
แบบเทกอง และเรือท่ีใชทําการประมงซ่ึงขนถายปลาทูนามากับเรือขนถาย รวมถึงชนิด ปริมาณ และมูลคา
ของปลาทูนาท่ีนําเขาและนําผานโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562 สามารถนําไป
ประยุกตใชในการควบคุมตรวจสอบท่ีมาของวัตถุดิบสัตวน้ําท่ีเขาสูกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตวน้ํา และสรางศักยภาพในการแขงขัน โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลเพ่ือสงออกไปยัง
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง กฎหมาย ระเบียบท่ีใช
ในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM) รวมถึงสถิติการนําเรือ
ขนถายทูนาแบบเทกองและสินคาสัตวน้ําดวยเรือดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรไทย โดยศึกษาขอมูลการนํา 
เรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาผานทางศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) 
ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)  
และดานตรวจประมงภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2560–2562  
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บทท่ี 2 
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 การตรวจเอกสาร 

 การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated: IUU) นั้น เปนคําที่มีความหมายกวางครอบคลุมการทําประมงที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ 
การทําประมงท่ีผิดกฎหมาย หมายถึง การทําประมงท่ีไมไดรับอนุญาตหรือฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ไมวาเรือนั้น
จะเปนเรือท่ีชักธงของรัฐชายฝงหรือเรือท่ีชักธงตางชาติ รวมถึงการกระทําท่ีละเมิดกฎหมายภายใน หรือ
พันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับการอนุรักษและการจัดการประมง การทําประมงท่ีขาดการรายงาน หมายถึง
การทําประมงท่ีไมมีการรายงาน หรือรายงานเท็จตอเจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ังตอองคการระหวางประเทศในระดับ
ภูมิภาคท่ีเก่ียวของกับการจัดการประมง และการทําประมงที่ไรการควบคุม คือ การทําประมงโดยเรือที่ไมมี
สัญชาติ หรือทําการประมงในพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการระหวางประเทศแตมิไดปฏิบัติตามหรือ
ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ และบริหารจัดการการประมงที่องคการระหวางประเทศกําหนด 
(กรมประมง, 2560) IUU เกิดจากคณะกรรมาธิการประมง (Committee on Fisheries: COFI) ขององคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงมีการประชุมกันใน ค.ศ. 1991 วาควรมีแนวทางในการจัดการ
และอนุรักษสัตวน้ําทางทะเลเพราะวาในชวงเวลานั้น มีการทําประมงมากเกินขนาด (overfishing) จนประชาคม
ระหวางประเทศเกรงวาจะเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารและมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป 
(ประสิทธ, 2558) มีตราสารระหวางประเทศ (International instruments) หลายฉบับที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและแกไขปญหาการทําประมง IUU ท้ังท่ีเปนสนธิสัญญา (มีผลผูกพันทางกฎหมาย) 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) นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง
ท่ีผิดกฎหมาย 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) 

 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: UNCLOS, 1982) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ปองกัน ยับยั้งและขจัดปญหาการทําประมง IUU เปนสําคัญ 
อนุสัญญา UNCLOS เปนอนุสัญญาท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลครั้งท่ี 3 
(The Third United Nations on Law of the Sea: UNCLOS III) ซ่ึงถือเปนกฎหมายระหวางประเทศ ท่ีมี
สถานะภาพเปนกฎหมายระหวางประเทศโดยสมบูรณ และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกท่ีเขารวมประชุมจํานวน 159 ประเทศ ขอบัญญัติตาง ๆ ท่ีไดตกลงกันในการประชุมครั้งนี้
มีพ้ืนฐานมาจากอนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1858 ดวยเหตุนี้จึงหมายความไดวาขอบัญญัติ
ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวงก็มีพ้ืนฐานมาจากอนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง และอนุสัญญาวาดวย
การประมงและการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง ซ่ึงเปนอนุสัญญาประกอบอยูในอนุสัญญากรุงเจนีวา
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วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1858 เชนกัน จึงกลาวไดวา UNCLOS 1982 เปนกฎหมายแมบททางการประมงท่ีมี
สาระเก่ียวของกับการประมงท้ังสิ้น 11 ภาค จํานวน 41 ขอบัญญัติ สาระสําคัญในอนุสัญญาฉบับนี้ท่ีเก่ียวของ
กับการทําการประมงในเขตทะเลหลวงถือไดวาเปนจุดเริ่มตน หรือท่ีมาท่ีชัดเจนของความพยายามในการตอสู
เพ่ือแกไขปญหาเรือประมงท่ีเปลี่ยนธงเปนนิจสิน (Reflagging) เรือประมงท่ีเปลี่ยนธงเปนนิจสิน (Reflagging) 
หมายถึงเรือประมงตางชาติท่ีชักธงของรัฐท่ีอนุญาตใหจดทะเบียนอยางสะดวกงายดาย โดยเจาของเรือไมมี 
ความเก่ียวของกับรัฐนั้นอยางแทจริง และรัฐนั้นไมรับผิดชอบหรือไมสามารถควบคุมการทําประมงของเรือนั้นให
เปนไปตามกฎระเบียบของรัฐเจาของธง หรือกฎระเบียบระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ ถึงแมวากฎหมายทะเลได
บัญญัติความรับผิดชอบของรัฐเจาของธงไวอยางชัดเจนก็ตาม รัฐเชนวานี้เรียกวารัฐรับจดทะเบียนเรือโดยสะดวก 
(Flag of Convenient State: FOC State) หรืออาจเรียกวารัฐ ท่ีรับจดทะเบียนในระบบเปด (Open-
registries State) ดังนั้นการทําการประมงของเรือ FOC จึงถือเปนการทําประมง IUU และเม่ือถูกกดดันจาก
มาตรการตาง ๆ เรือท่ีจดทะเบียนจากรัฐ FOC หนึ่ง ๆ ก็สามารถหลบหลีกไปจดทะเบียนขอใชธงของรัฐ FOC 
อ่ืน ๆ ได (กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย, 2548) 

 2.1.2 การอนุรักษ และการจัดการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้ําท่ีมีการอพยพยายถ่ินไกล 
Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and High by Migratory Fish Stocks, UN 
Fish Stock Agreement: UNFSA) 

 ความตกลงดังกลาว เปนผลจากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการอนุรักษ และการจัดการกลุม
ประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้ําที่มีการอพยพยายถิ่นไกล (United Nations Conference on 
Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks Sixth Session) จัดข้ึนโดยท่ีประชุมสมัชชาใหญ
แหงองคการสหประชาชาติ (United Nation General Assembly: UNGA) ท่ีกรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 

 สาระสําคัญของความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของปลาวายขามถ่ินหรือ
อพยพไกล โดยมีบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับแนวทางกฎหมายทะเลโดยท่ัวไป ความตกลงฉบับนี้ใชกับปลาท่ีวายขามถ่ิน 
หรืออพยพนอกเขตอํานาจรัฐ ความตกลงฉบับนี้ยังไดใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําดังกลาวใหมีความยั่งยืน และนาํมาใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสม 
จุดเดนของความตกลงฉบับนี้ คือ การนําเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรโดยวิธีปองกันไวกอนเปนครั้งแรก 
(Precautionary approach) ซ่ึงแตกตางจากความตกลงฉบับอ่ืนท่ีกําหนดแนวทางการจัดการประมงโดยอางอิง
ระดับสูงสุดของผลผลิตท่ียั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ซ่ึงวิธีหลังนี้ตองอาศัยหลักขอมูลการตาย 
(Mortality rate) มวลสัตวน้ําเกิดใหม (Spawning stock biomass) และประชากรของสัตวน้ําวัยออน 
(Juvenile stock) ท่ีแมนยําเพ่ือประกอบการจัดการ แตความตกลงฉบับนี้ไดบัญญัติใหรัฐตองมีมาตรการอนุรักษ 
เชน การประเมินและจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศเดียวกัน (Ecosystem-Based Fisheries Management) 
และประชากรสัตวน้ําอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับสัตวน้ําเปาหมาย เพ่ือปกปองความหลากหลายทางชีวภาพท้ัง
ระบบ นอกจากนี้ยังใหแนวทางการจัดการปญหาการมีเรือประมงมากเกินไปรวมถึงการทําการตรวจตรา และควบคุม
เรือทําการประมงโดยใช VMS ความตกลงนี้ยังกําหนดหลักการพ้ืนฐานความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง
เหมือนกับความตกลงเพ่ือสงเสริมใหเรือประมงปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรใน
ทะเลหลวง ค.ศ. 1993 กลาวคือ รัฐเจาของธงตองประกันวาเรือประมงท่ีชักธงของรัฐตองปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษจัดการของอนุภูมิภาค ภูมิภาค และตองไมทําลายความไดผลของมาตรการเหลานี้ และรัฐ
เจาของธงตองไมออกใบอนุญาตทําการประมงใหแกเรือประมงท่ีชักธงของรัฐตนยกเวนแตม่ันใจวาสามารถ
ควบคุมการทําประมงของเรือเหลานี้ได ความตกลงฉบับนี้มีความแตกตางจากความตกลงเพ่ือสงเสริมให
เรือประมงปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง ค.ศ. 1993 ตรงท่ีไดบัญญัติ
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หนาท่ีของรัฐและมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเรือประมงในทะเลหลวงอยางชัดเจน รวมถึงเง่ือนไขการออก
ใบอนุญาตทําการประมงท่ีตองสอดคลองหรือเปนไปตามวิธีการสากล โดยใหรัฐจัดทํากฎระเบียบภายในวาดวย
เง่ือนไขและวิธีการออกใบอนุญาต และการถอนใบอนุญาตทําการประมงในทะเลหลวง มีกฎระเบียบใหเรือประมง
ตองติดใบอนุญาตบนเรือตลอดเวลา มีมาตรการประกันวาเรือประมงตองไมทําการประมงในเขตอํานาจของรัฐ
ชายฝงอ่ืน ๆ โดยไมไดรับอนุญาต มีระบบบัญชีเรือท่ีอนุญาตใหทําการประมงในทะเลหลวง มีระเบียบใหทํา
เครื่องหมายเรือประมง รายงานตําแหนงเรือเปนระยะ รายงานผลการจับและการลงแรง มีระบบ Monitoring, 
Control and Surveillance: MCS และตองพิสูจนผลการจับดวยการเก็บสถิติการคา และการขนถายสัตวน้ํา 
ความตกลงฉบับนี้ยังเปดโอกาสใหคนของรัฐท่ีเปนสมาชิกของ RFMOs สามารถข้ึนไปบนเรือของรัฐภาคีความตกลง
ฉบับนี้ (แตไมจําเปนตองเปนสมาชิกของ RFMOs) เพื่อตรวจสอบการทําการประมงในทะเลหลวงไดดวย 
โดยการตรวจสอบทําไดเม่ืออยูในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ RFMOs ถามีเหตุผลเพียงพอท่ีเชื่อไดวาเรือท่ีถูก
ตรวจสอบฝาฝนมาตรการอนุรักษ รัฐท่ีเขาไปตรวจสอบตองรวบรวมหลักฐานและแจงใหรัฐเจาของธงทราบ 

 ความตกลงนี้ยังกําหนดใหรัฐเจาของทาเทียบเรือสามารถตรวจสอบ และหามมิใหทําการลําเลียง 
หรือขนถายสัตวน้ํา นอกจากนี้ความตกลงยังไดใหความสําคัญสําหรับการเขาเปนสมาชิกของ RFMOs 
เพราะถึงแมวาจะเปนภาคีความตกลงฉบับนี้แลวก็ตามถายังไมไดเขาเปนสมาชิกของ RFMOs รัฐภาคีนั้นก็ไมควร
อนุญาตใหเรือประมงท่ีชักธงของรัฐตนไปจับปลาวายขามถ่ินหรืออพยพไกลในพ้ืนท่ีท่ี RFMOs นั้น ๆ รับผิดชอบ 
(อิสระ และคณะ, 2550) 

 2.1.3 จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (The Code of Conduct or Responsible 
Fisheries: CCRF) 

 CCRF เปนผลจากขอตกลงจากปฏิญญาแคนคูน 1992 ซึ่ง FAO ไดจัดทํารางจรรยาบรรณ 
การทําการประมงอยางรับผิดชอบระหวาง ค.ศ. 1992-1995 และท่ีประชุมใหญของ FAO มีมติเปนเอกฉันท
เห็นชอบดวยกับรางจรรยาบรรณดังกลาวในท่ีประชุมสมัยท่ี 28 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม ค.ศ. 1995 สาระสําคัญของ
จรรยาบรรณฯ คือ การวางหลักเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติสากลในการดําเนินการอยางรับผิดชอบเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลในการอนุรักษ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงระบบนิเวศ (Ecosystem 
base) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หลักจรรยาบรรณฯ ยังใหความสําคัญในดาน
ความเปนอยู  ความม่ันคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและยังใหความสําคัญแกจารีตประเพณีท่ี
เก่ียวของกับการทําประมง และการใชประโยชนจากทรัพยากรของผูมีสวนไดสวนเสีย จรรยาบรรณฯ ยังคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีอยูอาศัย และครอบคลุมกิจกรรมประมงในทุกสาขา 
เชน การจัดการประมง การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทําการประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
การบูรณาการการประมงกับการจัดการพ้ืนท่ีชายฝง กิจกรรมหลังการเก็บเก่ียวและการคา และการวิจัยทาง 
การประมง 

 มาตรา 8 ของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดการกับปญหา
การทําประมง IUU ไวอยางชัดเจน โดยบัญญัติวา รัฐควรใหการรับรองวาเรือประมงท่ีไมไดจดทะเบียน (ชักธงของรัฐ) 
หรือไมมีใบอนุญาตทําการประมงจะไมทําการประมงในทะเลหลวง หรือในเขตอํานาจรัฐของรัฐชายฝงอ่ืน 
นอกจากนี้รัฐยังตองบันทึกขอมูลเรือ ทําเครื่องหมายเรือ กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของลูกเรือ และมี
มาตรการบังคับใชกฎหมายท่ีขัดตอมาตรการอนุรักษจัดการระหวางประเทศ 

 แมวาจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบเปนบทบัญญัติท่ีมิไดมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย (Non-legal binding หรือ Soft law) โดยมิไดจัดอยูในกลุมกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมมีสภาพบังคับ 
เพียงแตมุงประสงคใหทุกคนท่ีประกอบอาชีพประมงหรือเก่ียวของกับการประมงไดนําเอาแนวทางในการทํา
การประมงอยางรับผิดชอบของจรรยาบรรณ แตสาระสําคัญของจรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบมี
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ความเชื่อมโยงกับ UNCLOS 1982 อยางใกลชิด ดังนั้นประเทศท่ีเห็นชอบดวยกับรางจรรยาบรรณฯ ดังกลาวและ
ไดรับเอาจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบไปปรับใชในทางปฏิบัติดวยความสมัครใจ 
จึงเปรียบเสมือนนําเอาหลักกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไปใชจัดการการทําประมงโดยปริยาย (วิมล, 2547) 

 2.1.4 แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ ไรการควบคุม 
(International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IPOA-IUU) 

 แมวาจะไดมีการยอมรับเอาและมีการนําเอาบทบัญญัติของ CCRF ไปปฏิบัติกันอยางแพรหลาย
มากข้ึน แตก็มีการทําการประมงบางสวนเทานั้นท่ีทําการประมงอยางรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุม 
ท่ีไมเคารพ และไมยึดถือกฎระเบียบในการทําการประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่ปรากฏอยูในจรรยาบรรณฯ 
และในตราสารระหวางประเทศอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน ชาวประมงบางคนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับ
เครื่องมือทําการประมงและแหลงทําการประมง บางรายไมเคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอยางไมถูกตอง 
เจาของเรือประมงบางรายไดสับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไมสามารถหรือไมเต็มใจท่ีจะ
ควบคุมการทําการประมงอยางเพียงพอ FAO จึงไดจัดทํา IPOA-IUU ข้ึนใน พ.ศ. 2543 โดยจัดประชุม
ผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาปญหาเบื้องตนท่ีเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 
จากนั้นจึงไดจัดการประชุมพิจารณาหารือกับประเทศสมาชิกเก่ียวกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ท่ีกรุงโรม
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 และกุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้เปนท่ียอมรับโดยสังคมโลก
ในการประชุมคณะกรรมการดานการประมงของ FAO ในวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2544 และสนับสนุนโดยคณะมนตรี
ของ FAO ในการประชุมสมัยท่ี 120 ในวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เอกสารฉบับเต็มของแผนปฏิบัติการ
สากลวาดวยการขจัดการทําประมง IUU หรือประมงเถ่ือนถูกจัดพิมพโดย FAO ถูกพิมพออกเผยแพร ตั้งแต 
พ.ศ. 2544 เปนตนมา  

 สาระในแผนปฏิบัติการจึงไดจัดเตรียมเครื่องมือหลายแบบไว เพ่ือใหประเทศตาง ๆ นําไปใช
ตอตานการทําประมง IUU โดยที่ประเทศเหลานั้นอาจกระทําการตอตานการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย
หรือการทําการประมงเถ่ือนดวยตนเอง หรืออาจรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ก็ได เครื่องมือบางประเภทไดรับ
การออกแบบมาใหสามารถใชไดกับทุกประเทศ แตมีเครื่องมือบางชนิดท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหประเทศบางกลุม 
ไดใชประโยชนเปนการเฉพาะ ไดแก 

 1) ประเทศเจาของธง (ประเทศท่ีจดทะเบียนเรือและอนุญาตใหเรือลํานั้นชักธงของรัฐตน) 
 2) รัฐชายฝง (ประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับทะเลหรือมหาสมุทร) 
 3) รัฐเจาของทา (ประเทศท่ีอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาเทียบทาเรือไมวาจะเปนเพ่ือ

การขนถายสัตวน้ํา หรือการจัดหาเสบียง หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิง) 
 นอกจากนี ้แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมง IUU ไดเรียกรองใหมีการนํามาตรการตามความตกลง

ระหวางประเทศเก่ียวกับการคามาใช ซ่ึงจะมีผลทําใหสัตวน้ําท่ีถูกจับข้ึนมาโดยชาวประมงท่ีกระทําการประมง
แบบผิดกฎหมายไมอาจนําสัตวน้ํานั้นมาขายได หรือไมสามารถนําไปทําการแปรรูปเพ่ือสงออกไปจําหนายใน
ตลาดโลกได 

 แผนปฏิบัติการฯ มิไดมีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-legal binding หรือ Soft law) หรือมิได
เปนกฎหมายระหวางประเทศเชนเดียวกับจรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบ จึงไมมีสภาพบังคับ
เพียงแตมุงประสงคใหรัฐสมัครใจในการนําเอา IPOA-IUU ไปพิจารณาใชควบคูกับมาตรการท้ังปวงและ
กฎหมายระหวางประเทศในการจัดการกับการทําประมง IUU แตจากการพิจารณาท่ีมาของ IPOA-IUU แลว
พบวาปฐมบทของการบัญญัติ IPOA-IUU นี้ ถูกกําหนดใหอยูภายใตกรอบของจรรยาบรรณการทําการประมง
อยางรับผิดชอบ ซ่ึงหมายถึงการอยูภายใต UNCLOS 1982 นั่นเอง ดังนั้นประเทศท่ีเห็นชอบดวยกับ IPOA-IUU 
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จึงเปรียบเสมือนรับรางจรรยาบรรณในการทําประมงอยางรับผิดชอบไปปรับใชในทางปฏิบัติดวยความสมัครใจ และ
ก็คือการนําเอาหลักกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไปใชจัดการการทําประมงโดยปริยาย (องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ, 2545 อางจาก อิสระ และคณะ, 2550) 

2.1.5 ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาของทาเพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง 
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Port State Measures Agreement) 
 ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาของทาเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง 
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุมนี้ มีจุดประสงคท่ีจะปองกัน ยับยั้ง และขจัด การทําการประมง
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยการยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเจาของทา
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยทําใหแนใจวาทรัพยากรท่ีมีชีวิตในทะเลจะไดรับการอนุรักษ 
ในระยะยาว และมีการใชประโยชนอยางยั่งยืน เจตนารมณหลัก คือ รัฐภาคีในฐานะรัฐเจาของทาจะตองนํา
ความตกลงนี้ไปใชปฏิบัติอยางกวางขวางและมุงใหบรรลุผล โดยใชบังคับกับเรือท่ีไมมีสิทธิ์ชักธงของรัฐเจาของทานั้น 
ท้ังนี้ ความตกลงนี้จะใชบังคับกับเรือท่ีประสงคจะขอเขาเทียบทาของรัฐภาคีความตกลงฯ หรือแมในขณะท่ีเรือนั้น
จอดเทียบทาอยูแลว  
 มาตรการของรัฐเจาของทาเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ และคุมคาในการปองกัน ยับยั้ง และขจัด
การทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมการประสานงาน 
ท้ังในระดับภูมิภาคและระหวางภูมิภาค เพ่ือตอตานการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
โดยการใชมาตรการตาง ๆ ของรัฐเจาของทา ทําใหสามารถพัฒนาความรวดเร็วของเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ฐานขอมูล เครือขาย และการเก็บบันทึก ขอมูลในระดับโลก ซ่ึงลวนสนับสนุนการใชมาตรการของรัฐเจาของทา 
และยังทราบถึงความจําเปนในการชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือใหยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการ
ของรัฐเจาของทา FAO จัดทําขอกําหนดข้ันต่ําของมาตรการของรัฐเจาของทา โดยอาศัยหลักการของ
แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
ของ FAO (พ.ศ. 2544) แผนตัวอยางของมาตรการตอตานการทําการประมง ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุมของรัฐเจาของทาที่ FAO เสนอเปนการใชอํานาจอธิปไตย ณ ทาเรือที่ตั้งอยูในดินแดน
ของรัฐตนนั้น โดยคํานึงถึงความตกลงวาดวยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ฉบับวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เก่ียวกับการอนุรักษ และการจัดการประชากรสัตวน้ําชนิดท่ี
ขามเขตและอพยพยายถ่ินไกล พ.ศ. 2538 และความตกลงเพ่ือสงเสริมการควบคุมเรือประมง ท่ีทําการประมงใน
ทะเลหลวงใหปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษและจัดการประมง ฉบับวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
รวมท้ังจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ของ FAO ท้ังนี้ รัฐอาจยอมรับเอา
มาตรการท่ีเขมขนยิ่งกวาท่ีสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศมาใชก็ได 
 มาตรการรัฐเจาของทาประกอบไปดวยรายละเอียด 10 สวน ไดแก 1) บทบัญญัติท่ัวไป ซ่ึงเก่ียวของ
กับคํานิยามและการบังคับใช 2) การเขาเทียบทา ซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดทาเทียบเรือ การขอนําเรือเขาเทียบทา 
และการอนุญาตหรือปฏิเสธการเขาเทียบทา 3) การใชทาเทียบเรือ ซ่ึงเก่ียวของกับวัตถุประสงค และ
รายละเอียดในการใชทาเทียบเรือ 4) การตรวจสอบและการปฏิบัติการตอเนื่อง ซ่ึงเก่ียวของกับการตรวจสอบ
เรือเม่ือเรือเขาเทียบทา และการจัดทํารายงานผลการตรวจเรือ 5) บทบาทของรัฐเจาของธง ซ่ึงเก่ียวของกับการ
ท่ีรัฐเจาของธงเรือจะตองสามารถควบคุมตรวจสอบเรือตนเองได 6) ความตองการของรัฐกําลังพัฒนา ซ่ึงระบุให
ภาคีสมาชิกควรใหความสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนา เพ่ือใหสามารถนํามาตรการรัฐ
เจาของทาไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 7) การระงับขอพิพาท ซ่ึงกําหนดใหภาคีปรึกษาหารือซ่ึงกันและกัน 
ในสวนท่ีเก่ียวกับขอพิพาท เพ่ือใหเกิดผลเปนท่ีพอใจกับทุกฝายโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 8) รัฐท่ีมิใชภาคี 
ซ่ึงกําหนดวาภาคีควรจะสนับสนุนใหรัฐท่ีมิใชภาคีความตกลงนี้เขามารวมเปนภาคี และ/หรือ ยอมรับกฎหมาย



11 

 

หรือกฎขอบังคับตาง ๆ และจัดทํามาตรการท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ 9) การติดตาม
ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล ซ่ึงภาคีจะตองทําใหม่ันใจถึงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามความตกลงนี้
อยางสมํ่าเสมอและเปนระบบ และมีการทบทวนการใชบังคับมาตรการตาง ๆ และ 10) บทบัญญัติสุดทาย ซ่ึงมี
รายละเอียดเก่ียวของกับการลงนามในความตกลงนี้ (พวงทอง, 2556) 

 2.1.6 แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562 (NPOA-IUU) 
 ประเทศไทยไดนําหลักการ IPOA-IUU มาจัดทํา NPOA-IUU ตามประกาศกรมประมง เรื่อง 
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม พ.ศ. 2558-2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยนโยบายแหงชาติ
ดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 โดยอาศัยพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการบังคับใช ซ่ึงมีมาตราท่ีเก่ียวของกับมาตรการรัฐเจาของทา ไดแก มาตรา 94 
มาตรา 95 มาตรา 96 และมาตรา 97 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงรวมกับศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ไดจัดทํา NPOA-IUU เพ่ือใหหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง
บูรณาการในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประสบผลสําเร็จในการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมง 
IUU และเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและการทําการประมง โดยโครงสรางของ NPOA-IUU ของ
ประเทศไทย มีแนวทางตาง ๆ 5 มิติ ไดแก (1) ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนรัฐ (2) ความรับผิดชอบในฐานะ
รัฐเจาของธง (3) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐชายฝง (4) มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของทาเรือ 
และ (5) มาตรการท่ีเก่ียวของในดานการคาระหวางประเทศ สําหรับบทบาทของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของ
ทาเรือ ท่ี NPOA-IUU ไดระบุไว มีดังนี้  
 1) มาตรการ PSM จะใชบังคับเฉพาะกับเรือประมงตางชาติท่ีขอเขาเทียบทาเทียบเรือของไทยเทานั้น  
 2) ประเทศไทยจําเปนจะตองเตรียมการพัฒนากฎหมาย และกฎขอบังคับภายในประเทศ 
ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของแบบบูรณาการ เพ่ือใหสามารถรองรับพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติอยางรอบคอบ 
เรงดวน เปนรูปธรรม และสามารถนํามาตรการตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือของรัฐเจาของทามาใชเปนเครื่องมือ
ในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง IUU ไดอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ  
 3) หนวยงานกรมประมงและกรมเจาทา จําเปนตองรวมพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
พรอมท้ังข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือการอนุญาตใหเขาเทียบทาอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ และรวมกันพิจารณากําหนดทาเทียบเรือ เพ่ือรองรับการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงตางชาติให
เปนไปตามมาตรการ PSM เปนการเฉพาะ  
 4) ตองจัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับใชในตรวจสอบความถูกตองของเรือประมงตางชาติท่ี
ขอเขาเทียบทา และแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวกับรัฐ องคกรระหวางประเทศอ่ืนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
 5) ตองกําหนดข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบเรือตางชาติในทาเทียบเรือ และการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ  
 6) ประเทศไทยโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของตองจัดฝกอบรม เพ่ือใหความรู กับบุคลากรและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้ันตอนตามมาตรการการตรวจสอบ
เรือตางชาติ ณ ทาเทียบเรือ โดยอาศัยกฎหมายภายในประเทศ (ประกาศกรมประมง, 2558) 
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2.1.7 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศของไทยตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (กรมประมง, 2560) มีดังนี้ 
 1) การควบคุมเรือประมงตางประเทศท่ีมีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 มาตรา 94 “หามมิใหผูใดนําเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีมีการทําการประมงโดยไมชอบดวย
กฎหมายเขามาในราชอาณาจักร   
   ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศรายชื่อเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีมีการทํา 
การประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายใหทราบท่ัวกัน โดยใหพิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงท่ีทําการประมง
โดยไมชอบดวยกฎหมายท่ีประกาศโดยรัฐตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ” 
 หลักการของมาตรา 94 นี้ไดกําหนดหามไมใหผูใดนําเรือประมงตางประเทศท่ีมีการทําการประมง
โดยฝาฝนกฎหมาย การทําการประมงท่ีไมไดรายงาน และการทําการประมงโดยไรกฎเกณฑ เขามาใน
ราชอาณาจักรไทย และไดใหอํานาจอธิบดีกรมประมงในการประกาศรายชื่อเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีมี
การทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงปจจุบันรวบรวมมาจากรายชื่อเรือประมงท่ีทําการประมง IUU  
ท่ีถูกกําหนดโดยองคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และองคกรระหวางประเทศตาง ๆ 
 2) การควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศท่ีประสงคจะเขาเทียบทาเรือของไทย 
 มาตรา 95 “เรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีประสงคจะนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
เขามาในราชอาณาจักร จะตองแจงลวงหนาตอพนักงานเจาหนาท่ีไมนอยกวาระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด แตรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหแจงลวงหนาเกินเกาสิบหกชั่วโมงกอนเวลาท่ีเรือประมงจะเดินทางถึง
ทาเทียบเรือไมได โดยเรือประมงดังกลาวตองแจงขอมูล และเขาเทียบทาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลตามวรรคหนึ่งและแจงใหผูควบคุมเรือทราบ
ภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดซ่ึงตองไมชากวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ีไดรับแจงหรือกอนเวลาท่ี
เรือจะเขามาในราชอาณาจักรสุดแตเวลาใดจะเร็วกวา 
   เรือประมงท่ีไดแจงตามวรรคหนึ่งแลวแตมิไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคสอง
ใหถือวาไดรับอนุญาตใหเขาเทียบทาได 
   ในกรณีท่ีเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเรือประมงดังกลาวไดทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือเก่ียวของกับการทํา
การประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย พนักงานเจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการเขาเทียบทาหรือจะอนุญาตใหเขา 
เทียบทาได เฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมง 
หรือเพ่ือการตรวจสอบเรือและการดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือปองกันและปราบปรามการทําการประมงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทากับการปฏิเสธการเขาเทียบทา 
   ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ใหใชบังคับแกเรือประมงท่ีมิได
นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรแตประสงคจะเขามาในราชอาณาจักรดวยโดยอนุโลม” 
 หลักการของมาตรา 95 นี้ใหอํานาจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 
การการแจงขอมูลลวงหนาและกําหนดทาเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีประสงคจะเขามาใน
ราชอาณาจักร โดย พ.ศ. 2560 มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและ
กําหนดทาเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีประสงคจะเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 
(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560) และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) 
รายละเอียดตามเอกสาร 1 ในภาคผนวก 
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 มาตรา 97 “รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหเรือประมงท่ีทําการประมงพ้ืนบานซ่ึงรัฐเจาของธงท่ีมี
อาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรไทยไมตองปฏิบัติตามมาตรา 95 และมาตรา 96 ท้ังหมด หรือบางสวนก็ได 
ในการนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดแนวปฏิบัติใหเรือดังกลาวตองปฏิบัติ เพ่ือเปนการปองกันมิใหมีการทํา 
การประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายดวยก็ได” 
 หลักการของมาตรา 97 นี้ไดกําหนดไววาเรือประมงท่ีใชทําการประมง (เรือจับสัตวน้ํา) ซ่ึงมี
สัญชาติเปนประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรไทย (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักร
กัมพูชา และมาเลเซีย) ไมตองปฏิบัติตามมาตรา 95 หรืออาจจะปฏิบัติตามมาตรา 95 เพียงบางสวนก็ได  
โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติ
ในการแจงขอมูลการนําเรือประมงท่ีทําการประมงพ้ืนบานโดยรัฐเจาของธงท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ
ราชอาณาจักรไทยเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) เพ่ือให
เรือท่ีใชทําการประมงท่ีมีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย ท่ีมีขนาดตํ่ากวา 10 ตันกรอส ปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีรัฐมนตรีฯ ประกาศกําหนด รายละเอียดตามเอกสาร 2 ในภาคผนวก 
 3) การควบคุมตรวจสอบสัตวน้ําท่ีนําเขาโดยเรือประมงตางประเทศ 
 มาตรา 96 “เม่ือเรือประมงไดรับอนุญาตใหเทียบทาตามมาตรา 95 และเทียบทาแลวใหยื่นคําขอ
อนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
ข้ึนจากเรือประมงได ใบอนุญาตดังกลาวใหถือวาเปนใบอนุญาตท่ีออกใหตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
และกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดใหการนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตองไดรับอนุญาต 
   หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรค
หนึ่ง เวนแตเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือจะพิสูจนไดวา 
   (1) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให ทําการประมงหรือกิจกรรมท่ีเ ก่ียวของกับ 
การประมงซ่ึงออกโดยรัฐเจาของธงหรือรัฐชายฝง 
   (2) มีหลักฐานแสดงใหเห็นวามิไดมีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
   (3) เจาของเรือหรือผูควบคุมเรือทําหนังสือรับรองวารัฐเจาของธงจะยืนยันในเวลา 
อันสมควรวาสัตวน้ําท่ีจับไดนั้นเปนไปตามขอบังคับขององคการระหวางประเทศ 
   ในกรณีท่ีเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือไมอาจพิสูจนไดตามวรรคสอง ใหอธิบดีมี
อํานาจสั่งใหเรือประมงนั้นออกจากราชอาณาจักรไดภายในเวลาท่ีกําหนด และแจงใหรัฐเจาของธง หรือ
ประเทศอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ และองคการระหวางประเทศเพ่ือทราบ ในกรณีท่ีเรือประมงนั้นไมออกนอก
ราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีกําหนด หรือมีหลักฐานชัดแจงวาเรือนั้นไดทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือกรณีเปนเรือไรสัญชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหยึดเรือประมงและทรัพยสินในเรือประมงนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือทําลายได เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขายและคาใชจายอ่ืนแลวให
กรมประมงยึดไวจนกวาเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือสามารถพิสูจนไดตามวรรคสอง ในกรณีท่ีเจาของเรือหรือผู
ควบคุมเรือไมสามารถพิสูจนไดภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีขายทอดตลาด เงินท่ีไดจากการขาย
ทอดตลาดใหตกเปนของแผนดิน เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 
   ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําและสั่ง
ใหเรือนั้นออกจากราชอาณาจักร ถาเรือนั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีกําหนด หรือในกรณีท่ีอธิบดีสั่ง
ทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสามหรือนําไปดําเนินการเพ่ือจายแจกตามวรรคหามิใหถือวาไดมี
การนําหรือเคยนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
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   ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิใหนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําออกขาย
ทอดตลาดดวยโดยใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาว หรือนําไปดําเนินการ
เพ่ือจายแจกใหแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาสโดยไมคิดราคา 
   เรือประมงท่ีไมอาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได แตไมปรากฏหลักฐานชัดแจงวาได
ทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายกอนเขาเทียบทา พนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตใหรับบริการเติมเชื้อเพลิง
และเสบียง หรือซอมบํารุง ตามความจําเปนก็ได” 
 หลักการของมาตรา 96 นี้เปนการกําหนดใหผูควบคุมเรือ หรือผูขออนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํายื่นคําขออนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถ 
นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นจากเรือได และเจาหนาท่ีกรมประมงจะพิจารณาอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ํา
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไดเม่ือสามารถพิสูจนไดวาเรือประมงและสัตวน้ํามิไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมาย 
หากไมสามารถพิสูจนได ใหอํานาจอธิบดีกรมประมงดําเนินการเก่ียวกับเรือและสัตวน้ําตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2.1.8 พัฒนาการของการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา 
ของประเทศไทย 
 ประเทศไทยนําหลักการความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาเพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทํา
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Agreement on Port State Measures to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) มาใช เ พ่ื อ
ควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศท่ีประสงคขอเทียบทาของประเทศไทย (รัฐเจาของทา) วามิได
เก่ียวของกับการทําประมง IUU  
 ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกคณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean 
Tuna Commission: IOTC) เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2540 ซ่ึงเปนองคการจัดการประมงในภูมิภาค รับผิดชอบ
ดูแลจัดการดานการประมงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ท่ีตั้งข้ึนภายใตความเห็นชอบของ FAO โดยใน พ.ศ. 2533 IOTC 
ไดใหการรับรองมติ 10/11 เก่ียวกับมาตรการรัฐเจาของทาเพ่ือขจัดการทําการประมง IUU (Resolution 
10/11 on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing) หรือ IOTC PSMR ซ่ึงมีผลบังคับใชวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยเปนมาตรการ 
ทางกฎหมายประเทศสมาชิกท้ังหมดจะตองดําเนินการตามมาตรการนี้ ทําใหประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิก
ของ IOTC จึงตองปฏิบัติการตามมาตรการนี้ในพ้ืนท่ีของ IOTC (IOTC, 2013 อางจาก จงกลนี, 2558)  
โดยจะตองรายงานขอมูลเรือจับสัตวน้ํา และชนิดและปริมาณสัตวน้ําท่ีนําข้ึนทาไปยัง IOTC เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใช
บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในระดับภูมิภาค และปองกันมิใหเรือท่ีไมไดรับอนุญาตจาก IOTC นําเรือและ
สัตวน้ํานําเขามาทางทาเรือจังหวัดภูเก็ต (ภาสกร, 2563)  
 ใน พ.ศ. 2557 กรมประมงไดดําเนินโครงการทาเรือนํารองตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM)  
ณ ทาเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการทาเรือนํารองตาม
มาตรการรัฐเจาของทา แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการนําเขาสัตวน้ําของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเอกชนผูมี
สวนไดสวนเสียในทาเทียบเรือประมง มีการฝกอบรมภาคปฏิบัติในการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจาของทา 
(Port Inspections) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจข้ันตอนในการตรวจสอบเรือประมงตาม
มาตรการรัฐเจาของทา ซ่ึงในขณะนั้นประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือมาตรการท่ีบังคับใชกับเรือประมง IUU 
โดยตรง  
 ตอมาประเทศไทยมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
เนื่องจากกฎหมายวาดวยการประมงไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบันท่ีมีทรัพยากรสัตวน้ําจํานวนจํากัด ในขณะท่ีเทคโนโลยีดานการประมงไดพัฒนาไปอยางมากและ 
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ถูกนําไปใชเปนเครื่องมือทําการประมง อันสงผลใหสัตวน้ําลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว จึงสมควรปรับปรุงการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวน้ําและการประมงของประเทศใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและ
มาตรฐานสากล อยางไรก็ตามเนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ไมมีกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับ
การควบคุมและตรวจสอบการทําประมง IUU อีกท้ังไมมีขอกฎหมายท่ีบังคับใชกับเรือประมงตางประเทศ จึงมี
การแกไขพระราชบัญญัติการประมง 2558 โดยประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ข้ึน ซ่ึงมี 
ขอกฎหมายตามมาตรา 94  95  96 และ 97 ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ 
ตามมาตรการรัฐเจาของทา ซ่ึงมีการออกกฏหมายลําดับรองตามมาตรา 94 วรรคสอง ฉบับแรกเม่ือเดือน
ธันวาคม 2558 มีการออกกฏหมายลําดับรองตามมาตรา 95 ในการกําหนดขอมูลการแจงขอมูลลวงหนาของ
เรือประมงตางประเทศท่ีจะเขาเทียบทาในประเทศไทยฉบับแรกเม่ือเดือนมกราคม 2559 โดยมีการกําหนด
แบบฟอรมสําหรับแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา และกําหนดรายชื่อทาเทียบเรือสําหรับ
เรือประมงตางประเทศ สําหรับการออกกฏหมายลําดับรองตามมาตรา 97 นั้นไดกําหนดแนวปฏิบัติในการนําเขา
สัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําสําหรับเรือประมงท่ีทําการประมงพ้ืนบานโดยรัฐเจาของธงท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ
ราชอาณาจักรไทยฉบับแรกเม่ือเดือนมกราคม 2559 
 หลังจากมีการประกาศใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเริ่มดําเนินการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศในฐานะรัฐเจาของทา โดยเจาหนาท่ีอาศัยอํานาจตามมาตรา 95 ใหผูประสงคจะนํา
เรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีจะนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักร ตองแจงขอมูล
ลวงหนาตามแบบคํารองนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาในรูปแบบ manual ตอพนักงานเจาหนาท่ี 
ไมนอยกวาสี่สิบแปดชั่วโมง กอนเวลาท่ีเรือประมงจะเดินทางถึงทาเทียบเรือ และใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบขอมูลและแจงผลการพิจารณาใหผูควบคุมเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง และใหเรือท่ีไดรับอนุญาตเขา
เทียบทาจอดเรือ ณ ทาเทียบเรือตามท่ีกําหนด โดยมีเจาหนาท่ีควบคุมตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ 
 ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยไดยื่นภาคยานุวัติสารเขาเปนภาคีความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา 
เพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Agreement 
on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: PSMA) ในลําดับท่ี 26 เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (FAO, 2021) เพื่อแสดงเจตนารมณ
ตอการปองกันเรือประมง และสินคาประมงตางประเทศและมีผลบังคับใชในทางกฎหมายระหวางประเทศ 
การเขาเปนภาคีสมาชิกความตกลงมาตรการรัฐเจาของทาดังกลาว จะชวยใหไทยเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ควบคุมเรือประมงตางประเทศ และปองกันการนําเขาสินคาประมง IUU โดยจะสามารถเพ่ิมความรวมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการตอตานการทําประมง IUU กับประเทศภาคีสมาชิกไดอยางกวางขวางข้ึน 
 หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม 2560 กรมประมงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายลําดับรองตาม
มาตรา 95 ในการกําหนดขอมูลการแจงขอมูลลวงหนาของเรือประมงตางประเทศท่ีจะเขาเทียบทาในประเทศไทย 
โดยปรับปรุงแบบฟอรมการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา ปรับเปลี่ยนระยะเวลา
ในการแจงขอเขาเทียบทาลวงหนา และเพ่ิมเติมการกําหนดเอกสารท่ีใชประกอบการแจงขอนําเรือประมง
ตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา นอกจากนี้ไดเริ่มใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสในควบคุมตรวจสอบเรือประมง
ตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทาในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ผานระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง Processing 
Statement and PSM Link System (PPS) โดยมีการเชื่อมโยงขอมูล ระวางเรือ ชื่อเรือจับ บัญชีรายการ 
ราคาสินคา ชนิด ปริมาณ และชื่อผูนําเขา ซึ่งจะถูกนําไปตั้งตนสําหรับการตรวจสอบที่มาของสินคาสัตวน้ํา 
โดยการเชื่อมตอกับขอมูลใบอนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF 2) ท่ีไดรับการอนุมัต ิ
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 ในบางมาตราเพ่ือใหสอดคลองกับปจจุบันและ
สามารถนําไปบังคับใชได ซึ่งไดมีการแกไขมาตรา 95 และมาตรา 96 ในสวนที่ยังไมสอดคลองกับความตกลง
วาดวยมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA) กรมประมงจึงปรับปรุงกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของโดยปรับปรุงกฎหมาย
ลําดับรองตามมาตรา 95 ใหกําหนดขอมูลการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนาท่ีเขมงวดข้ึน 
โดยปรับปรุงแบบฟอรมและเอกสารประกอบการแจงขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทาลวงหนา 
พรอมท้ังกําหนดรายชื่อทาเทียบเรือสําหรับเรือประมงตางประเทศใหมใหสอดคลองกับปริมาณเรือและจํานวน
เจาหนาที่ที่ตรวจสอบ ซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนพฤศจิกายน 2560 และใชอยูจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
การแกไขกฎหมายลําดับตามมาตรา 97 ใหมีความชดัเจนข้ึนและสอดคลองกับกฎหมายรองตามมาตรา 95 ซ่ึงมี
ผลบังคับใชในเดือนมีนาคม 2561 และใชอยูจนถึงปจจุบัน 
 
2.2 แนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทา ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําท่ีมี
การนําเขาและนําผานทาเทียบเรือของไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง 
กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเรือเปนรายปและรายเดือน 

วิเคราะหความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบ
เรือขนถายทูนาแบบเทกองของไทย โดยเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในปจจุบันกับหลักเกณฑ
สากลของ PSMA ท่ี FAO กําหนดไว เพ่ือใหเห็นชองวางหรือปญหาในการดําเนินการ พรอมท้ังเสนอแนะแนวทาง 
เพ่ือปดชองวางหรือแกไขปญหาท่ีไดจากการวิเคราะห 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เปรียบเทียบ 
ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา 

(PSMA) 
กฎหมาย ระเบยีบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

ชองวางหรือปญหาท่ีพบ 

ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

วิเคราะห ประมวลผล 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
3.1 การวางแผนการศึกษา แบงการศึกษาออกเปน 4 สวน 

 3.1.1 ศึกษาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองของกรมประมง 
ตามมาตรการรัฐเจาของทา 

3.1.2 ศึกษาเปรียบเทียบสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาเรือของไทยระหวาง  
พ.ศ. 2560–2562 จําแนกตามสญัชาติเรือ และศูนยฯ หรือดานตรวจประมง เปนรายปและรายเดือน 

3.1.3 ศึกษาเปรียบเทียบสถิติ ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําท่ีมีการนําเขาและนําผานราชอาณาจักร 
ดวยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562 โดยเก็บรวบรวมขอมูลสถิติเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ี
เขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 และขอมูลการอนุญาตนําเขาและนําผานสินคาสัตวน้ํา 
ผานศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 
(สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต โดยจําแนกตาม 
สัญชาติเรือท่ีใชทําการประมง เปนรายปและรายเดือน 
 3.1.4 ศึกษาความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองของไทยกับหลักเกณฑสากลของมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA) 
 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1 เก็บรวมรวมขอมูลแนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตาม
มาตรการรัฐเจาของทา จากพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายลําดับ
รองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงคูมือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา  

3.2.2 เก็บรวบรวมขอมูลสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาของไทยจากระบบการแจง
ขอมูลการนําเรือประมงตางประเทศเขา เทียบทา (ePSM) ซึ ่ง ใช ข อมูลจากคํารองขอนําเรือประมง
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) 
ซ่ึงใชขอมูลจากใบอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF2) ท่ีมีการตรวจปลอยสินคาแลว รวมถึง
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ใบขนสินคาขาเขา ใบรายการสินคา (Invoice) เอกสารบันทึกการขนถาย 
สัตวน้ําหนาทา เปนตน 

3.2.4 เก็บรวบรวมขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองของไทยจากพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กฎหมายลําดับรองตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ และคูมือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา และรวบรวม
หลักการปฏิบัติการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศท่ีเปนมาตรฐานสากลจากความตกลงวาดวย
มาตรการของรัฐเจาของทาเพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
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3.3 การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analytical) 

ซ่ึงไดจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยจากสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซ่ึงมีการนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาจัดใหเปนระบบ วิเคราะห หาความสัมพันธของขอมูล เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน การเสนอผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

3.3.1 การวิเคราะห เปรียบเทียบ สถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาเรือ PSM ของไทย
ระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือ และศูนยฯ หรือดานตรวจประมงท่ีกํากับควบคุม 
ทาเทียบเรือนั้น โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบของตาราง กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณเรือเปนรายปและรายเดือน 

3.3.2 การวิเคราะห เปรียบเทียบ สถิติ ชนิด ปริมาณ และมูลคาสัตวน้ําท่ีมีการนําเขาและนําผาน 
ทาเทียบเรือของไทย โดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560–2562 จําแนกตามสัญชาติเรือท่ีใช
ทําการประมง และศูนยฯ หรือดานตรวจประมงท่ีกํากับควบคุมทาเทียบเรือนั้น โดยจัดขอมูลใหอยูในรูปแบบ
ของตาราง กราฟ คาเฉลี่ย รอยละ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตวน้ําเปนรายปและรายเดือน 

3.3.3 การวิเคราะหความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองกับหลักการปฏิบัติสากล โดยเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ในปจจุบันของไทยกับหลักเกณฑสากลของ PSMA ท่ี FAO กําหนดไว  
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษาและขอวิจารณ 

 
4.1 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทา 
 พ.ศ. 2561 ประเทศไทยกําหนดทาเทียบเรือตามมาตรการรัฐเจาของทา เพ่ือใหเรือประมง
ตางประเทศเขาเทียบทาจํานวน 25 ทา (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของศูนยฯ และดานฯ 9 แหง แตเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทย เพ่ือนําปลาทูนาข้ึนทามี
ประวัติการเขาเทียบทาผานทางศูนยฯ และดานฯ 4 แหง ไดแก ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 
(กรุงเทพมหานคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ศูนยบริหารจัดการดานตรวจ
ประมงเขต 8 (สงขลา) และดานตรวจประมงภูเก็ต แตระหวางพ.ศ. 2560–2562 ไมพบการนําเขาปลาทูนา
โดยเรือขนถายแบบเทกองผานทางดานตรวจประมงภูเก็ต แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนา
แบบเทกองตามมาตรการรัฐเจาของทาแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอนหลัก ไดแก การตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา 
การตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ และการควบคุมการขนถาย โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส Processing 
Statement and PSM Link System: PPS มาอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตรวจสอบ และเก็บขอมูล
ตลอดทุกกระบวนการ โดยเริ่มใชระบบอิเล็กทรอนิกส PPS มาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 เปนตนมา 
 4.1.1 การตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา 
 เจาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองหรือตัวแทนสายเรือตองยื่นแบบคํารองขอนําเรือประมง
ตางประเทศเขาเทียบทา (AREP) และเอกสารประกอบตอเจาหนาท่ีผานระบบ PPS ลวงหนาไมนอยกวา 72 ชั่วโมง 
กอนวันนําเรือเขาเทียบทา โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  
 1) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถายจากรัฐเจาของ 
  2) สําเนาใบอนุญาตใหทําการขนถายสัตวน้ําท่ีซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการขนถายสัตวน้ําข้ึนเรือ  
  3) สําเนาเอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา ซ่ึงระบุ ชื่อเรือขนถายสัตวน้ํา ชื่อเรือประมงท่ี
เรือขนถายรับสัตวน้ําข้ึนเรือมา พ้ืนท่ีทําการขนถาย ชนิดและปริมาณสัตวน้ํา ชวงระยะเวลาทําการขนถายสัตวน้ํา  
  4) สําเนาผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ ซ่ึงระบุชนิด ปริมาณสัตวน้ํา ชื่อเรือประมงท่ีเรือขนถาย
รับสัตวน้ํามา และหมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ  
  5) สําเนาเอกสารการแจงนําเรือออกจากทาครั้งลาสุด  
 6) สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผูควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองท่ีแสดงวาบุคคลนั้น
เปนกัปตันหรือผูควบคุมเรือลําดังกลาว 
 7) สาํเนาหนังสืออนุญาตนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีแนบทายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณี
มีสัตวน้ํา CITES 
 8) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือท่ีใชทําการประมงท่ีเรือขนถายรับสัตวน้ํามา  
 9) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือท่ีใชทําการประมงท่ีเรือขนถายรับสัตวน้ํา 
 เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคํารอง AREP เจาหนาท่ีจะตรวจสอบพฤติกรรมการเดินเรือของเรือขนถายเทกอง 
และเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถายจากสัญญาณ AIS ของเรือ (ปจจุบันกรมประมงมีเจาหนาท่ีของ
องคกร OceanMind ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเสนทางการเดินเรือโดยใชสัญญาณ AIS 
เปนผูสนับสนุนการตรวจสอบดังกลาว โดยดําเนินการภายใตบันทึกความรวมมือระหวางกรมประมงและหนวยงาน 
OceanMind) หลังจากทราบพฤติกรรมการเดินเรือของเรือ และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดจากพฤติกรรมการเดินเรือ เจาหนาท่ีจะตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของขอมูล
รายละเอียดใน AREP กับรายละเอียดในเอกสารประกอบขางตน เพ่ือยืนยันไดวาเรือขนถายทูนาแบบเทกอง 
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และเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถายมิไดเก่ียวของกับการทําประมง IUU เชน ตรวจสอบรายชื่อเรือ
วาอยูในบัญชีรายชื่อเรือ IUU หรือไม ตรวจสอบขอมูลแสดงตัวตนเรือจากใบจดทะเบียนเรือ ตรวจสอบ
การไดรับอนุญาตใหขนถายหรือจับสัตวน้ําจากใบอนุญาตขนถายสัตวน้ําหรือใบอนุญาตการทําประมง 
ตรวจสอบพื้นที่การทําประมงที่สําแดงใน AREP กับขอมูลจากการตรวจสอบดวยสัญญาณ AIS เปนตน 
เม่ือขอมูลท้ังหมดถูกตอง และสามารถยืนยันไดวาเรือและสัตวน้ําไมไดมาจากการทําประมง IUU เจาหนาท่ี
จะพิจารณาอนุญาตใหเรือเขาเทียบทา โดยจัดทําเอกสารใบแจงการอนุญาตเขาเทียบทาของเรือประมง
ตางประเทศ (NOTI) ผานระบบ PPS พรอมท้ังระบุความเสี่ยงท่ีไดจากการตรวจสอบสัญญาณ AIS ของเรือขนถาย 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจเรือตรวจสอบเพ่ิมเติมเม่ือเรือเขาเทียบทา ซ่ึงเอกสาร NOTI จะถูกสงไปยังตัวแทนสายเรือ 
กรมศุลกากร และกรมเจาทาผานทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติ เพ่ือแจงใหทราบวาเรือลําดังกลาวไดรับอนุญาต
ใหเขาเทียบทาโดยเจาหนาท่ีกรมประมงแลว ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1  กระบวนการตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา 

 4.1.2 การตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ 
 เม่ือเรือเดินทางมาถึงทาเทียบเรือ เจาหนาท่ีจะตรวจสอบลักษณะภายนอกเรือ เชน ชื่อเรือ ธงเรือ 
รหัส IMO รหัสวิทยุสากล (Call sign) เปนตน กอนข้ึนตรวจเรือ เพ่ือใหม่ันใจไดวาเรือลําดังกลาวเปนเรือลํา
ที่จดทะเบียนและแจงขอเขาเทียบทาไวจริง หลังจากนั้นเจาหนาท่ีข้ึนตรวจสอบบนเรือ โดยตองแสดงตน และ
แจงวัตถุประสงคของการตรวจเรือใหผูควบคุมเรือทราบ เจาหนาท่ีเริ่มดําเนินการโดยตรวจสอบสําเนาเอกสารท่ี
ยื่นเปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริงท่ีจัดเก็บไวบนเรือ ตรวจสอบอุปกรณและเอกสารตาง ๆ บนเรือ เชน 
เครื่องมือสื่อสาร VMS สมุดปูมเรือ (Logbook) เปนตน และสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ การตรวจสอบเพ่ือยืนยันไดวา
กิจกรรมของเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตามความเสี่ยงท่ีไดจากการตรวจสอบสัญญาณ 
Automatic Identification System (AIS) นั้นมิไดเก่ียวของกับการทําประมง IUU โดยการสอบถามจาก
ผูควบคุมเรือ และสืบหาเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ เพ่ือยืนยันกิจกรรมดังกลาว เชน กรณีผลวิเคราะห AIS 
ปรากฏวา เรือขนถายทูนาแบบเทกองชะลอความเร็วเปนเวลาหลายชั่วโมงกลางทะเล และพบวามีการเขาเทียบ
กับเรือจับปลาทูนา ซ่ึงมีความเสี่ยงท่ีเรือจะลักลอบขนถายปลาทูนากลางทะเลได เจาหนาที่จะตองสอบถาม
ผูควบคุมเรือเพ่ือใหชี้แจงกิจกรรมท่ีเรือดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว และตรวจสอบการบันทึกในสมุดปูมเรือ
วาดําเนินกิจกรรมดังกลาวจริงหรือไม และตรวจสอบหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติม เชน สมุดบันทึกอุณหภูมิระวาง 
เพ่ือยืนยันวาเรือมิไดเปดระวางเพ่ือรับสัตวน้ํา ตรวจสอบเอกสารการสงของหรือเสบียง หากผูควบคุมเรือแจงวา
มีการเทียบกับเรือจับปลาทูนาเพ่ือขนสงอาหารและสิ่งของตาง ๆ เม่ือตรวจสอบเอกสารและยืนยันกิจกรรมท่ีเปน
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ความเสี่ยงเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะตรวจพ้ืนท่ีโดยรอบเรือและระวางเก็บสัตวน้ําวามิไดมีรองรอยการเปดระวาง 
และดําเนินการซีลระวางเรือ เพ่ือปองกันการลักลอบนําสัตวน้ําข้ึนทากอนไดรับอนุญาต  
 หลังจากตรวจสอบเรือและยืนยันไดวาเรือและสัตวน้ําบนเรือไมไดมาจากการทําประมง IUU 
เจาหนาท่ีจะพิจารณาใหเรือสามารถขนถายสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือได โดยจัดทํารายงานผลการตรวจเรือ (PIR) 
ผานระบบ PPS เพ่ือแจงใหผูควบคุมหรือตัวแทนสายเรือทราบ และลงนามรับทราบผลการตรวจเรือดังกลาว 
รายงานผลการตรวจเรือจะถูกสงผานทางระบบ PPS โดยอัตโนมัติไปยังกรมเจาทา และกรมศุลกากร เพ่ือรับทราบ
รายงานผลการตรวจเรือดวยเชนกัน หลังจากนั้นเจาหนาท่ีจะสงรายงานผลการตรวจเรือไปยังรัฐเจาของธงเพ่ือรับทราบ
ผลการตรวจเรือของตนเองตามขอกําหนดในความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2  กระบวนการตรวจสอบเรือ ณ ทาเทียบเรือ 

 4.1.3 การควบคุมการขนถาย 
 หลังจากเจาหนาท่ีจัดทํารายผลการตรวจเรือแลว ผูประกอบการนําเขาสัตวน้ําแตละรายจะยื่น
คําขออนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF 1) ผานระบบ FSW และเจาหนาท่ีจะจัดทําใบอนุญาต
ใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF 2) ซ่ึงเลขท่ีใบอนุญาต DOF 2 จะถูกนําไประบุในการจัดทําใบขน
สินคาขาเขาของกรมศุลกากร กอนเริ่มขนถายปลาทูนา ผูประกอบการนําเขาสัตวน้ํา จะตองยื่นเอกสาร
ประกอบการตรวจปลอยสินคาสัตวน้ําตอเจาหนาท่ี ไดแก ใบอนุญาต DOF 2 ใบขนสินคาขาเขา เอกสารบัญชี
รายการและราคาสินคา (Invoice) เอกสารใบตราสงสินคาทางทะเล (Bill of lading) ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรือ 
(Stowage plan) และเอกสารอ่ืน ๆ เชน แผนการขนถายสัตวน้ําข้ึนจากเรือท้ังหมด หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
(Certificate of Origin) Captain Statement เปนตน เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารใหถูกตองกอนทุกครั้ง 
กอนจะอนุญาตใหเปดระวางเก็บสัตวน้ําและเริ่มขนถายสัตวน้ําได 
 ระหวางการขนถายปลาทูนาข้ึนจากเรือ เจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบชนิดปลาทูนาท่ีขนถาย
ข้ึนจากเรือในเบื้องตน ซ่ึงจะตองสอดคลองกับชนิดปลาทูนาท่ีผูขออนุญาตนําเขาไดรับอนุญาตนําเขาไว และ
ตรวจสอบปริมาณปลาทูนาในแตละเท่ียวรถ ซีลฝาปดทายรถ พรอมท้ังบันทึกระวางเรือขนถาย ชื่อเรือจับ 
หมายเลขทะเบียนรถบรรทุก หมายเลขซีล เวลารถออกจากทา น้ําหนักสัตวน้ําแตละเท่ียวรถ ลงในแอปพลิเคชั่น
ควบคุมการขนถายสัตวน้ํา ซ่ึงจะสงผานขอมูลไปใหเจาหนาท่ีท่ีอยู ณ สถานประกอบการ เพ่ือควบคุมการคัดแยก
ชนิดและปริมาณจริงของปลาทูนา เม่ือรถเดินทางถึงสถานประกอบการ เจาหนาท่ีจะตรวจสอบขอมูล และตัดซีล 
รถบรรทุก กอนเขาสูกระบวนการตรวจสอบการคัดแยกชนิด และบันทึกชั่งน้ําหนักจริงปลาทูนา เพ่ือจัดเก็บใน
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หองควบคุมอุณหภูมิตอไป ขอมูลการขนถายสัตวน้ําทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบ PPS เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับการนําเขาปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองไดท้ังระบบ 
 เม่ือผูนําเขาปลาทูนาดําเนินการคัดแยกสัตวน้ําและทราบน้ําหนักจริงปลาทูนาท้ังหมดแลว ผูนําเขา
จะแจงน้ําหนักจริงใหเจาหนาท่ีทราบผานทางระบบ PPS และเจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลดังกลาว
เทียบกับขอมูลของเจาหนาท่ีกอนพิจารณาตรวจปลอยสัตวน้ํา และจัดทําหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา
นําเขา (Aquatic Import Movement Document: IMD) จึงถือวาเปนการสิ้นสุดกระบวนการนําเขาปลาทูนา
โดยเรือขนถายแบบเทกอง ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3  กระบวนการควบคุมการขนถาย 
 
4.2  การวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติการนําเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง 
พ.ศ. 2560–2562  

 4.2.1 สถิติจํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 
2560-2562 จําแนกเปนรายปและรายเดือน 
 จากการศึกษาจํานวนเที่ยวเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาเรือของประเทศไทยใน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบวา มีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาเรือของไทย 167 172 และ 187 
เท่ียว คิดเปนรอยละ 31.75 32.70 และ 35.55 ของจํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาเทกองท่ีเขาเทียบทาท้ังหมด
ระหวาง พ.ศ. 2560-2562 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 ซึ่งเมื่อพิจารณาจํานวนแยกตามรายชื่อเรือที่เขา
เทียบทาในแตละป (ไมนับรายชื่อท่ีเขาเทียบทาซํ้า) พบวามีเรือท่ีเขาเทียบทาเพียง 71 ลํา ในพ.ศ. 2560 
จํานวน 72 ลําใน พ.ศ. 2561 และจํานวน 79 ลํา ใน พ.ศ. 2562   
 พ.ศ. 2560 มีเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขามาเทียบทาจํานวน 167 เท่ียว เดือนท่ีมีจํานวนเท่ียว
เรือเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ เดือนมกราคม จํานวน 20 เท่ียว เดือนท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทานอยท่ีสุด 
คือ เดือนกันยายน จํานวน 8 เท่ียว ดังแสดงในภาพท่ี 1 เรือเขาเทียบทาในทาเทียบเรือท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) จํานวน 143 เท่ียว เปนเรือท่ีดําเนินกิจกรรม
ขนถายสัตวน้ํา 141 เที่ยว และไมไดขนถายสัตวน้ํา 2 เที่ยว จํานวนเรือท่ีเขาเทียบทาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
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ศูนยบริหารจัดการดานตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) มีจํานวน 24 เที่ยว ซึ่งเปนเรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถาย
สัตวน้ําท้ังหมด ดังแสดงในภาพท่ี 4 
 พ.ศ. 2561 มีเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขามาเทียบทาจํานวน 172 เท่ียว เดือนท่ีมีจํานวนเท่ียว
เรือเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ เดือนพฤษภาคมและธันวาคม จํานวน 19 เท่ียว เดือนท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขา
เทียบทานอยท่ีสุด คือ เดือนตุลาคม จํานวน 9 เท่ียว เขาเทียบทาในทาเทียบเรือท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ศูนยฯ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) และศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) และศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) โดยมีจํานวนเรือท่ี
เขาเทียบทาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยฯ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) 146 เท่ียว เปนเรือท่ีดําเนินกิจกรรมขนถาย
สัตวน้ํา 135 เท่ียว และไมไดขนถายสัตวน้ํา 11 เท่ียว เรือท่ีไมไดขนถายสัตวน้ําคิดเปนรอยละ 7.53 ของเรือท่ี
เขาเทียบทา จํานวนเรือท่ีเขาเทียบทาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) มีจํานวน 23 เท่ียว ซ่ึงเปน
เรือท่ีดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ําท้ังหมด และจํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) มีจํานวน 3 เท่ียว เปนเรือท่ีดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ํา 2 เท่ียว 
และไมไดขนถายสัตวน้ํา 1 เท่ียว  
 พ.ศ. 2562 มีเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขามาเทียบทาจํานวน 187 เท่ียว โดยเขาเทียบทาสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม จํานวน 21 เท่ียว เดือนท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทานอยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม 
จํานวน 11 เท่ียว เขาเทียบทาในทาเทียบเรือท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยฯ เขต 3 (กรุงเทพมหานคร) 
จํานวน 160 เท่ียว เปนเรือที่ดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ํา 137 เที่ยว และไมไดขนถายสัตวน้ํา 23 เที่ยว 
จํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยฯ เขต 8 (สงขลา) มีจํานวน 
23 เท่ียว ซ่ึงเปนเรือท่ีดําเนินกิจกรรมขนถายสัตวน้ําท้ังหมด และจํานวนเรือขนถายสัตวน้ําทูนาแบบเทกองท่ี
เขาเทียบทาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยฯ เขต 5 (สมุทรสาคร) มีจํานวน 4 เที่ยว ซึ่งเปนเรือที่ดําเนินกิจกรรม
ขนถายสัตวน้ําท้ังหมด ดังแสดงในภาพท่ี 5 

ตารางท่ี 1  จํานวนเท่ียวเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
เปนรายปและรายเดือน 

 จํานวนเท่ียวเรือ 
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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ภาพท่ี 4  จํานวนเท่ียวเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามรายเดือน 
 

 
ภาพท่ี 5  จํานวนเท่ียวเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตาม

วัตถุประสงคการเขาเทียบทา 
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 กรมประมงเริ่มออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเก่ียวของกับการกําหนดขอมูลการแจงเขา
เทียบทาลวงหนาของเรือประมงตางประเทศใน พ.ศ. 2559 จากนั้นมีการแกไขและบังคับใชฉบับท่ี 2 ในชวงตน
พ.ศ. 2560 แตรายละเอียดท่ีกําหนดยังไมครอบคลุมตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทาท้ังหมด หลังจากนั้น
กรมประมงมีการแกไขอีกครั้งเพ่ือใหสอดคลองตามหลักมาตรการรัฐเจาของทาและบังคับใชในชวงปลาย พ.ศ. 2560 
และเปนฉบับท่ีบังคับใชมาเรื่อยมา จากการพิจารณาจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาตลอดท้ัง 3 ป เห็นไดวา 
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทาของไทยมิไดสงผลกระทบตอปริมาณ
การเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองในทาเทียบเรือของประเทศไทย เนื่องจากปริมาณจํานวนเท่ียว
เรือท่ีเขาเทียบทาใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (หลังจากบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองตามหลักการมาตรการ
รัฐเจาของทา) มีปริมาณท่ีมิไดลดลงจาก พ.ศ. 2560 ซ่ึงแตกตางจากปริมาณการเขาเทียบทาของเรือจับปลาทูนา
ท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทยท่ีมีปริมาณลดลงเม่ือมีการบังคับใชกฎหมายตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทา
อยางเครงครัด (ภาสกร, 2563) 
 แนวโนมปริมาณการเขาเทียบทาของเรือใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 คอนขางเหมือนกัน
ปริมาณเรือท่ีเขาเทียบทาสูงในชวงเดือนตนปและปลายป (มกราคม-กุมภาพันธ และ ธันวาคม) และลดต่ํา
ในชวงเดือน สิงหาคม–ตุลาคม แตปริมาณการเขาเทียบทาของเรือใน พ.ศ. 2562 คอนขางจะใกลเคียงกัน
ตลอดท้ังปมีเพียงเดือนธันวาคมท่ีปริมาณการเขาเทียบทาลดต่ําลง ซ่ึงแตกตางจากปริมาณการเขาเทียบทาของ 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซ่ึงสอดคลองกับแนวโนมการเขาเทียบทาของเรือจับสัตวน้ําทูนาท่ีเขาเทียบทาใน
จังหวัดภูเก็ตระหวาง พ.ศ. 2557–2560 ที่มีปริมาณคอนขางสูงในชวงเดือน ธันวาคม–มีนาคม (ภาสกร, 
2563) อยางไรก็ตามปริมาณการเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองใน พ.ศ. 2562 คอนขางจะ
ใกลเคียงกันตลอดทั้งปมีเพียงเดือนธันวาคมท่ีปริมาณการเขาเทียบทาลดต่ําลง ซ่ึงแตกตางจากปริมาณการเขา
เทียบทาของ พ.ศ. 2560 และ 2561  
 เรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทยเกือบท้ังหมดเขาเทียบทาเพ่ือ
วัตถุประสงคในการใชทาเทียบเรือเพ่ือขนถายสัตวน้ํา ถึงแมวาปริมาณเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาในชวงระหวาง 
พ.ศ. 2560-2562 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป แตรอยละการเขาเทียบทาเพ่ือวัตถุประสงคในการขนถายสัตวน้ํากลับ
ลดลงทุกป โดยในพ.ศ. 2560 มีรอยละการเขาเทียบทาเพื่อวัตถุประสงคในการขนถายสัตวน้ํารอยละ 
98.80% และลดลงเหลือ รอยละ 93.02 และ รอยละ 87.70 ใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ 
สําหรับการเขาเทียบทาท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อขนถายสัตวน้ํานั้นมีหลายกรณี เชน เพื่อซอมแซม เพื่อเติม
เชื ้อเพลิง เพื ่อเติมเสบียง เปนตน ซ่ึงในชวงระหวาง พ.ศ. 2560-2562 รอยละการเขาเทียบทาท่ีมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือขนถายสัตวน้ําเพ่ิมข้ึนทุกป โดยใน พ.ศ. 2560 มีเพียงรอยละ 1.2 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 6.98 
และรอยละ 12.30 ใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีมี 
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทา ท่ีกําหนดใหตองมีการควบคุมเรือประมง
ตางประเทศท่ีประสงคจะเขาเทียบทาเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกเหนือจากการขนถายสัตวน้ําดวย โดยกรมประมง
ไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีเก่ียวของกับการกําหนดขอมูลการแจงเขาเทียบทาลวงหนาของ
เรือประมงตางประเทศและมีการบังคับใชในชวงปลาย พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดเอกสารสําหรับเรือประมงท่ี
มิไดประสงคจะนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผานราชอาณาจักรเพ่ิมเติมดวย 
เพ่ือใหสอดคลองตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ทําใหใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มีเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกองท่ีมิไดประสงคจะเขาเทียบทาเพ่ือขนถายสัตวน้ําแจงขอมูลการเขาเทียบทาเพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2560 
อยางเห็นไดชัด 
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 4.2.2 สถิติจํานวนเท่ียวเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
ตามสัญชาติเรือท่ีเขาเทียบทา 
 ใน พ.ศ. 2560 มีเรือขนถายทูนาเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยจํานวน 167 เท่ียว ซ่ึงเปนเรือ
ท่ีมีสัญชาติแตกตางกัน 6 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต คิริบาส บาฮามาส ปานามา มัลดีฟส และสเปน โดยเรือท่ีมี
จํานวนเท่ียวเรือเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ เรือขนถายทูนาเทกองท่ีมีสัญชาติปานามา และรองลงมา คือ เรือท่ีมี
สัญชาติเกาหลีใต ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาท้ังหมด 102 เท่ียว และ 50 เท่ียว ตามลําดับ สวนเรือทูนา
เทกองท่ีมีสัญชาติคิริบาส บาฮามาส ปานามา มัลดีฟส และสเปน มีจํานวนเท่ียวท่ีเขาเทียบทา 7 เท่ียว 5 เท่ียว 
2 เท่ียว และ 1 เท่ียว ตามลําดับ  
  ใน พ.ศ. 2561 มีเรือขนถายทูนาเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยจํานวน 172 เท่ียว ซ่ึงเปนเรือ
ท่ีมีสัญชาติแตกตางกัน 8 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต กือราเซา คิริบาส จีน ญี่ปุน บาฮามาส ปานามา และมัลดีฟส 
โดยเรือท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ เรือขนถายทูนาเทกองท่ีมีสัญชาติปานามา และรองลงมา 
คือ เรือท่ีมีสัญชาติเกาหลีใตเชนเดียวกับในพ.ศ. 2560 ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาท้ังหมด 107 เท่ียว 
และ 48 เท่ียว ตามลําดับ  
 ใน พ.ศ. 2562 มีเรือขนถายทูนาเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยจํานวน 187 เท่ียว ซ่ึงเปนเรือ
ท่ีมีสัญชาติแตกตางกัน 6 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต จีน บาฮามาส ปานามา รัสเซีย และไลบีเรีย โดยเรือท่ีมี
จํานวนเท่ียวเรือเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ เรือขนถายทูนาเทกองท่ีมีสัญชาติปานามา และรองลงมา คือ เรือท่ีมี
สัญชาติเกาหลีใตเชนเดียวกับใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาท้ังหมด 122 เท่ียว 
และ 59 เท่ียว ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 6 

0

20

40

60

80

100

120

140

เกาหลีใต กือราเซา คิริบาส จีน ญี่ปุน บาฮามาส ปานามา มัลดีฟส รัสเซีย ไลบีเรีย สเปน 

จํา
นว

นเ
ที่ย

วเ
รือ

สัญชาติเรือขนถาย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ภาพท่ี 6  จํานวนเท่ียวเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือ
   ท่ีเขาเทียบทา 
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 ในชวง พ.ศ. 2560–2562 สัญชาติเรือขนถายทูนาแบบเทกองที่เขาเทียบทาในประเทศไทย
ไมแตกตางกันมากนัก ประเทศปานามา ประเทศเกาหลีใต และประเทศบาฮามาส เปนประเทศรัฐเจาของธงของ
เรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทยตลอดตอเนื่องท้ัง 3 ป โดยสัญชาติเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ที่เขาเทียบทามากที่สุด ไดแก เรือขนถายสัญชาติปานามา ซึ่งมีรอยละการเขาเทียบทามากกวารอยละ 60 
ของจํานวนเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาท้ังหมดตลอดท้ัง 3 ป รองลงมา ไดแก เรือขนถายทูนาแบบ
เทกองสัญชาติเกาหลีใต ซ่ึงมีรอยละการเขาเทียบทาประมาณรอยละ 25–30 ตลอดท้ัง 3 ป สวนเรือขนถายทูนา
แบบเทกองสัญชาติบาฮามาสเขาเทียบทาในประเทศไทยประมาณรอยละ 2 ของจํานวนเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ท่ีเขาเทียบทาท้ังหมด จะเห็นไดวาการปรับเปลี่ยนการบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทา
อยางเครงครัดมิไดสงผลกระทบตอประเทศรัฐเจาของธงเรือขนถายทูนาเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทย 
ประเทศเหลานี้สามารถปฏิบัติตามขอกฎหมายเพ่ือปองกันการทําประมง IUU ตามท่ีประเทศไทยกําหนดได 
อยางไรก็ตามการบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทาอยางเครงครัดมีผลกระทบกับเรือ 
ขนถายทูนาเทกองสัญชาติคิริบาส เนื่องจากใน พ.ศ. 2560 เรือขนถายทูนาสัญชาติคิริบาสเขาเทียบทาใน
ประเทศไทยประมาณรอยละ 4 แตหลังจากนั้น (ประเทศไทยกําหนดกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของ
ทาอยางเครงครัด) ใน พ.ศ. 2561 เรือขนถายทูนาเทกองสัญชาติคิริบาสเขาเทียบทาลดลงเหลือเพียงรอยละ 
0.58 และไมมีเรือขนถายทูนาเทกองสัญชาติคิริบาสเขาเทียบทาเลยใน พ.ศ. 2562 สําหรับเรือขนถายทูนาเทกอง
สัญชาติอ่ืน ๆ เชน กือราเซา จีน ญ่ีปุน มัลดีฟส รัสเซีย ไลบีเรีย และ สเปน มีปริมาณการเขาเทียบทาใน
ประเทศไทยนอยมาก เฉลี่ยปละประมาณ 1 ครั้ง และบางปก็เขาเทียบทาบางปก็ไมเขาเทียบทา ทําใหไม
สามารถประเมินผลกระทบของการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการรัฐเจาของทาไดชัดเจน 
 จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถประเมินไดวาประเทศไทยควรมีการสรางความรวมมือใน
การปองกันการทําประมง IUU กับประเทศปานามา และเกาหลีใต โดยอาจจะมีการกําหนดแนวทางในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาเทกอง และแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวของระหวางกัน เพ่ือใหกระบวนการควบคุม
ตรวจสอบเรือประมงตางประเทศตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 4.2.3 จํานวนเท่ียวเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง 
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือจับ 
 ในระหวาง พ.ศ. 2560–2562 ประเทศไทยมีการนําเขาปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกอง ซ่ึงเปนเรือ
ท่ีรับปลาทูนามาจากเรือจับปลาทูนาท่ีทําการประมงดวยเครื่องมืออวนลอมจับและเครื่องมือเบ็ดราว โดยเรือขนถาย
รับปลาจากเรือจับปลาทูนาโดยตรงบริเวณทาเทียบเรือหรือกลางทะเลท่ีไดรับอนุญาตอยางถูกตอง ในชวง 3 ป 
(พ.ศ. 2560–2562) มีจํานวนเรือจับปลาทูนาซ่ึงฝากปลาทูนามากับเรือขนถายเฉลี่ย 930 เท่ียวตอป เปนเรือท่ีมี
สัญชาติแตกตางกัน 23 สัญชาติ ซ่ึงเปนประเทศท้ังในโซนยุโรป เอเชีย อเมริกา และหมูเกาะแปซิฟก ดังแสดง
ในภาพท่ี 7 

ใน พ.ศ. 2560 มีเรือจับปลาทูนาซ่ึงฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองจํานวน 926 เท่ียว 
เปนเรือจับปลาทูนาท่ีมีสัญชาติแตกตางกัน 18 สัญชาติ ไดแก กือราเซา เกาหลีใต คิริบาส จีน เซเชลส ตูวาล ู
ไตหวัน ปานามา ปาปวนิวกีนี ฟลิปปนส มัลดีฟส ไมโครนีเซีย วานูอาตู สเปน สหรัฐอเมริกา หมูเกาะโซโลมอน 
หมูเกาะมารแชลล และเอลซัลวาดอร ซ่ึงเรือจับปลาทูนาไตหวันมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีฝากปลาทูนามายังประเทศไทย
กับเรือขนถายแบบเทกองมากท่ีสุดจํานวน 202 เท่ียว รองลงมาไดแกเรือจับสัญชาติสหรัฐอเมริกา ปาปวนิวกีน ี
เกาหลีใต และคิริบาส ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวเรือ 124  111  107 และ 106 เท่ียว ตามลําดับ สวนเรือจับปลาทูนา 
ท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีฝากปลาทูนามายังประเทศไทยนอยท่ีสุด ไดแก เอลซัลวาดอร จํานวน 2 เท่ียว 
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ใน พ.ศ. 2561 มีเรือจับปลาทูนาซ่ึงฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองจํานวน 929 เท่ียว 
เปนเรือจับปลาทูนาท่ีมีสัญชาติแตกตางกัน 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 ซ่ึงเรือจับปลาทูนาไตหวันมีจํานวนเท่ียวเรือ
ท่ีฝากปลาทูนามายังประเทศไทยกับเรือขนถายแบบเทกองมากที่สุดจํานวน 222 เที่ยว รองลงมาไดแก 
เรือจับสัญชาติเกาหลีใต ปาปวนิวกีนี สหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย และคิริบาส ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวเรือ 116  105  
105  88 และ 81 เท่ียว ตามลําดับ สวนเรือจับปลาทูนาท่ีมีสัญชาติอ่ืน ๆ มีจํานวนเท่ียวเรือท่ีฝากปลาทูนามายัง
ประเทศไทยดวยเรือขนถายแบบเทกองนอยกวา 40 เท่ียว ซ่ึงสัญชาติเรือจับปลาทูนาท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือนอยท่ีสุด 
ไดแก นิวซีแลนด และเอลซัลวาดอร จํานวน 1 เท่ียว 

ใน พ.ศ. 2562 มีเรือจับปลาทูนาซ่ึงฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองจํานวน 933 เท่ียว 
เปนเรือจับปลาทูนาท่ีมีสัญชาติแตกตางกัน 17 สัญชาติ ไดแก เกาหลีใต คิริบาส จีน เซเชลส ตูวาลู ไตหวัน 
นาอูรู นิวซีแลนด ปาปวนิวกีนี ฟลิปปนส มัลดีฟส ไมโครนีเซีย วานูอาตู สเปน สหรัฐอเมริกา หมูเกาะ
โซโลมอน และหมูเกาะมารแชลล ซ่ึงเรือจับปลาทูนาไตหวันยังคงมีจํานวนเท่ียวเรือท่ีฝากปลาทูนามายังประเทศไทย
กับเรือขนถายแบบเทกองมากท่ีสุดจํานวน 207 เท่ียว รองลงมาไดแก เกาหลีใต คิริบาส สหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย 
และปาปวนิวกีนี ซ่ึงมีจํานวนเท่ียวเรือ 168  118  106  105 และ 65 เท่ียว ตามลําดับ สวนเรือจับปลาทูนาท่ีมี
จํานวนเท่ียวเรือนอยท่ีสุด ไดแก เรือจับปลาทูนาสัญชาติสเปน ซ่ึงมีจํานวน 1 เท่ียว 

 

ภาพท่ี 7  จํานวนเท่ียวเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 
  จําแนกตามสัญชาติเรือจับ 
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 สัญชาติเรือจับปลาทูนาท่ีขนสงมากับเรือขนถายทูนาเทกองท่ีเขาเทียบทาใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2562 แตกตางกันถึง 23 สัญชาติ เรือจับสัตวน้ําหลัก ๆ ท่ีขนสงปลาทูนามากับเรือขนถายท่ีเขาเทียบทา
ในประเทศไทย ไดแก เรือจับปลาทูนาไตหวัน สัญชาติเกาหลีใต สัญชาติสหรัฐอเมริกา สัญชาติคิริบาส สัญชาติ
ปาปวนิวกีนี และสัญชาติไมโครนีเซีย ซ่ึงมีรอยละจํานวนเท่ียวเรือท่ีขนสงมากับเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขา
เทียบทาในประเทศไทยเฉลี่ยท้ัง 3 ป รอยละ 22.63  14.02  12.02  10.94  10.09 และ 9.75 ตามลําดับ  
โดยจํานวนเท่ียวเรือจับปลาทูนาดังกลาวท่ีขนสงมากับเรือขนถายทูนาแบบเทกองไมมีความแตกตางกันมากนัก
ในแตละป การปรับเปลี่ยนการบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทาซ่ึงกําหนดเอกสารท่ี
เก่ียวของกับเรือจับปลาทูนาท่ีขนสงปลามากับเรือขนถาย (1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือท่ีใชทําการประมง
ท่ีเรือขนถายรับสัตวน้ํามา และ 2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงท่ีเรือขนถายรับสัตวน้ํามา) 
มิไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติของรัฐเจาของธงเรือจับปลาทูนาท่ีขนสงมากับเรือขนถายทูนาเทกองท่ีเขาเทียบทา
ในประเทศไทย จากขอมูลจะเห็นไดวาไตหวันมีเรือประมงทําการประมงปลาทูนาในปริมาณมาก ท้ังท่ีทําการประมง
ในพ้ืนท่ีของรัฐชายฝงตาง ๆ โดยเฉพาะเขต EEZ ของประเทศหมูเกาะแปซิฟก และพ้ืนท่ีเขตทะเลหลวงใน
มหาสมุทรแปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลสถิติการเขาเทียบทาของเรือจับ
ปลาทูนาท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2557–2560 ท่ีเรือจับปลาทูนาไตหวันเขาเทียบทาใน
ประเทศไทยเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 ตอป ซ่ึงเปนเรือจับสัตวน้ําท่ีทําการประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย 
(ภาสกร, 2563) เห็นไดวาเรือประมงไตหวันมีความสามารถในการทําการประมงปลาทูนาท้ังในมหาสมุทร
แปซิฟก และมหาสมุทรอินเดีย ประเทศไทยสรางความรวมมือในการแกไขปญหา IUU กับไตหวัน โดยไดมี 
การแลกเปลี่ยนขอมูลการทําประมงของเรือจับสัตวน้ํา ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบขอมูลของ
เจาหนาท่ีไทย และทําใหการตรวจสอบเรือประมงมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน การขอขอมูลเสนทางการเดินเรือ
เพ่ือใชตรวจสอบพื้นที่ทําการประมง การประสานเพื่อขอใหรัฐเจาของธงยืนยันวาเรือจับสัตวน้ําของตน
ไดรับอนุญาตใหทําการประมงอยางถูกตอง เปนตน ดังนั้นประเทศไทยควรมีการสรางความรวมมือกับประเทศ
เกาหลีใต ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศคิริบาส ประเทศปาปวนิวกีนี และประเทศไมโครนีเซีย ดวยเชนกัน 
เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูล และรวมกันปองกันการทําการประมง IUU แนวทางเดียวกับไตหวัน 

 
4.3 การวิเคราะห เปรียบเทียบสถิติ ชนิด ปริมาณ และมูลคาปลาทูนาท่ีมีการนําเขาและนําผานทาเทียบเรือ
ของไทย โดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560–2562 

 4.3.1 ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง 
พ.ศ. 2560-2561 จําแนกตามชนิดปลาทูนา 

 ชนิดปลาทูนามีการนําเขามายังประเทศไทยโดยเรือขนถายแบบเทกองใน พ.ศ. 2560-2562 
แบงออกไดเปน ปลาทูนาทองแถบ (Skipjack tuna) ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin tuna) ปลาทูนาตาโต 
(Bigeye tuna) ปลาทูนาครีบยาว (Albacore tuna) และปลาทูนาอ่ืน ๆ (Other tuna) ใน พ.ศ. 2560  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีการนําเขาปลาทูนาทองแถบมากท่ีสุดโดยคิดเปนรอยละ 75.62 
(386,988.35 ตัน), 82.24 (458,683.16 ตัน) และ 86.20 (516,530.85 ตัน) ของปริมาณปลาทูนาท้ังหมดท่ี
นําเขามาในประเทศไทยโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง ตามลําดับ รองลงมาไดแกการนําเขาปลาทูนาครีบเหลือง 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 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 ดังแสดงในภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 8  ปริมาณปลาทูนานําเขาโดยเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาใน พ.ศ. 2560 (ก) พ.ศ. 2561 (ข) 

และ พ.ศ. 2562 (ค) จําแนกตามชนิดปลาทูนา 

นอกจากการนําเขาปลาทูนามาเพ่ือจําหนายหรือแปรรูปภายในประเทศแลว ประเทศไทยยังมี
การนําผานปลาทูนาไปยังประเทศอ่ืนดวยเชนกัน โดยนําปลาทูนาข้ึนจากเรือขนถายเทกองและบรรจุใสใน
ตูคอนเทนเนอรเพ่ือนําผานไปยังประเทศอ่ืนตอไป ภาพท่ี 9 แสดงปริมาณการนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถาย
แบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทย ดังนี้ 

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการนําผานปลาทูนาท่ีขนมากับเรือขนถายแบบเทกองเฉพาะปลาทูนา
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
ในปริมาณมากกวาชนิดอ่ืน โดยคิดเปนรอยละ 97.951 (11,544.28 ตัน) แตมีการนําผานปลาทูนาทองแถบ
ลดลง และนําผานปลาทูนาตาโตเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 โดยปริมาณการนําผานปลาทูนาทองแถบและ
ปลาทูนาตาโต ใน พ.ศ. 2562 คิดเปนรอยละ 1.567 และ 0.481 ตามลําดับ  

(ก) (ข) 

(ค) 
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ภาพท่ี 9  ปริมาณปลาทูนานําผานโดยเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาใน พ.ศ. 2560 (ก) พ.ศ. 2561 (ข) 
 และ พ.ศ. 2562 (ค) จําแนกตามชนิดปลาทูนา  

 เนื่องจากปริมาณจํานวนเท่ียวเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาเพ่ิมข้ึนตลอด 3 ป ทําให
ปริมาณนําเขาและนําผานปลาทูนาของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตลอดชวงเวลาดังกลาวเชนกัน ปลาทูนาท่ีนําเขา
และนําผานมาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองเกือบท้ังหมดเปนปลาทูนาท่ีไดมาจากการทําประมงอวนลอม 
(purse seine) ในเขตพ้ืนท่ีมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงปลาทูนาทองแถบ (Skipjack tuna) เปนปลาทูนาชนิดหลัก 
ท่ีมีการนําเขามายังประเทศไทย เนื่องจากเปนชนิดหลักที่ไดมาจากการทําประมงอวนลอม โดยมีปริมาณ
การนําเขามากกวารอยละ 75 ตลอดชวงเวลาสามป โดยสัดสวนปริมาณการนําเขา ปลาทูนาทองแถบคอย ๆ 
เพ่ิมข้ึนในทุกป สัมพันธกับรายงานการประเมินทรัพยากรปลาทูนาทองแถบของคณะกรรมาธิการประมงแหง 
มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ซ่ึงรายงานผลจับปลาทูนาทองแถบใน พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนจาก 
พ.ศ. 2560 รอยละ 10 และผลจับปลาทูนาทองแถบโดยเครื่องมือประมงอวนลอมจับใน พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 
จาก พ.ศ. 2560 (Scientific Committee 15, 2019a) อยางไรก็ตามการนําเขาปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin tuna) 

(ก) (ข) 

(ค) 
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และปลาทูนาตาโต (Bigeye tuna) มายังประเทศไทยโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองมีรอยละการนําเขา
คอยๆ ลดลงในทุกป ซึ ่งร อยละการนําเขาปลาทูนาครีบเหลืองท่ีลดลงสัมพันธกับรายงานการประเมิน
ทรัพยากรปลาทูนาครีบเหลืองของ WCPFC ท่ีรายงานผลจับปลาทูนาครีบเหลืองใน พ.ศ. 2561 ลดลงรอยละ 2 
จาก พ.ศ. 2560 และผลจับปลาทูนาครีบเหลืองโดยเครื่องมือประมงอวนลอมจับใน พ.ศ. 2561 ลดลงรอยละ 22 
จาก พ.ศ. 2560 (Scientific Committee 15, 2019b) แตปริมาณการนําเข าปลาท ูน าตาโตที ่ลดลง 
ไมสอดคลองกับรายงานการประเมินทรัพยากรปลาทูนาตาโตของ WCPFC ที่มีผลจับใน พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึน
รอยละ 13 และผลจับโดยเครื่องมือประมงอวนลอมจับเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จาก พ.ศ. 2560 (Scientific 
Committee 15, 2019c) 
 สําหรับการนําผานปลาทูนามาโดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองตลอดชวง 3 ป พบวามีการนําผาน
ปลาทูนาครีบเหลืองเปนหลักมากกวารอยละ 90 ในทุก ๆ ป เนื่องจากการนําผานปลาทูนาเปนการคัดเลือกปลา
ทูนาขนาดใหญเขาตูคอนเทนเนอรโดยกําหนดขนาดตามท่ีปลายทางตองการ ใน พ.ศ. 2560 ปลาท่ีนําผาน
ท้ังหมดเปนปลาทูนาครีบเหลือง แตใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 เริ่มมีการนําผานปลาทูนาทองแถบและ
ปลาทูนาตาโตดวยเชนกัน แตมีสัดสวนอยูในปริมาณที่นอยมาก ปลาทูนาที่นําผานมายังประเทศไทยโดย
เรือขนถายเทกองเปนปลาทูนาครีบเหลืองเปนสวนใหญ เนื่องจากการนําผานปลาทูนาเปนการคัดเลือกปลาทูนา
ขนาดใหญเขาตูคอนเทนเนอรเพื่อสงตอไปยังประเทศปลายทาง ซึ่งปลาทูนาที่ไดจากการทําประมงดวย
อวนลอมจับมี 3 ชนิดหลัก คือ ปลาทูนาทองแถบ ปลาทูนาครีบเหลือง และปลาทูนาตาโต โดยปลาทูนาท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดคือปลาทูนาครีบเหลือง ซ่ึงมีขนาดใหญสุดเฉลี่ยประมาณ 35 กิโลกรัมตอตัว รองลงไดแกปลาทูนา
ตาโตท่ีมีขนาดใหญสุดเฉลี่ยประมาณ 19 กิโลกรัมตอตัว และปลาทูนาทองแถบท่ีมีขนาดใหญสุดเฉลี่ยประมาณ 
14 กิโลกรัมตอตัว (Chumchuen, 2016) 

 4.3.2 ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง 
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือจับปลาทูนา 

 ใน พ.ศ. 2560 เรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลาทูนามากับเรือขนถายแบบเทกองท่ีมีปริมาณสูงสุด  
5 อันดับแรก ไดแก เรือจับปลาทูนาไตหวัน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ปาปวนิวกีนี และคิริบาส ซ่ึงมีปริมาณ 
การนําเขาและนําผาน 98,644.96 ตัน 72,359.47 ตัน 70,299.71 ตัน 65,138.41 ตัน และ 64,584.21 ตัน 
ตามลําดับ เรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามายังประเทศไทยโดยเรือขนถายแบบเทกองปริมาณนอยท่ีสุดคือ เรือจับ
ปลาทูนาสัญชาติปานามา ปริมาณ 1,547.88 ตัน 
 ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองที่จับ
โดยเรือจับปลาทูนาไตหวันมากท่ีสุดคิดเปนปริมาณ 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) สวนการนําเขาและนําผานปลาทูนาท่ีจับโดยเรือจับปลาทูนาสัญชาติอื่น ๆ มี
ปริมาณนอยกวา 26,000 ตัน ซ่ึงเรือจับสัญชาตินิวซีแลนดเปนเรือจับท่ีมีปริมาณการนําเขาและนําผานนอยท่ีสุด
ในปริมาณ 871.40 ตัน 
 ใน พ.ศ. 2562 เรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลาทูนามากับเรือขนถายเทกองท่ีมีปริมาณสูงสุด ไดแก 
เรือจับปลาทูนาท่ีมีสัญชาติเกาหลีใตคิดเปนปริมาณ 130,416.67 ตัน รองลงมาไดแกเรือจับปลาทูนาไตหวัน ท่ีมี
ปริมาณการนําเขาและนําผานปริมาณ 128,911.21 ตัน ซ่ึงมีปริมาณใกลเคียงกับเรือจับสัญชาติเกาหลีไต เรือจับ
ปลาทูนาท่ีมีปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองอยูในลําดับท่ี 3  4  5 และ 6 ไดแก 
สัญชาติคิริบาส สหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย และปาปวนิวกีนี ซ่ึงมีปริมาณ 75,007.98 ตัน 68,447.62 ตัน 
60,472.02 ตัน และ 45,200.38 ตัน ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10  ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562 
    จําแนกตามสัญชาติเรือจับปลาทูนา 

 ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป ตลอดชวงเวลา
สามปที่ศึกษา โดยใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณการนําเขาและนําผานรวม 518,571.77 ตัน พ.ศ. 2561  
มีปริมาณการนําเขาและนําผานรวม 565,105.13 ตัน และ พ.ศ. 2562 มีปริมาณการนําเขาและนําผานรวม 
611,038.93 ตัน ประเทศไทยมีการนําเขาและนําผานปลาทูนาที่จับโดยเรือจับปลาทูนาที่มีสัญชาติแตกตาง
กันถึง 23 สัญชาติ ปลาสวนใหญถูกจับมาจากบริเวณทะเลหลวงในมหาสมุทรแปซิฟก และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ (EEZ) ของประเทศหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก เรือจับหลัก ๆ ที่จับปลาทูนาและมีการนําเขา
และนําผานมายังประเทศไทยดวยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง ไดแก ไตหวัน และประเทศเกาหลีใต ซ่ึงเปน
ประเทศท่ีมีศักยภาพในการทําประมงสูงมาก โดยมีปริมาณการนําเขาและนําผานเพ่ิมข้ึนตอเนื่องทุกปตลอดชวงเวลา 
3 ปท่ีศึกษา รองลงมาไดแก เรือจับปลาทูนาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ไมโครนีเซีย และปาปวนิวกีนี ท่ีมีปริมาณ 
การนําเขาและนําผานข้ึน ๆ ลงๆ ตลอดชวงเวลา 3 ปท่ีศึกษา FAO-FI (2009) รายงานการทําประมงปลาทูนาใน
พ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงพบวาในพ้ืนท่ีมหาสมุทรแปซิฟกตอนกลางและตอนใต มีการทําประมงปลาทูนาโดย
เรือประมงอวนลอมจับไตหวัน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ญี่ปุน และ
นิวซีแลนด เปนหลัก โดยสัตวน้ําทูนาเปาหมายในการทําประมง คือ ปลาทูนาทองแถบ ปลาทูนาครีบเหลือง 
และปลาทูนาตาโต นอกจากนี้จากขอมูลการข้ึนทะเบียนเรือเพ่ือทําการประมงในมหาสมุทรแปซิฟกของ 
WCPFC พบวาเรือจับปลาทูนาท่ีข้ึนทะเบียนเพ่ือทําการประมงหลัก ๆ ไดแก เรือประมงญ่ีปุน ไตหวัน จีน 
ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต (WCPFC, 2020) 
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 4.3.3 มูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง  
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามสัญชาติเรือจับปลาทูนา 

 ภาพท่ี 11 แสดงมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายเทกองท่ีเขาเทียบทาใน
ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2560–2562 โดยตลอดระยะเวลา 3 ป การนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถาย
แบบเทกองท่ีรับมาจากเรือจับปลาทูนาไตหวันมีมูลคามากท่ีสุด 6,328.77 ลานบาท 6,444.06 ลานบาท และ 
5,886.43 ลานบาท ใน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ รองลงมาไดแก เรือจับปลาทูนา
สัญชาติเกาหลีใต ซ่ึงมีมูลคาการนําเขาและนําผาน 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 ของมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาของเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถาย
แบบเทกองใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 ไดแกเรือจับสัตวน้ําสัญชาติสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีมูลคา 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 ของมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาของเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถาย
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 ของมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาของเรือจับปลาทูนาท่ีฝากปลามากับเรือขนถาย
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  
 

 

ภาพท่ี 11  มูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาระหวาง พ.ศ. 2560-2562 
จําแนกตามสัญชาติเรือจับสัตวน้ํา 
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  ถึงแมวาปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายแบบเทกองจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
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 การบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับ
มาตรการรัฐเจาของทาอยางเครงครัดตั้งแตปลาย พ.ศ. 2560 มิไดสงผลกระทบใหปริมาณการนําเขาและนําผาน
ปลาทูนาดวยเรือขนถายเทกองลดลง และมิไดทําใหราคาปลาทูนาท่ีนําเขาและนําผานเพ่ิมสูงข้ึน นเรศ (2561) 
รายงานวาราคาวัตถุดิบปลาทูนานําเขาเฉลี่ย พ.ศ. 2561 มีราคาเฉลี่ย 1,532 USD/ตัน (ประมาณ 49,495 บาท/ ตัน) 
เม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2560 (1,827 USD/ตัน) พบวาราคาลดลงรอยละ 16.1  
 จากสถิติการนําเขาและนําผานระหวาง พ.ศ. 2560–2562 พบวา ปลาทูนาท่ีจับโดยเรือจับปลาทูนา
ไตหวันมีมูลคาการนําเขาและนําผานสูงท่ีสุดตลอดชวง พ.ศ. 2560-2562 เนื่องจากมีปริมาณการนําเขาและ 
นําผานสูงกวาเรือจับปลาทูนาสัญชาติอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2562 ปลาท่ีจับโดยเรือจับสัญชาติเกาหลีใต 
มีปริมาณการนําเขาและนําผานสูงกวาปลาท่ีจับโดยเรือจับไตหวัน แตมูลคาการนําเขาและนําผานของปลาท่ีจับ
โดยเรือจับไตหวันกลับมีมูลคาการนําเขานําผานสูงกวา ปจจัยท่ีมีผลตอราคาปลาทูนามีหลายปจจัย เชน 
คุณภาพของปลา ตนทุนการจับปลาทูนา ขนาดของปลาทูนา เปนตน ซ่ึงแตละประเทศท่ีทําการประมงปลาทูนา
มีแนวทางการจัดการท่ีแตกตางกัน โดยอาจจะสงผลตอปจจัยตาง ๆ ท่ีกระทบตอราคาปลาทูนาไดเชนเดียวกัน 

 4.3.4 แนวโนมปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง 
พ.ศ. 2560-2562 

 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองใน พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 สามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตามรายเดือนไดตามภาพท่ี 12 และภาพท่ี 13  
ซ่ึงมีแนวโนมแตกตางกัน ดังนี้ 
 ใน พ.ศ. 2560 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
คอนขางสูงในชวงตนปและปลายป (เดือนมกราคม–กุมภาพันธ และ เดือนธันวาคม) หลังจากนั้นในชวง
เดือนมีนาคม–พฤศจิกายน การนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองมีปริมาณและมูลคา
ลดลง โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานในแตละเดือนของชวงดังกลาวมีปริมาณไมแตกตางกันมากนัก 
 ใน พ.ศ. 2561 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
มีแนวโนมคลายคลึงกับ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีปริมาณและมูลคาสูงในเดือนมกราคม–กุมภาพันธ และ เดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม และจะลดลงในเดือนมีนาคม-เมษายน แตมีปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานสูงมากอีกครั้งใน
เดือนพฤษภาคม และหลังจากนั้นคอยๆ ลดลงอยางตอเนื่องในระหวางเดือนมิถุนายน–ตุลาคม 
 ใน พ.ศ. 2562 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ตลอดท้ังปนอยกวาใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีแนวโนมคอนขางแตกตางจาก พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
เนื่องจากปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองของ พ.ศ. 2562 
คอนขางคงท่ีตลอดท้ังป โดยมีปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานสูงเล็กนอยในชวงระหวางเดือน
พฤษภาคม–กรกฎาคม และ เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน แตในระหวางเดือนอ่ืนๆ มีปริมาณและมูลคาการนําเขา
และนําผานคอนขางลดลงเล็กนอย ยกเวนเดือนธันวาคมท่ีมีปริมาณและมูลคาการนําเขาและนําผานคอนขาง
ลดลงมากเนื่องจากจํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทาในเดือนธันวาคมมีปริมาณลดลง 
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ภาพท่ี 12  ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562
   จําแนกตามรายเดือน 
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ภาพท่ี 13  มูลคาการนําเขาและนําผานปลาทูนาโดยเรือขนถายทูนาแบบเทกองระหวาง พ.ศ. 2560-2562 
 จําแนกตามรายเดือน 
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 เม่ือพิจารณาการนําเขาและนําผานปลาทูนาเปนรายเดือนในแตละป เพื่อดูแนวโนมการนําเขา
นําผานตลอดท้ังป พบวาในแตละปมีแนวโนมท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ปริมาณปลาทูนาท่ี
นําเขาและนําผานคอนขางสูงในชวงปลายปและตนป แตใน พ.ศ. 2562 ปริมาณปลาทูนาท่ีนําเขาและนําผาน
คอนขางคงท่ีตลอดท้ังป Anonymous (2020) รายงานวาชาวประมงสามารถจับปลาทูนาทองแถบไดตลอดท้ังป 
แตปริมาณผลจับจะมากหรือนอยแตกตางกันในแตละเดือน ปลาทูนาทองแถบตัวเต็มวัยจะรวมตัวกันเพ่ือวางไข
ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการจับปลาทูนาทองแถบคือชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนามายังประเทศไทยคอนขางสูงในชวงปลายปและตนป เนื่องจากเรือจับ
ปลาทูนาไดออกไปทําการประมงและสามารถจับปลาทูนาไดในปริมาณมากในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
และใชเวลาประมาณ 1-2 เดือนเพ่ือทําการประมงในทะเล หลังจากนั้นจึงนําปลาทูนามาถายลําใหกับเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกอง เพื่อใหเรือขนถายนําปลามายังประเทศไทย โดยใชระยะเวลาในการถายลําและเดินทาง
มายังประเทศไทยประมาณ 1 เดือน 
 
4.4. การวิเคราะหความสอดคลองของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของในการควบคุม
ตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑสากลของ PSMA 

 การวิเคราะหชองวางของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบ
เรือขนถายทูนาแบบเทกอง ทําไดโดยเปรียบเทียบการดําเนินการของประเทศไทยกับหลักการของความตกลงวา
ดวยมาตรการของรัฐเจาของทาของ FAO ซึ่งประเทศไทยไดลงนามรับรองและไดกําหนดไวใน NPOA-IUU 
โดยครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก บทบัญญัติท่ัวไปและการนําไปใช การแจงเขาเทียบทา การตรวจสอบเรือ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความรวมมือกับรัฐอ่ืน ๆ และการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี ซ่ึงผล 
การวิเคราะหชองวางของขอกฎหมายและการปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นปญหาท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน
ควบคุมตรวจสอบเรอืประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทาไดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหชองวางของขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง 

หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 

ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 
(กรมประมง, 2560) 

ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

มาตรา 1 การใชคําเฉพาะ  
ขอ (ญ) " เรือ " หมายถึงเรือใดๆ เรือทุก
ประเภท หรือเรือท่ีถูกนํามาใช หรือติดตั้ง
อุปกรณเพ่ือนํามาใช หรือมีความต้ังใจท่ี
จะนําไปใชในการทําการประมงหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประมง 
“กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประมง” 
หมาย ถึ ง  การดํ า เนิ นการ ใด ท่ี เป น 
การสนับสนุนหรือมีสวนในการเตรียม 
ทําการประมง ซ่ึงรวมถึงการนําข้ึนทา 
การบรรจุหีบหอ การแปรรูป การขนถายหรือ
ขนสงสัตวน้ําท่ียังไมเคยนําข้ึนทามากอน 
ตลอดจนการจัดหาบุคลากร เชื้อเพลิง 
เครื่องมือประมง และเสบียงอ่ืน ๆ เพ่ือใช
ในทะเล 

มาตรา 5 
“เร ือประมง” หมายความว า ยานพาหนะ
ทางน้ําทุกขนาดท่ีใชหรือเจตนาจะใชเพ่ือ
แสวงหาประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ํา
ในทางการคา และใหหมายความรวมถึง
ยานพาหนะทางน้ําท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใช
ทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูป
สัตวน้ํา” 
“เรือขนถายสัตวน้ํา” หมายความวา
เรือประมงท่ีใชทําการขนถายสัตวน้ํา 
ขนสงสัตวน้ําแปรรูปสัตวน้ํา หรือเก็บ
รักษาสัตวน้ําเปนการเฉพาะ” 
 

1) คํานิยามของเรือประมงตาม 
ขอกฎหมายไทยคอนขางกวาง 
และครอบคลุมยานพาหนะทางน้ํา
ทุกประเภท รวมถึงเรือบรรทุก
สินคาสัตวน้ํ าตู คอนเทนเนอร  
ซ่ึงเปนสัตวน้ําท่ีผานการข้ึนทา
มาแลว ไมจัดอยู ในกลุม ท่ีตอง
ควบคุมตามแนวทางมาตรการ 
รัฐเจาของทา 
2) การดําเนินการตามมาตรการ
รัฐเจาของทาของประเทศไทยยังไม
ครอบคลุมถึงเรือประมงตางประเทศ
ท่ีใชสนับสนุนเรือทําการประมง
หรือมีสวนในการเตรียมทําการประมง 
เชน เรือน้ํามัน เปนตน 

1) แกไขคํานิยามของเรือประมงใหไมหมายความ
รวมถึงเรือบรรทุกสินคา 
2) กําหนดแนวทางในการควบคุมตรวจสอบเรือ
ท่ีใชสนับสนุนการทําประมง 
 

มาตรา 3 การนํามาใช  
วรรค 1 รัฐภาคีแตละรัฐ ในฐานะรัฐ
เจาของทา จะนําความตกลงนี้ใชบังคับ
กับเรือท่ีมิไดชักธงของรัฐตน ซ่ึงขอเขา
เทียบทา หรืออยูในทาเรือของรัฐตน  
เวนแต  
 

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 95 กําหนดให
เรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยตองแจง
ลวงหนาตอเจาหนาท่ีกอนนําเรือเขาเทียบทา 
ซ่ึงตาม พ.ร.ก. การประมงกําหนดไววา 
เร ือประมง หมายถึง ยานพาหนะทางน้ํา
ทุกขนาดท่ีใชหรือเจตนาจะใชเพ่ือแสวงหา 

การกําหนดประเภทของเรือท่ีตอง
แจงขอมูลลวงหนาไมสอดคลองกับ
ความตกลงฯ เชน  
1. กรณีเรือขนสงสัตวน้ําท่ีนําสัตว
น้ําซ่ึงผานการข้ึนทามาแลว และมี
เอกสารรับรองการจับสัตวน้ําซ่ึง
ออกโดยหนวยงานของรัฐมาแสดง 

1) แกไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 
95 กําหนดใหยกเวน เรือขนสงสัตวน้ํา ซ่ึงสัตว
น้ํานั้นเคยถูกนําข้ึนทาเรืออ่ืนมากอน และมี
เอกสารรับรองการจับสัตวน้ํามาแสดง วาไมมีสวน
เก่ียวของกับการทําการประมง IUU รวมท้ัง
กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ 



 

 

40 

ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

(ก) เรือของรัฐเพ่ือนบานท่ีทําการประมง
เพ่ือการยังชีพ ซ่ึงรัฐเจาของทาและรัฐ
เจาของธง ไดรวมมือกันทําใหม่ันใจวา 
เรือลําดังกลาวมิไดมีสวนเก่ียวของกับ
การทําประมง IUU หรือทํากิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการประมง ซ่ึงสนับสนุนการ
ทําประมงดังกลาว และ  
(ข) เรือขนสงซ่ึงไมไดบรรทุกสัตวน้ํา 
หรือหากบรรทุกสัตวน้ํา แตเปนเพียงสัตวน้ํา
ซ่ึงเคยนําข้ึนทามากอนแลว หากไมมีพยาน 
หลักฐานท่ีชัดเจนอันควรสงสัยวาเรือลํา
ดังกลาว ไดรวมทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการประมงท่ีสนับสนุนการทําประมง IUU 

ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําในทาง
การค า  และใหหมายความรวม ถึ ง
ยานพาหนะทางน้ําท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใช
ทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูป
สัตวน้ํา” 

ควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูล
ลวงหนาตามมาตรการดังกลาว 
เชน เรือขนถายทูนาจากมัลดีฟส 
และเรือขนสงสัตวน้ําจากประเทศ
เพ่ือนบาน 
2. เรือบรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอร 
ถูกตีความวาเปนเรือประมงตาม 
พ.ร.ก. การประมง 2558 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงในขอเท็จจริง
แลวเปนเรือบรรทุกสินคาสัตวน้ํา
ท่ีสัตวน้ําเคยนําข้ึนทามากอนแลว
เชนกัน 

2) แกไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 5 
คํานิยามของเรือประมงใหไมหมายความรวมถึง
เรือบรรทุกสินคา 
3) แกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตามมาตรา 95 ใหไมบังคับใชกับเรือบรรทุก
สินคาตูคอนเทนเนอร 

มาตรา 5 บูรณาการ และการประสานงาน
ในระดับชาต ิ
แตละภาคีจะตองดําเนินการตอไปนี้
อยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได: 
(ก) บูรณาการ หรือประสานมาตรการ
ขอ ง รั ฐ เ จ า ข อ ง ท า ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ 
การประมง ใหเขากับระบบควบคุมของ
รัฐเจาของทาท่ีกวางขวางกวา; 

1) การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ
ตามมาตรการรัฐเจาของทาในปจจุบัน  
มีเพียงหนวยงานกรมประมง และกรม
ศุลกากรท่ีบูรณาการรวมกันในการข้ึน
ตรวจสอบเรือ  
2) ประเทศไทยไดบูรณาการมาตรการรัฐ
เจาของทาเขากับแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
วาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการ 
ทําการประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

1) ประเทศไทยยังขาดการบูรณา
การในการตรวจเรือประมงตางประเทศ
รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
อ่ืน ๆ เชน กรมประมง กรมศุลกากร 
กรมเจาทา สํานักงานตรวจคน 
เขาเมือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบใหดียิ่งข้ึน 

1) พั ฒนาการบู รณาการตรวจเรื อประมง
ตางประเทศรวมกันตามมาตรการรัฐเจาของทา
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมประมง  
กรมศุลกากร กรมเจาทา สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการ
ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาของ 
FAO (PSMA FAO) 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ

ไทย (กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

(ข) บูรณาการมาตรการของรัฐเจาของทา
เขากับมาตรการอ่ืนเพ่ือปองกัน ยับยั้ง 
และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม รวมท้ัง
กิจกรรมท่ีเ ก่ียวของกับการประมงท่ี
สนับสนุนการทําการประมงดังกลาว  
โดยคํานึงถึงแผนปฏิบัติการสากลในการ
ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไรการควบคุม ซ่ึงจัดทําข้ึนโดย เอฟ เอ โอ 
ใน พ.ศ. 2544; และ 
(ค) ดําเนินมาตรการตาง  ๆในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานระดับประเทศท่ี
เก่ียวของ และประสานกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานดังกลาวในการปฏิบัติตาม
ความตกลงนี ้

และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562 2) ขอมูลการดําเนินการตามมาตรการ
รัฐเจาของทาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติ
การระดับชาติว าดวยการปองกัน 
ยับยั้ง และขจัดการทําการประมง
ท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562 
ยังไมไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับขอมูลจริงในปจจุบัน 

 

มาตรา 7 การกําหนดทาเทียบเรือ 
วรรค 1 แตละภาคีจะตองกําหนดทา
เทียบเรือตางๆ ท่ีเรือท้ังหลายอาจรองขอ
เขา เ ทียบทาตามความตกลงนี้  และ
เผยแพรใหทราบท่ัวกัน ภาคีแตละรัฐยัง
ตองจัดสงบัญชีรายชื่อทาเทียบเรือของ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนด
ท า เ ที ยบ เ รื อของ เ รื อประมง ท่ี มิ ใ ช
เรือประมงไทยท่ีประสงคจะเขามาใน
ราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
กําหนดทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง 

จํานวนทาเทียบเรือท่ีประกาศ 
(25 ทา) มีจํานวนมาก และไม
สอดคลองกับความตองการใชทา
ของเรือประมงแตละประเภท ซ่ึงจาก
สถิติการแจงขอนําเรือประมง
ตางประเทศเขาเทียบทาป 2560– 

ปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ โดย  
1. ประกาศรายชื่อทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง
ตางประเทศใหมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับการเขา
เทียบทาของเรือประมงตางประเทศ 
2. กําหนดแนวทางในการใหเรือประมงตางประเทศท่ี
มีสัญชาติประเทศเพ่ือนบานสามารถเขาเทียบทา 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ

ไทย (กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

รัฐตนนี้ ใหแก FAO เพ่ือนําไปรวบรวม
เผยแพรตอไป 
วรรค 2 แตละภาคีจะตองทําใหแนใจวา
ทาเทียบเรือทุกแหง ท่ีได กําหนดและ
เผยแพรแกสาธารณะตามความในวรรค 1 
ของมาตรานี้ มีความสามารถเพียงพอท่ีจะ
ทําการตรวจสอบเรือตามบทบัญญัติของ
ความตกลงนี้ ท้ังนี้เทาท่ีจะเปนไปได 

ตางประเทศจํานวน 25 ทา ตามเอกสาร 1 
ในภาคผนวก 

2562 พบว าท า เ รื อบางแห ง มี
ปริมาณเรือเขาเทียบทานอยและ
บางแหงไมมีเรือเขาเทียบทาเลย 
เชน ทาเทียบเรือเซาทเธิรนโลจิสติกส 
(2009) ทาเทียบเรือประมงสงขลา 2 
(ทาสะอาน) จ.สงขลา ทาเทียบ
เรือทา 7C จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และกรณีทาเรือ ท่ี มีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานใน
บางพ้ืนท่ี  เชน จั งหวัดระนอง 
จังหวัดสตูล มีขอจํากัดในเรื่อง
ของลักษณะพ้ืนท่ีทําใหทาเทียบ
เรือท่ีประกาศไมรองรับกับการเขา
เทียบทาของเรือประมงตางประเทศได
อยางเหมาะสม 

เพ่ือรับการตรวจสอบไดสอดคลองกับขอจํากัด
ของลักษณะพ้ืนท่ีของทาเทียบเรือ อยางไรก็
ตาม เม่ือเดือนมิถุนายน 2564 ไดมีการปรับแกไข
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือรองรับ
ขอจํากัดในเรื่องของลักษณะพ้ืนท่ีทําใหเรือไม
สามารถเขาเทียบทาเรือท่ีประกาศไดแลว 

มาตรา 8 การแจงขอเขาเ ทียบทา
ลวงหนา 
วรรค 1 แตละภาคีตองขอใหเรือสงมอบ
ขอมูลตามท่ีระบุไวในภาคผนวก ก ซ่ึง
เปนมาตรฐานขั้นต่ํา กอนที่จะอนุญาต
ใหเขาเทียบทาได 
 

- พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 95 วรรคหนึ่ง กําหนดให 
เรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีประสงค
จะนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเขามา
ในราชอาณาจักร จะตองแจงลวงหนาตอ
พนักงานเจาหนาท่ีไมนอยกวาระยะเวลา
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด แตรัฐมนตรีจะ 

เรือประมงท่ีมิไดมีสัญชาติเพ่ือนบาน
บางประเทศไมสามารถปฏิบัติได 
เชน เรือประมงสัญชาติอินเดีย ท่ี
เดินทางมาจากหมูเกาะนิโคบาร
และหมูเกาะอันดามัน ซ่ึงใชเวลา
ในการเดินทางเพียง 36 ชั่วโมง
เทานั้น 

ปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนดทา
เทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ี
ประสงคจะเขามาในราชอาณาจักร ใหกําหนด
ระยะเวลาการแจงขอมูลลวงหนา ใหสอดคลอง
กับระยะเวลาการเดิ นทางของเรื อประมง
ตางประเทศมายังประเทศไทย 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ

ไทย (กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

วรรค 2 แตละภาคีจะตองขอใหสงมอบ
ขอมูลท่ีอางไวตามวรรค 1 ของมาตรานี้ 
ลวงหนานานพอท่ีรัฐเจาของทามีเวลา
เพียงพอในการตรวจสอบขอมูลดังกลาว  

 

ประกาศกําหนดใหแจงลวงหนาเกินเกา
สิบหกชั่วโมงกอนเวลาท่ีเรือประมงจะ
เดิ นทางถึ งท า เ ที ยบเรื อไม ไ ด  โ ด ย
เรือประมงดังกลาวตองแจงขอมูล และ
เขาเทียบทาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง การแจงขอมูลลวงหนาและกําหนด
ทาเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทย
ท่ีประสงคจะเขามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2560 กําหนดระยะเวลาในการแจง
ข อ มู ลล ว งหน า สํ าห รั บ เ รื อประมง
ตางประเทศท่ีมิไดมีสัญชาติเพ่ือนบาน 
ไมนอยกวา 72 ชั่วโมง 

 อยางไรก็ตาม เม่ือเดือนมิถุนายน 2564 ไดมีการ
ปรับแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เพ่ือประกาศลดระยะเวลาการแจงขอเขาเทียบทา
ลวงหนาของเรือสัญชาติอินเดียที่เดินทางมา
จากหมูเกาะนิโคบารและหมูเกาะอันดามันแลว 

มาตรา 9 การเขาเทียบทา การอนุญาต 
หรือการปฏิเสธคําขอ 
วรรคหนึ่ง หลังจากไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 ตลอดจนขอมูล
อ่ืนๆ ซ่ึงอาจตองการเพ่ิมเพ่ือพิจารณาวา
เรือท่ีตองการจะเขาเทียบทานั้นไดทําการ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม หรือทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 95 วรรคสอง กําหนดให 
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลตาม
วรรคหนึ่งและแจงใหผูควบคุมเรือทราบ
ภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซ่ึงตองไมชากวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาท่ี
ไดรับแจงหรือกอนเวลาท่ีเรือจะเขามาใน
ราชอาณาจักรสุดแตเวลาใดจะเร็วกวา 

ตามความในมาตรา 95 กําหนดให
เจาหนาท่ีแจงใหผูควบคุมเรือทราบ
การพิจารณาขอเขาเทียบทาชากวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงไมได ซ่ึงในทางปฏิบัติ
ของการตรวจสอบเรือประมงท่ีมิไดมี
สัญชาติเพ่ือนบานกอนเขาเทียบทา
นั้น จะตองตรวจสอบติดตามเสนทาง
การเดินเรือประกอบการพิจารณา 

แกไข พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 95 ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ขอมูลและแจงใหผูควบคุมเรือทราบภายใน
ระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดซ่ึงอาจจะ
มากกวายี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

กับการประมงท่ีสนับสนุนการทําการ
ประมงดังกลาวหรือไม  ภาคีจะตอง
ตัดสินใจวาจะอนุญาต หรือปฏิเสธการ
ขอนําเรือเขาเทียบทา และจะตองแจง
ผลการตัดสินใจนี้ใหกับเรือหรือผูแทน
ของเรือลํานั้นทราบ 

วรรคสาม เรือประมงท่ีไดแจงตาม
วรรคหนึ่งแลวแตมิไดรับแจงจากพนักงาน
เจาหนาท่ีตามวรรคสอง ใหถือวาไดรับ
อนุญาตใหเขาเทียบทาได 
 

ซ่ึงคอนขางใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ ทํ าให การกํ าหนด
ระยะเวลาแจงกลับภายใน 24 ชั่วโมง
เปนปจจัยจํากัดในการดําเนินการ 

 

มาตรา 10 เหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ 
ไมมีสวนใดของความตกลงนี้ มีผลกระทบตอ
การเขาเทียบทาของเรือตามบทบัญญัติของ
กฎหมายระหวางประเทศในกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือภัยพิบัติ ซ่ึงมิไดหามรัฐเจาของทา
อนุญาตใหเรือเขาเทียบทารัฐตนเปนกรณีพิเศษ 
เพ่ือใหความชวยเหลือแกบุคคล เรือ หรือ
อากาศยานท่ีตกอยูในอันตรายหรือภัยพิบัต ิ

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติ ม มาตรา 95 วรรคสี่  ในกรณี ท่ี
เรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 
หรือมี เหตุ อันควรสงสัยว าเรือประมง
ดังกลาวไดทําการประมงโดยไมชอบดวย
กฎหมายหรือเก่ียวของกับการทําการประมง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย พนักงานเจาหนาท่ี
ใหเขาเทียบทาไดเฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย
ของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมงหรือ
อาจปฏิเสธการเขาเทียบทา หรือจะอนุญาต
เพ่ือการตรวจสอบเรือและการดําเนินการอ่ืนใด
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทําการประมง
โดยไมชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีประสิทธิภาพ
เทียบเทากับการปฏิเสธการเขาเทียบทา 

ยั ง ไม มีการ กําหนดหรือ ให คํ า
จํากัดความกรณีเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย
ของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมง
อยางชัดเจน ทําใหการพิจารณา
ให เ รื อ เ ข า เ ที ยบท า ด ว ย เหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินคอนขาง
ลําบาก เชน  กรณีน้ํ าจืดหมด  
เปนตน 

กําหนดหลักเกณหรือเง่ือนไขในการพิจารณาวา
กิจกรรมใดท่ีจัดอยูในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุฉุกเฉิน ใหชัดเจน เพ่ือใหงายตอการตัดสินใจ 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

มาตรา 11 การใชทาเทียบเรือ 
วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเรือไดเขาเทียบทา
ของรัฐตนแลว ภาคีอาจจะปฏิเสธมิให
เรือนั้นใชทาเทียบเรือเพ่ือการนําข้ึนทา 
ขนถาย บรรจุหีบหอ และแปรรูปสัตวน้ํา
ท่ียังไมเคยนําข้ึนทาใดมากอน และเพ่ือ
ใชบริการอ่ืนจากทาเทียบเรือ รวมท้ัง 
การเติมเชื้อเพลิงและเสบียง การซอม
บํารุง และการนําเรือเขาซอมในอูแหง 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎ
ขอบัง คับของรัฐตน ท่ีสอดคลองกับ
กฎหมายระหวางประเทศ รวมท้ังความ
ตกลงนี้ หาก:  
(ง) รัฐเจาของธงมิไดตอบยืนยันภายใน
เวลาท่ีสมควรตามท่ีรัฐเจาของทารองขอวา
สัตวน้ําบนเรือจับไดอยางสอดคลองกับ
ขอกําหนดขององคกรจัดการประมง
ระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของท่ีใชบังคับอยู 
ท้ังนี้  ใหนําความในวรรค 2 และ 3 ของ
มาตรา 4 มาพิจารณาดวย; หรือ 
 
 

พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 96 กําหนดให เม่ือ
เรือประมงไดรับอนุญาตใหเทียบทาตาม
มาตรา 95 และเทียบทาแลวใหยื่นคําขอ
อนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงนําสัตวน้ํา
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนจากเรือประมงได 
ใบอนุญาตดังกลาวใหถือวาเปนใบอนุญาต
ท่ีออกใหตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
และกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดใหการนําเขา 
สัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตองไดรับ
อนุญาตหามมิใหพนักงานเจ าหนา ท่ี
อนุญาตใหนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ําตามวรรคหนึ่ง เวนแตเจาของเรือ
หรือผูควบคุมเรือจะพิสูจนไดวา 

(1) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตใหทํา
การประมงหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ประมงซ่ึงออกโดยรัฐเจาของธงหรือรัฐชายฝง 

(2) มีหลักฐานแสดงใหเห็นวามิไดมี
การทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 

ปจจุบันยังมิไดกําหนดใหเจาของ
เรือหรือผูควบคุมเรือทําหนังสือ
รับรองวารัฐเจาของธงจะยืนยันใน
เวลาอันสมควรวาสัตวน้ําท่ีจับได
นั้นเปนไปตามขอบังคับขององคการ
ระหวางประเทศ ตามความใน (3) 

กรณีท่ีมีการรองขอเพ่ือใหรัฐเจาของธงยืนยันวา
สัตวน้ําท่ีจับไดนั้นเปนไปตามขอบังคับของ
องคการระหวางประเทศหรือไม เจาของเรือ
หรือผูควบคุมเรือจะตองทําหนังสือรับรองวารัฐ
เจาของธงจะตอบยืนยันภายในเวลาอันสมควร 
หากรัฐเจาของธงมิไดตอบยืนยันภายในเวลาท่ี
สมควรตามท่ีมีการรองขอ เจาหนาอาจจะปฏิเสธ
มิใหเรือนั้นใชทาเทียบเรือได 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    

หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ
เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 

ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 
(กรมประมง, 2560) 

ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

    (3) เจาของเรือหรือผูควบคุมเรือทําหนังสือ
รับรองวารัฐเจาของธงจะยืนยันในเวลาอัน
สมควรวาสัตวน้ํ าท่ีจับไดนั้นเปนไปตาม
ขอบังคับขององคการระหวางประเทศ 

  

มาตรา 12 ระดับและการจัดลําดับ
ความสําคัญของการตรวจสอบ 
วรรคหนึ่ง แตละภาคีจะตองตรวจสอบเรือ
ท่ีอยู ในทาเทียบเรือของตนใหไดตาม
จํานวนท่ีตองการ เพ่ือใหระดับของการ
ตรวจสอบในรอบปเพียงพอตอการทําให
วัตถุประสงคของความตกลงนี้บรรลุผล 
วรรคสอง ภาคีท้ังปวงจะตองแสวงหา
ความตกลงรวมกันในการกําหนดระดับ
การตรวจสอบเรือข้ันต่ําโดยผานองคกร
จัดการประมงระดับภูมิภาค, เอฟ เอ โอ, 
หรือองคกรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมท่ี
ได กํ าหนด เป นมาตรฐาน ข้ัน ตํ่ า ใน
ภาคผนวก ข (ข้ันตอนการตรวจสอบของ
รัฐเจาของทา) 
 
 
 

การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ
ของไทยถูกวางแนวทางใหมีการตรวจสอบเรือ 
ณ ทาเทียบเรือ 100%  

เนื่องดวยสถานการณปจจุบันท่ีมี
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ
และจํานวนเจาหนาท่ี ทําใหระดับ 
การตรวจสอบเรือใหไดตามแนวทาง
เดิมท่ีวางไวนั้นเปนไปไดยาก 

1) กําหนดระดับในการตรวจสอบเรือ โดยใช
หลักการประเมินความเสี่ยงมาชวยในการกําหนด
เรือท่ีจะตองไดรับการตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือ 
2) หารือรวมกันในการกําหนดระดับการตรวจสอบ
เรือข้ันต่ํากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสม เชน หนวยงานในประเทศท่ี
เก่ียวของกับการตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐ
เจาของทา และหนวยงานตางประเทศท่ีสามารถ
รวมวางแผนและใหคําแนะนําได 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

มาตรา 13 การปฏิบัติการตรวจสอบ 
วรรค 1 แตละภาคีตองทําใหม่ันใจวา  
ผูตรวจสอบของตนดําเนินการตามหนาท่ี 
วรรค 2 แตละภาคีจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบท่ีทาเทียบเรือของตน ดังตอไปนี ้
(ก) ทําใหแนใจวาการตรวจสอบดําเนินการ
โดยเจ าหน า ท่ี ผู มี คุณวุฒิ เหมาะสม  
ท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือการนี้  โดยไดมี 
การคํานึงถึงบทบัญญัติในมาตรา 17 
เปนการเฉพาะแลว 
 

ไมมีการกําหนดไวในขอกฎหมาย เจาหนาท่ีขาดประสบการณและ
ความรูในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ดาน เชน การตรวจสอบเอกสาร 
(รูปแบบใบอนุญาตและหนวยงาน
ท่ีออกเอกสารของแตละประเทศ)  
การตรวจสอบเรือ พ้ืนท่ีการทํา
ประมง และ RFMOs ท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงมีหนาท่ีในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ําในแตละภูมิภาค 
การบันทึกการตรวจสอบ และ 
การจัดทํารายงานการตรวจสอบเรือ 
การจัดเก็บขอมูล การรวบรวบ
พยานหลักฐานสําหรับการดําเนินคดี 
และขอกฎหมายระหวางประเทศ 
เปนตน 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ิมเติม โดย 
1) จัดการฝกอบรมแกบุคลากรใหครอบคลุม

รายละเอียดการปฏิบัติ งานตามท่ีกําหนด 
รวมถึงทักษะการใชภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 
และภาษาของประเทศเพ่ือนบานท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น ๆ 

2) จัดการศึกษาดูงานในประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ 
รัฐเจาของทา 

มาตรา 15 การสงมอบผลการตรวจสอบ 
แตละภาคีจะตองสงมอบผลการตรวจสอบเรือ
แตละครั้งใหกับรัฐเจาของธงเรือลําท่ี
ตรวจสอบเพ่ือทราบ และหากเปนการเหมาะสม
ใหสงมอบแก 

ปจจุบันมีการสงมอบผลการตรวจเรือ
ใหแกรัฐเจาของธงเรือลําท่ีตรวจสอบทุก
ประเทศ ยกเวนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
และราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากจํานวน
เรือท่ีมีสัญชาติเหลานี้เขาเทียบทาในแตละวัน
คอนขางสูงเจาหนาท่ีไมสามารถดําเนินการจัด
สงผลการตรวจเรือไดทันในแตละวัน  

1) การสงมอบผลการตรวจเรือยัง
ไมครบถวนตามสัญชาติเรือท่ีเรือ
เขาเทียบทา 
 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการสงมอบผลการ
ตรวจเรือใหแกรัฐเจาของธงเรือลําท่ีตรวจสอบ
ไดครบทุกประเทศ 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

 (ก) ภาคีท่ีเก่ียวของกับรัฐตางๆ รวมถึง 
(๑) รัฐตางๆ  ซ่ึงจากผลการตรวจสอบ

พบวาเรือนั้นไดทําประมง IUU หรือทํา
กิจกรรมที่เ กี ่ยวของกับการประมงท่ี
สนับสนุนการทําประมงดังกลาวในนานน้ํา
ท่ีรัฐเหลานั้นมีเขตอํานาจเหนือ และ  

(๒) รัฐท่ีผูควบคุมเรือถือสัญชาติ  
(ข) องคกรบริหารจัดการประมงระดับ

ภูมิภาคท่ีเก่ียวของ และ 
(ค) FAO และองคกรระหวางประเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 2) ขาดการสงมอบผลการตรวจเรือ
ใหกับรัฐท่ีเก่ียวของ เชน รัฐสัญชาติ
กัปตันเรือหรือผูควบคุมเรือ องคกร
บริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค
ท่ีเก่ียวของ และ FAO และองคกร
ระหวางประเทศอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

2) สงมอบผลการตรวจเรือใหกับรัฐท่ีเก่ียวของ 
เชน รัฐสัญชาติกัปตันเรือหรือผูควบคุมเรือ 
องคกรบริหารจัดการประมงระดับภู มิภาคท่ี
เก่ียวของ และ FAO และองคกรระหวางประเทศ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีจําเปน เชน เรือลํา
ท่ีตรวจสอบเปนเรือที่อยู ในบัญชีรายชื ่อเรือ 
IUU หรือเก่ียวของกับการทําประมง IUU หรือเปน
เรือท่ีถูกปฏิเสธการใชทาเทียบเรือ เปนตน 

มาตรา 16 การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส 
วรรค ๑ หากเปนไปได แตละภาคีจะจัดต้ัง
กลไกดานการสื่อสาร สําหรับแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารทางอิเลคทรอนิกสโดยตรง 
เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการนํา
ความตกลงไปใชบังคับ ท้ังนี้ควรคํานึงถึง
ความตองการในการรักษาความลับอยาง
เหมาะสมดวย 
 
 

ปจจุบันมีการใชงานระบบอิเล็กทรอนิกส
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลการอนุญาตเขา
เทียบทาของเรือประมงตางประเทศกับ
หนวยงานกรมศุลกากร และกรมเจาทา 

ขาดการพัฒนาเพ่ือเชื่อมตอระบบ
อิเลคทรอนิกสสําหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเก่ียวกับการนําเรือประมง
เข า เ ทียบท า  และการตรวจ
เรือประมง ระหวางภาคีสมาชิก
และองคกรท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาระบบอิ เลคทรอนิกส  เ พ่ือ ใช เปน
ชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การนําเรือประมงเขาเทียบทา และการตรวจ
เรือประมงระหวางภาคีสมาชิก และองคกรท่ี
เ ก่ียวของ เ พ่ือลดปญหาการปลอมแปลง
เอกสารการรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําของไทย 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธปีฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

มาตรา 17 การฝกอบรมผูตรวจสอบ  
ภาคีจะตองทําใหม่ันใจวาผูตรวจสอบ
ของรัฐตนผานการฝกอบรมอยางเหมาะสม 
โดย คํานึ ง ถึ งแนวทางการปฏิบั ติ ใน 
การฝกอบรมผูตรวจสอบตามท่ีแจงไวใน
ภาคผนวก จ (แนวทางการปฏิบัติใน 
การฝกอบรมผูตรวจสอบ) ท้ังนี้ภาคีท้ังหลาย
ควรแสวงหาความรวมมือระหวางกัน 
ในการดําเนินการดังกลาวดวย 

ไมมีการกําหนดไวในขอกฎหมาย เจาหนาท่ีผูตรวจสอบเรือยังมี
ความรูในเรื่องดังตอไปนี้ไมเพียงพอ  

- กฎหมายและกฎขอบังคับท่ี
เ ก่ียวของ (ของรัฐเจาของทา) 
พ้ืนท่ีและมาตรการเพ่ือการอนุรักษ
และการจัดการ ท่ี กําหนดโดย
องคกรจัดการประมงในระดับ
ภูมิภาค รวมท้ังกฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีเก่ียวของ 

- การรวบรวม การประเมิน 
และการเก็บรักษาพยานหลักฐาน
ตาง ๆ 

- กลวิธีในการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการสัมภาษณ 

- การจําแนกชนิดพันธุสัตวน้ํา 
และการวัดความยาว และตัวแปร
ทางชีววิทยาอ่ืน ๆ 

- การดําเนินการตอเรือประมง
ตางชาติ ณ ทาเทียบเรือ ท่ีพบวา
เปนเรือทําประมง IUU 

 
 

1. จั ดอบรม เ พ่ิมความรู ใ ห กับ เจ าหน า ท่ี 
ผูตรวจสอบเรือ 
2. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหมี
ความสมบูรณ โดยครอบคลุมสาระครบถวน  
ท่ีจําเปนตองใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ 
สําหรับการปฏิบัติงาน เชน 
    - จั ดทํ า เกณฑประเมินความเสี่ ยงของ
เรือประมงแตละประเภท เพ่ือชวยการตัดสินใจ
วาจะตองดําเนินการตรวจเรือหรือไม 
   - จัดทําขั ้นตอนการปฏิบัต ิในการปฏิเสธ 
การเทียบทาของเรือประมงท่ีมีความชัดเจน 
   - จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือมีการตรวจ
พบวาเปนเรือท่ีทําประมง IUU รวมถึงการรวบรวม
หลักฐานสําหรับดําเนินการตามกฎหมาย  
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

  - การปฏิเสธการเขาเทียบทา  
ขาดข้ันตอนการปฏิบัติในการปฏิเสธ
การเทียบทาของเรือประมงท่ีมี
ความชัดเจนเพียงพอ 

 

 ตามความในพ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 96 กําหนดไว
วา หากเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือไม
สามารถพิสูจนไดวาเรือประมง และสัตวน้ํา
มาจากการทําประมงโดยชอบดวยกฎหมาย 
อธิบดีสามารถสั่งใหเรือประมงนั้นออกจาก
ราชอาณาจักรไดภายในเวลาท่ีกําหนด หาก
เรือประมงนั้นไมออกนอกราชอาณาจักร
ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือมีหลักฐานชัด
แจงวาเรือนั้นไดทําการประมงโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรือกรณีเปนเรือไรสัญชาติ 
อธิบดีสามารถสั่งใหยึดเรือประมงและ
ทรัพย สิ นในเรื อประมงนั้ นออกขาย
ทอดตลาดหรือทําลายได และสามารถสั่ง
ทําลายสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา หรือ
จายแจกใหแกผูยากไรหรือผูดอยโอกาส
โดยไมคิดราคาได 
 

การจายแจกสัตวน้ําใหแกผูยากไร
หรือผูดอยโอกาสเปนภาระในการเก็บ
รักษาของกรมประมง เชน กรณี
ตัวอยางเรือ CHOTCHAINAVEE 35 
กรมประมงตองเสียคาดูแลรักษา
เรือและสัตวน้ําเปนจํานวนเงิน
หลายลานบาท และการจายแจก
สินคาสัตวน้ํานั้นใชระยะเวลานาน 
เนื่องจากสัตวน้ํามีปริมาณมาก 

แกไข พ.ร.ก. ประมง มาตรา 96 ใหสามารถยึด
สัตวน้ําแลวออกขายทอดตลาดได และถือวา
สัตวน้ํานั้นเปนสัตวน้ําท่ีถูกตองตามกฎหมาย

หลังจากถูกยึดโดยเจาหนาท่ีแลว เงินท่ีไดจาก
การขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการ
ขายและคาใชจายอื่นแลวใหกรมประมงยึด
ไวจนกวาคดีจะสิ้นสุด 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)    
หลักการของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐ

เจาของทาของ FAO (พวงทอง, 2556) 
ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของไทย 

(กรมประมง, 2560) 
ชองวาง/ปญหาท่ีพบ ขอเสนอแนะ/ปรับปรุง 

 ในกรณีท่ีเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ี
มิไดประสงคจะนําเขาสัตวน้ํา ลักลอบเขา
เทียบทาโดยไมไดรับอนุญาต หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 95 เจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดเพียงการผลักดันใหออกจาก
ทาเทียบเร ือ ไมมีบทกําหนดโทษใน
การฝาฝนดังกลาว 

เกิดชองวางทางขอกฎหมายทําให
มีเรือลักลอบเขาเทียบทาเพ่ิมข้ึน 

แกไข พ.ร.ก. การประมง ใหมีบทกําหนดโทษ 
กรณีท่ีเรือประมงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา 95 
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 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทา (PSM) กับหลักเกณฑสากลที่ FAO กําหนด พบวามี
ประเด็นสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือสอดคลองกับความตกลงวาดวย
มาตรการของรัฐเจาของทา ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 1. ขอกฎหมายภายในประเทศที่ใชในการควบคุมเรือประมงตางประเทศ หรือพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดแนวปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับความตกลงฯ ดังกลาว ในบางประเด็น เชน  
 - คํานิยามของเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ครอบคลุมถึง
ยานพาหนะทางน้ําทุกขนาดท่ีใชหรือเจตนาจะใชเพ่ือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําในทางการคา 
และท่ีใชสนับสนุนเรือท่ีใชทําการประมง ขนถายสัตวน้ํา หรือแปรรูปสัตวน้ํา โดยครอบคลุมท้ังท่ีทําการประมง
ในทะเลและน้ําจืด และเรือท่ีบรรทุกสินคาตูคอนเทนเนอร ซึ่งคอนขางกวางเกินขอบเขตของการบังคับใช
ตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา หากประเทศไทยบังคับใชมาตรการรัฐเจาของทากับเรือประมง
ตามท่ีพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนด จะทําใหไมสอดคลองกับขอกําหนดสากลดังกลาว ดังนั้น
จึงควรมีการกําหนดขอบเขตของการบังคับใชใหชัดเจนในกฎหมายลําดับรอง เพ่ือใหมีการควบคุมภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทากําหนด 
  - การควบคุมเรือประมงประเทศเพ่ือนบาน ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย ซ่ึงมีวิถี
การคาในรูปแบบเฉพาะของชุมชนทองถ่ินมาอยางยาวนาน เชน เรือขนสงสัตวน้ําสัญชาติพมาจากเกาะสอง 
ซ่ึงขนสงสัตวน้ําซ่ึงสัตวน้ําเคยนําข้ึนทาท่ีประเทศพมาแลว และมีเอกสารรับรองการจับสัตวน้ําซ่ึงออกโดย
หนวยงานของรัฐมาแสดง จึงควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูลลวงหนาตามมาตรการรัฐเจาของทา อยางไรก็ตาม
สําหรับกรณีดังกลาว ความตกลงวาดวยมาตรการรัฐจาของทาไดเปดชองทางใหประเทศหรือรัฐซ่ึงมีพรมแดน
ติดตอกันแสวงหาความรวมมือ หรือขอตกลงรวมกันในการกํากับ ควบคุมเพื่อปองกันมิใหสัตวน้ําที่มาจาก
การทําประมง IUU เขาสูตลาดการคาได ประเทศไทยจึงควรมีการเจรจาตกลงเพื่อหารือกับประเทศตาง ๆ 
ในรูปแบบทวิภาคีสําหรับแตละกรณี เพ่ือหาความรวมมือรวมกันในการปองกันการนําเขาสินคาสัตวน้ํา IUU 
 2. การกําหนดทาเทียบเรือตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือของไทย ยังไมสอดคลองกับความตองการ
ใชงานของเรือประมงตางประเทศ กอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและประสิทธิภาพของการกํากับ
ควบคุมในทาเทียบเรือท่ีมีปริมาณเรือประมงใชบริการเทียบทาจํานวนมาก อยางไรก็ตามการปรับลดจํานวน
ทาเทียบเรือ จําเปนตองคํานึงถึงเรือบางกลุมท่ีมีวัตถุประสงคในการเขาเทียบทาเพ่ือการซอมบํารุง จัดหาเสบียง 
อุปกรณหรือเครื่องมือประมง และน้ํามันเชื้อเพลิง ไปใชในการทําประมงในประเทศ เนื่องจากประเทศไทย 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการทําประมงมาชานานและมีธุรกิจตอเนื่องกับการทําประมงมากมาย จึงจําเปนตอง
กําหนดทาเรือเพ่ิมในบางพ้ืนท่ี รวมถึงความตองการวัตถุดิบสัตวน้ําของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําบางประเภท 
ซ่ึงตองพ่ึงพาการนําเขามาชานานดวย 
 3. การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศทุกลํา ไมสัมพันธกับจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู จึงควรใช
หลักการประเมินความเสี่ยงมาชวยในการกําหนดเรือท่ีจะตองไดรับการตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือ เพ่ือให
เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 4. บุคลากรขาดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในบางดาน เชน การตรวจสอบเอกสาร 
(รูปแบบใบอนุญาตและหนวยงานท่ีออกเอกสารของแตละประเทศ) ความสามารถในการจําแนกชนิดสัตวน้ํา 
การเก็บขอมูลพยานหลักฐานเพ่ือใชในการดําเนินคดี ทําใหประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบเรือประมงยัง
ไมเพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับขอกําหนดตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ดังนั้นจึงควรมีการจัด
ฝกอบรมแกบุคลากรใหครอบคลุมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด รวมถึงอาจจะจัดการศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรประเทศอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการรัฐเจาของทา 
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 5. ขาดความรวมมือกับรัฐเจาของธงเรือ และ/หรือ RFMOs กรณีการสงมอบผลการตรวจเรือ 
ซ่ึงตองไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามความตกลงฯ ท่ีไดกําหนดไว รวมถึงการเจรจาความรวมมือแบบทวิภาคีกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือสรางกลไกความรวมมือในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงและสินคาประมงรวมกัน 
รวมถึงการออกเอกสารรับรองการจับสัตวน้ําโดยเรือประมงของรัฐตน เพื่อใชในการยืนยันวาสินคาสัตวน้ํานั้น
ไมไดมาจากการทําประมงผิดกฎหมาย 
 ปจจุบันกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศของประเทศไทย
คอนขางเขมงวด และสอดคลองตามหลักเกณฑสากลของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา (PSMA 
FAO) แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังตองมีการปรับปรุงขอกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และความเปนไปไดในการปฎิบัติตามขอกฎหมาย เพ่ือใหการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนี้จําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและปรับปรุง
คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีอยูเสมอ เพ่ือแกไขปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงานไดทันทวงที และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ เพ่ือปองกันการทําประมง IUU 
 นอกจากหลักเกณฑสากลของความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาท่ี FAO กําหนดแลว 
องคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ (RFMOs) ไดกําหนดขอมติท่ีเก่ียวของกับมาตรการรัฐเจาของทา
เพ่ือใหประเทศสมาชิกดําเนินการเพ่ือควบคุมตรวจสอบเรือประมงท่ีมิไดชักธงรัฐตน ซ่ึงแตละ RFMOs  
มีขอกําหนดท่ีแตกตางกันออกไป Costanzi (2019) ทําการศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ
มาตรการรัฐเจาของทาท่ีแตละ 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 
มีเพียงองคกร WCPFC ท่ียังไมไดกําหนดใหประเทศสมาชิกตองกําหนดทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง
ตางประเทศ และมิไดกําหนดระยะเวลาในการขอนําเรือประมงเขาเทียบทาลวงหนา แตมีการกําหนดให
ดําเนินการเปนเฉพาะกรณีท่ีตองการตรวจสอบ สวน RFMOs อ่ืน ๆ กําหนดระยะเวลาการแจงลวงหนา
แตกตางกันออกไป ซ่ึงอยูในชวงระหวาง 24-72 ชั่วโมง สําหรับการปฏิเสธการเขาเทียบทานั้น บาง RFMOs 
กําหนดใหดําเนินการตามเห็นสมควรของรัฐเจาของทา เชน CCSBT และ NAFO และบาง RFMOs กําหนดให
ปฏิเสธการเขาเทียบทาของเรือประมง IUU เชน ICCAT, IOTC, NAFO และ SPRFMO เกือบทุก RFMOs 
ยกเวน CCSBT กําหนดใหปฏิเสธการใชทาเทียบเรือสําหรับเรือประมง IUU แตละ RFMO กําหนดเกณฑข้ันต่ํา
ในการตรวจสอบเรือแตกตางกัน CCSBT, ICCAT, IOTC และ SPRFMO กําหนดใหไมต่ํากวารอยละ 15 NAFO 
กําหนดใหไมต่ํากวารอยละ 5 สวน WCPFC ยังไมมีการกําหนดเกณฑดังกลาว และทุก RFMOs กําหนดใหสง
รายงานผลการตรวจเรือใหกับสํานักงานเลขาธิการของแตละ RFMO 
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บทท่ี 5  
สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 1. กระบวนการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกองของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 
3 ขั้นตอนหลัก คือ การตรวจสอบกอนเรือเขาเทียบทา การตรวจสอบ ณ ทาเทียบเรือ และการควบคุม 
การขนถาย เรือขนถายจะตองไดรับการตรวจสอบใหม่ันใจวาเรือและสัตวน้ําบนเรือไมไดมาจากการทําประมง 
IUU กอนไดรับการพิจารณาใหอนุญาตใหเขาเทียบทาเรือประมงของไทยได เม่ือเรือขนถายมาถึงทาเทียบเรือ 
เจาหนาท่ีจะข้ึนตรวจสอบเรืออีกครั้ง กรณีมีการระบุความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมของเรือขนถายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมการเดินเรือ เจาหนาท่ีจะตองตรวจสอบและยืนยันใหไดวากิจกรรมดังกลาวไมเก่ียวของกับ
การทําประมง IUU กอนพิจารณาอนุญาตใหขนถายสัตวน้ําได ในชวงระหวางการขนถายสัตวน้ําเจาหนาท่ีจะ
ควบคุมการขนถายโดยตรวจสอบและบันทึกชนิดและปริมาณปลาทูนา และขอมูลท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ พรอมท้ัง
ซีลรถบรรทุก กอนอนุญาตใหขนสงปลาทูนาไปยังโรงงานหรือหองเย็น เพ่ือคัดแยกชนิดและน้ําหนักจริงตอไป  
 2. ปริมาณเรือขนถายทูนาแบบเทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทย พ.ศ. 2560 มีจํานวน 167 เท่ียว 
(รอยละ 31.70) พ.ศ. 2561 จํานวน 172 เท่ียว (รอยละ 32.70) และ พ.ศ. 2562 จํานวน 187 เท่ียว (รอยละ 35.55) 
จํานวนเรือขนถายทูนาแบบเทกองเขาเทียบทาในประเทศไทยเฉลี่ย 175 เที่ยวตอป เรือที่เขาเทียบทา 
มีวัตถุประสงคเพ่ือขนถายสัตวน้ํารอยละ 93.1 จํานวนเท่ียวเรือท่ีเขาเทียบทามากท่ีสุด คือ เรือขนถายสัญชาติ
ปานามา และรองลงมา คือ เรือขนถายสัญชาติเกาหลีใต กรมประมงกําหนดแนวทางการควบคุมเรือขนถาย
ทูนาแบบเทกองอยางเครงครัดตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การกําหนดขอมูลการแจงเขาเทียบทา
ลวงหนาของเรือประมงตางประเทศ ซ่ึงบังคับใชในชวงปลาย พ.ศ. 2560 มาจนถึงปจจุบัน จากปริมาณเรือท่ีเขา
เทียบทาตลอดท้ัง 3 ป เห็นไดวาการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามหลักการมาตรการรัฐเจาของทาของไทย
มิไดสงผลกระทบตอปริมาณการเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกองในทาเทียบเรือของประเทศไทย  
 3. จํานวนเที่ยวเรือจับสัตวน้ําซึ ่งฝากปลาทูนามากับเรือขนถายมีจํานวนเฉลี ่ย 930 เที่ยวตอป  
ซ่ึงเปนเรือจับไตหวันเฉลี่ย 210 เท่ียวตอป รองลงมา ไดแก เรือจับสัตวน้ําสัญชาติเกาหลีใต และสัญชาติ
สหรัฐอเมริกา สัญชาติคิริบาส สัญชาติปาปวนิวกีนี และสัญชาติไมโครนีเซีย เฉลี่ยจํานวน 130  112  94 และ 91 
เท่ียวตอป ตามลําดับ การปรับเปลี่ยนการบังคับใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทาซ่ึงกําหนด
เอกสารท่ีเก่ียวของกับเรือจับปลาทูนาท่ีขนสงปลามากับเรือขนถายแบบเทกอง (1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือ
ท่ีใชทําการประมงท่ีเรือขนถายรบัสัตวน้ํามา และ 2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงท่ีเรือขนถาย
รับสัตวน้ํามา) มิไดสงผลกระทบตอการปฏิบัติของรัฐเจาของธงเรือจับปลาทูนาที่ขนสงมากับเรือขนถายทูนา
เทกองท่ีเขาเทียบทาในประเทศไทย 
 4. ปลาทูนาทองแถบเปนชนิดหลักที่มีการนําเขาโดยมีสัดสวนมากกวารอยละ 75 ของปริมาณ 
การนําเขาปลาทูนาท้ังหมด สําหรับการนําผานปลาทูนามาโดยเรือขนถายสัตวน้ําแบบเทกองตลอดชวง 3 ป พบวามี
การนําผานปลาทูนาครีบเหลืองเปนหลักมากกวารอยละ 90 ในทุกๆ ป ปริมาณการนําเขาและนําผานปลาทูนา 
โดยเรือขนถายแบบเทกองเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป โดยมีปริมาณการนาํเขาและนาํผานรวม 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
กฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรการรัฐเจาของทาอยางเครงครัดมิไดสงผลกระทบตอปริมาณการนําเขานําผาน 
ปลาทูนา และมิไดทําใหราคาปลาทูนาท่ีนําเขาและนําผานเพ่ิมสูงข้ึน 
 5. ขอกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของในการควบคุมตรวจสอบเรือขนถายทูนาแบบเทกอง
ของไทย กําหนดแนวปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา ในบางประเด็น ไดแก 
คํานิยามของเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีคอนขางกวางเกินขอบเขตของการบังคับใช
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ตามความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา การควบคุมเรือประมงตางประเทศท่ีขนสงสัตวน้ํา ซ่ึงสัตวน้ํา 
เคยนําข้ึนทาและมีการออกเอกสารรับรองการจับสัตวน้ําอยางชัดเจนแลวควรไดรับการยกเวนการแจงขอมูล
ลวงหนาตามมาตรการรัฐเจาของทา เชน เรือขนถายปลาทูนาจากประเทศมัลดีฟส เรือขนสงสัตวน้ําจาก
ประเทศเพ่ือนบาน เปนตน การกําหนดทาเทียบเรือตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือของไทยยังไมสอดคลองกับ
ความตองการใชงานของเรือประมงตางประเทศ การตรวจสอบเรือประมงตางประเทศทุกลํา ไมสัมพันธกับจํานวน
บุคลากรท่ีมีอยู บุคลากรขาดความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในบางดาน และขาดความรวมมือ
กับรัฐเจาของธงเรือ และ/หรือ RFMOs กรณีการสงมอบผลการตรวจเรือ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 1. ปรับแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการควบคุมตรวจสอบเรือประมงตางประเทศในสวนท่ียังไม
สอดคลองกับความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทาใหสอดคลองกับท่ีกําหนดในความตกลงดังกลาว และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 2. จากสถิติการเขาเทียบทาของเรือขนถายทูนาแบบเทกอง จึงเห็นควรสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับประเทศท่ีมีจํานวนเท่ียวเรือ หรือมีการนําเขาปลาทูนามายังประเทศไทยในปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิม 
ความรวดเร็วในการประสานงาน และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ  
 3. เนื่องจากมีการตรวจสอบเรือขนถายสัตวน้ําทูนาเทกองทุกลํา ดังนั้นจึงควรนําหลักเกณฑประเมิน
ความเสี่ยงมาใชในการตรวจสอบเรือประมงตางประเทศท่ีเขาเทียบทา และควบคุมการขนถายสัตวน้ํา  
ณ ทาเทียบเรือ เพ่ือลดจํานวนเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน และใหเจาหนาท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีผูตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศตามมาตรการรัฐเจาของทาอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวาการควบคุมตรวจสอบ
เรือประมงตางประเทศของไทยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร   
พ.ศ.  2560 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  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  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ

ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
ลงวันที่  8  มกราคม  พ.ศ.  2559 

(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ.  2559   

(3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องแจ้งข้อมูล
ตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และย่ืนเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ 

(1) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  และสหพันธรัฐมาเลเซีย  ต้องแจ้งข้อมูล 
ตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และย่ืนเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ไ ม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนเวลาที่ เ รือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ   
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ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และ
แจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  
หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(2) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอ
นําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทน 
สายเรือทราบภายในสามชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา 
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(3) เรือประมงที่มีสัญชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
สิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือ
ทราบภายในหกชั่วโมงหลังจากที่ ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่ เ รือจะเข้ามา 
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(4) เรือประมงที่มิใช่  (1)  (2)  และ  (3)  ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมง
ต่างประเทศเข้าเทียบท่า  และยื่นเอกสารประกอบแบบคําร้องล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้ต้องก่อนที่เรือจะเดินทางเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทน 
สายเรือทราบภายในยี่สิบส่ีชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา 
ในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

ข้อ 3 ให้เรือประมงที่ได้รับอนุญาต  เข้าเทียบท่า  ณ  ท่าเทียบเรือตามรายช่ือท่าเทียบเรือ 
ที่กําหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

(1) เรือประมงที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  สหพันธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร   
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบเรือ  ณ  ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว  ให้สามารถขนถ่ายสัตว์น้ํา  ณ  ท่าเทียบเรือ 
ที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ได้   

(2) เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย  ที่มิได้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  
ให้เข้าเทียบท่าเพื่อรับการตรวจสอบเรือ  ณ  ท่าเทียบเรือตามที่กําหนดตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว  ให้สามารถดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
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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 
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 1 จาก 3 

กรณียื่นผานระบบ 

3. Submit to (ยื่นคําขอตอ) 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 (กินนํ้าลึก)/M (เมตร) 11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ทาเรือที่จอดคร้ังสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดคร้ังสุดทาย) 13. Date of Last Port (วันที่จอดคร้ังสุดทาย)

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา) 15. Port State (รัฐเจาของทา) 16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)                              

 

   

25. External ID (รหัสแสดงภายนอกเรือ) 26. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมาชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s))

27. VMS    No   Yes : National     Yes : RFMO(s) 

(ระบบติดตามเรือ)    (ไมม)ี       (ม:ี ของรัฐเจาของธง)      (มี : ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค) 

28. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณติดตามเรือ)

29. Vessel Agent

(ตัวแทนสายเรือ) 

Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา) 30. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ)

31. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ) 32. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ)

18. Have Products (มีสินคา)

    No (ไมมี) 
 Yes (มี)

19. Offloading (ขนถายสัตวน้าํ)

 No (ไมขนถาย) 
 Yes (ขนถาย) 

20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรอื)

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

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 2 จาก 3 

กรณียื่นผานระบบ 

37. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงหรือขนถายสัตวน้าํที่เกี่ยวของ)

Identifier 

(เลขที่ใบอนุญาต) 

Issued by 

(ออกใหโดย) 

Validity 
(มีอายุใชไดจนถึง) 

Fishing Area(s) 

(แหลงประมง) 

Species 

(ชนิดพันธุ) 

Gear 

(เคร่ืองมือประมง) 

38. Evidences and Documentations Submitted with AREP
(เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) Yes No Comment 

Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสารจดทะเบียนเรอืขนถายจากรฐัเจาของธง)   
Transshipment License (ใบอนญุาตขนถายจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพ้ืนที่ขนถาย)   
Transshipment Declaration (เอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา)   
Stowage Plan (ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรอื)   
Port Clearance (เอกสารการแจงนําเรือออกจากทา)   
Vessel Master Card (บัตรประจําตวักัปตัน หรือ เอกสารแสดงการเปนกัปตัน)   
CITES Permit (หนังสือนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีไซเตส) (กรณทีี่มกีารนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชือ่อยูในบัญชีไซเตส)   
Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)   
Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพ้ืนทีก่ารจับสัตวน้ํา)   
Fishing Logbook (สมุดบันทึกการทําประมง) 

 

  
VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกการเดนิเรอืที่ครอบคลุมระยะเวลาทีท่ําการประมง)   
Mate’s Receipt (เอกสารสําแดงการขนถายสัตวน้ํา)   
Ship’s Particular (เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ)   
Records of any Change of Hull (เอกสารการเปล่ียนแปลงตัวเรอื)   
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………………………………………………………………………………………………………………….   

63



ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 3 จาก 3 

กรณียื่นผานระบบ 

39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)

A Hold No. 
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)    Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 

B Hold No. 
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)    Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 1 จาก 5 

กรณียื่นดวยตนเอง 

3. Submit to (ยื่นคําขอตอ) 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 (กินนํ้าลึก)/M (เมตร) 11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ทาเรือที่จอดคร้ังสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดคร้ังสุดทาย) 13. Date of Last Port (วันที่จอดคร้ังสุดทาย)

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา) 15. Port State (รัฐเจาของทา) 16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค)                             

 

   

25. External ID (รหัสแสดงภายนอกเรือ) 26. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมาชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s))

27. VMS    No   Yes : National     Yes : RFMO(s) 

(ระบบติดตามเรือ)    (ไมม)ี       (ม:ี ของรัฐเจาของธง)      (มี : ขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค) 

28. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณติดตามเรือ)

29. Vessel Agent

(ตัวแทนสายเรือ) 

Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา) 30. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ)

31. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ) 32. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ)

18. Have Products (มีสินคา)

    No (ไมมี) 
 Yes (มี)

19. Offloading (ขนถายสัตวน้าํ)

 No (ไมขนถาย) 
 Yes (ขนถาย) 

20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรือ)

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

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 2 จาก 5 

กรณียื่นดวยตนเอง 

37. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงหรือขนถายสัตวน้าํที่เกี่ยวของ)

Identifier 

(เลขที่ใบอนุญาต) 

Issued by 

(ออกใหโดย) 

Validity 
(มีอายุใชไดจนถึง) 

Fishing Area(s) 

(แหลงประมง) 

Species 

(ชนิดพันธุ) 

Gear 

(เคร่ืองมือประมง) 

38. Evidences and Documentations Submitted with AREP
(เอกสารประกอบแบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) Yes No Comment 

Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสารจดทะเบียนเรอืขนถายจากรฐัเจาของธง)   
Transshipment License (ใบอนญุาตขนถายจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพ้ืนที่ขนถาย)   
Transshipment Declaration (เอกสารรายงานการขนถายสัตวน้ํา)   
Stowage Plan (ผังการจัดเก็บสัตวน้ําบนเรอื)   
Port Clearance (เอกสารการแจงนําเรือออกจากทา)   
Vessel Master Card (บัตรประจําตวักัปตัน หรือ เอกสารแสดงการเปนกัปตัน)   
CITES Permit (หนังสือนําเขาสัตวน้ําตามบัญชีไซเตส) (กรณทีี่มกีารนําเขาสัตวน้ําที่มีรายชือ่อยูในบัญชีไซเตส)   
Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวน้ําจากรัฐเจาของธง)   
Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงที่เรือทําประมง ครอบคลุมพ้ืนทีก่ารจับสัตวน้ํา)   
Fishing Logbook (สมุดบันทึกการทําประมง) 

 

  
VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกการเดนิเรอืที่ครอบคลุมระยะเวลาทีท่ําการประมง)   
Mate’s Receipt (เอกสารสําแดงการขนถายสัตวน้ํา)   
Ship’s Particular (เอกสารแสดงคุณลักษณะเรือ)   
Records of any Change of Hull (เอกสารการเปล่ียนแปลงตัวเรอื)   
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………………………………………………………………………………………………………………….   
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 3 จาก 5 

กรณียื่นดวยตนเอง 

39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)

A Hold No. 
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

Offloading Port (ทาขึ้นสัตวนํ้า)        Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 

B Hold No. 
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)    Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

หนา 4 จาก 5 

39. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)

 A Hold No. 
(เลขระวางเรอื) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID  
(รหัส IMO) 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

 Offloading Port (ทาข้ึนสัตวน้ํา)  Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบั่ญชรีาคาสินคา) BL No./Date (เลขที/่วันที่ใบตราสงสินคา) 

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

สําหรับเจาหนาท่ี 

40. Port State Decision (ผลการพิจารณา) 41. Transmitted to (แจงไปยังหนวยงานที่เกีย่วของ)

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 (เปนเรืออยูในบัญชีรายชื่อเรือไอยยู)ู

 Vessel not authorized by Flag State (เปนเรือที่ไมไดรับอนุญาต)
 Vessel not on the positive of the RFMO(s) (เปนเรือท่ีไมอยูใน Positive list)

 Other: (ระบุ).............................................................................................................. 

 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 (ระบ)ุ: ........................................................................................ 

42. Issue Date (วันที่ออกเอกสาร) 44. Signature (ลายมอืชื่อ) 45. Officer Position and Emblem of Government Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

43. Effective Date (วันที่มีผลบังคับใช)
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY  

(แบบคํารองขอนําเรือประมงตางประเทศเขาเทียบทา) 

1. Title (ชื่อยอ)

AREP

2. No. (เลขที่)

33. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ) 35. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

36. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)

34. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

หนา 5 จาก 5 

 

Total catch onboard (ชนิดและปริมาณสตัวนํ้าบนเรือ) 
Catch offloaded / KGM 

(ปริมาณท่ีจะนําข้ึนทา / กก.) 
Species 

(ชนิดพันธุ) 

Product form 

(รปูแบบผลผลิต) 

Catch area 

(แหลงจับ) 

Quantity / KGM 

(ปริมาณ / กก.) 

รวม (Total) 

Appendix.......  (เอกสารแนบ…….) 

Invoice no. (เลขบัญชีรายการสินคา) ………………………………………..   Date (วันท่ี)…………………………………………………… 
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เอกสารประกอบค าร้องขอน าเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบทา่ 

ประเภทที่ 1 เรือที่ใช้ท าการประมง (ยกเว้นเรือที่ใช้ท าการประมงที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส สัญชาติราชอาณาจักร
กัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

เรือที่ใช้ท ำกำรประมงหรือจับสัตว์น  ำในเขตพื นที่รัฐเจ้ำของธง หรือรัฐชำยฝั่งอื่นที่ได้รับ
อนุญำต หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพื นที่ซึ่งองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำคบริหำรจัดกำร ให้ยื่น
เอกสำรดังนี  

1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือจำกรัฐเจ้ำของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
และยังคงมีอำยกุำรใช้งำน 

2. ส ำเนำใบอนุญำตท ำกำรประมงจำกรัฐเจ้ำของธง และ/หรือรัฐชำยฝั่ง (Coastal State) ซึ่งครอบคลุม
พื นที่ท ำกำรจับสัตว์น  ำ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

3. ส ำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์น  ำบนเรือ (Stowage plan) ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์น  ำ และหมำยเลข
ก ำกับผังหรือระวำงเรือ 

4. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำ (Port Clearance หรือ Custom Clearance)
ครั งล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั น ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของ
ท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ 

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตัน (Vessel Master Card) หรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือ
รับรองที่แสดงว่ำบุคคลนั นเป็นกัปตัน หรือผู้ควบคุมเรือล ำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ 

6. ส ำเนำหนังสืออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora; CITES) เฉพำะกรณีมีกำรน ำเข้ำสัตว์น  ำที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำย
อนุสัญญำ CITES 

ประเภทที่ 2 เรือขนถ่ายสัตว์น  าแบบเทกอง (Bulk) 
เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำที่ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำจำกกลำงทะเล หรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ณ ท่ำเทียบเรือที่

ได้รับอนุญำต โดยขนถ่ำยจำกเรือประมงที่ใช้ท ำกำรประมงไปยังเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ซึ่งสัตว์น  ำดังกล่ำวไม่มีกำรคัดแยกชนิด 
ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีกำรชั่งน  ำหนักมำก่อน ให้ยื่นเอกสำรดังนี  

1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐและ
ยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

2. ส ำเนำใบอนุญำตให้ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐเจ้ำของธง และ/หรือ
รัฐชำยฝั่ง และ/หรือองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค และ/หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมพื นที่ 
ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำขึ นเรือ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

3. ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ชื ่อเรือประมงที่
เรือขนถ่ำยรับสัตว์น  ำขึ นเรือมำ พื นที่ท ำกำรขนถ่ำย ชนิดและปริมำณสัตว์น  ำ ช่วงระยะเวลำท ำกำรขนถ่ำย
สัตว์น  ำ ที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรองที่มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั น หรือมี
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รัฐ และ/หรือองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค ที่มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั นให้กำร
รับรอง และในกรณีที่ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำกลำงทะเลให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือให้กำรรับรอง  

4. ส ำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์น  ำบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์น  ำ ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่ำย
รับสัตว์น  ำมำ และหมำยเลขก ำกับผังหรือระวำงเรือ 

5. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำครั งล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับควบคุม
ท่ำเรือนั น ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ 
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6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคลนั น
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล ำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบ 

7. ส ำเนำหนังสืออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES เฉพำะกรณีมีกำร
น ำเข้ำสัตว์น  ำที่มีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES 

8. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือที่ใช้ท ำกำรประมงที่เรือขนถ่ำยรับสัตว์น  ำมำ ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนภำครัฐของรัฐเจ้ำของธง และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

9. ส ำเนำใบอนุญำตท ำกำรประมงของเรือประมงที่เรือขนถ่ำยรับสัตว์น  ำมำ ซึ่งออกโดยรัฐเจ้ำของธง
และ/หรือรัฐชำยฝั่ง ครอบคลุมพื นที่ท ำกำรจับสัตว์น  ำ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

ประเภทที่ 3 เรือขนถ่ายสัตว์น  า ที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำที่มีสัญชำติรำชอำณำจักรกัมพูชำ สหพันธรัฐมำเลเซีย สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ที่ขนถ่ำยสัตว์น  ำจำกเรือประมงรัฐเจ้ำของธงเดียวกัน ที่จับใน
น่ำนน  ำรัฐเจ้ำของธง หรือรัฐชำยฝั่งอื่นที่ได้รับอนุญำต หรือทะเลหลวง หรือพื นที่ซึ่งองค์กรจัดกำรประมงระดับ
ภูมิภำคบริหำรจัดกำร ซึ่งสัตว์น  ำดังกล่ำวไม่มีกำรคัดแยกชนิด ไม่บรรจุหีบห่อ หรือไม่มีกำรชั่งน  ำหนักที่ 
ประเทศใดมำก่อน ให้ยื่นเอกสำรดังนี   

1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

2. ส ำเนำใบอนุญำตให้ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐเจ้ำของธง และ
ยังคงมีอำยุกำรใช้งำน (ถ้ำมี) 

3. ส ำเนำเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี 
3.1) ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ ชื่อ

เรือประมงที่เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับสัตว์น  ำมำ พื นที่ท ำกำรขนถ่ำย ชนิดและปริมำณสัตว์น  ำ ช่วงระยะเวลำท ำกำร
ขนถ่ำยสัตว์น  ำ ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐหรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรองที่มีหน้ำที่ก ำกับควบคุมท่ำเรือนั น 
และในกรณีที่ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น  ำกลำงทะเลให้มีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือให้กำรรับรอง และ ส ำเนำเอกสำรกำร
จดทะเบียนเรือ และส ำเนำใบอนุญำตท ำกำรประมง ของเรือที่ใช้ท ำกำรประมงทุกล ำที่เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับ
สัตว์น  ำมำ ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ และยังคงมีอำยุกำรใช้งำน 

3.2) เอกสำรที่ใช้เพื่อกำรรับรองสัตว์น  ำบนเรือ ซึ่งระบุ ชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ และ 
ชื่อเรือที่ใช้ท ำกำรประมง ทะเบียนเรือที่ใช้ท ำกำรประมง ใบอนุญำตกำรท ำประมง แหล่งที่จับสัตว์น  ำ ช่วงเวลำท ำ
กำรประมง ชนิดสัตว์น  ำ ปริมำณสัตว์น  ำ ของเรือที่ใช้ท ำกำรประมงแต่ละล ำที่เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับสัตว์น  ำมำ ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงำนที่รัฐให้กำรรับรอง เช่น เอกสำรรับรองกำรจับสัตว์น  ำ เป็นต้น 

4. ส ำเนำผังกำรจัดเก็บสัตว์น  ำบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมำณสัตว์น  ำ ชื่อเรือที่ใช้ท ำกำรประมงที่
เรือขนถ่ำยสัตว์น  ำรับสัตว์น  ำมำ และหมำยเลขก ำกับผังหรือระวำงเรือ เฉพำะกรณีที่สัตว์น  ำบนเรือมำจำกเรือที่
ใช้ท ำกำรประมงมำกกว่ำ 1 ล ำ 

5. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำครั งล่ำสุด ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐที่ก ำกับ
ควบคุมท่ำเรือนั น ซึ่งระบุรำยละเอียด เช่น ชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำเรือ และวันที่ออกจำกท่ำเรือ 

6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคล
นั นเป็นกัปตันหรือผูค้วบคุมเรอืล ำดังกล่ำว ซึง่ออกโดยหน่วยงำนรัฐทีรั่บผดิชอบ 

7. ส ำเนำหนังสืออนุญำตน ำเข้ำสัตว์น  ำตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES เฉพำะกรณีมี
กำรน ำเข้ำสัตว์น  ำทีม่ีรำยชื่อตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำ CITES 
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ประเภทที่ 4 เรือประมงที่มิได้ประสงค์จะน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 
น าผ่านราชอาณาจักร 

เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มิได้ประสงค์จะน ำสัตว์น  ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร มีวัตถุประสงค์กำรเข้ำเทียบท่ำเพื่อด ำเนินกิจกรรมอื่น เช่น กำรซ่อมแซมเรือ กำรเติมเชื อเพลิง 
เสบียง หรือน  ำแข็ง เป็นต้น ให้ยื่นเอกสำรดังนี  

1. ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนเรือจำกรัฐเจ้ำของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ และมี
อำยุกำรใช้งำน 

2. ส ำเนำเอกสำรกำรแจ้งน ำเรือออกจำกท่ำครั งล่ำสุด ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่ก ำกับ
ควบคุมท่ำเรือนั น โดยระบุชื่อท่ำเรือ รัฐเจ้ำของท่ำ และวันที่ออกจำกท่ำเรือนั น 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ำบุคคล
ดังกล่ำวเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือล ำดังกล่ำว ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบ 

4. แผนกำรซ่อมเรือ ซึ่งระบุรำยละเอียดท่ำเทียบเรือ ประเภทกำรซ่อม ระยะเวลำที่แล้วเสร็จ
(เฉพำะกรณีเรือเข้ำมำซ่อมแซมตัวเรือ เครื่องยนต์ วิทยุสื่อสำรหรืออุปกรณต์่ำง ๆ บนเรือ) 
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บัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 

ท่าเทียบเรือ ที่ตัง้ 
กรุงเทพมหานคร 
1. ท่าเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟ้า จ ากัด เลขที่ ๒๖ หมูท่ี ่๗ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐  
2. ท่าเทียบเรือ 33A-B เลขที่ ๑๘๕ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
3. ท่าเทียบเรือองค์การคลังสินค้า (คลังสินค้า 2
ท่าเรือหมายเลข 27 A) 

เลขที่ 11 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑. ท่าเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จ ากัด เลขที่ ๔5 หมูท่ี ่2 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๒. ท่าเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด์ จ ากัด เลขที่ 23 หมูท่ี ่7 ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๓. ท่าเทียบเรือหมายเลข 11B เลขที่ 71, 71/1-9 หมูท่ี ่1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๔. ท่าเทียบเรือท่า ๗C เลขที่ ๘๘ หมูท่ี ่4 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
5. ท่าเทียบเรือท่าหมายเลข 7 เลขที่ 50 หมูท่ี ่4 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
จังหวัดสมุทรสาคร 
1. ท่าเทียบเรือบริษัท ท่าจีน ยูเนี่ยน พอร์ท จ ากัด เลขที่ 84/18 หมูท่ี ่7 ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
2. ท่าเทียบเรือท่าเรือชัยนาวี เลขที่ 1258/1 ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
จังหวัดภูเก็ต 
๑. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ ๒/8 หมูท่ี ่1 ถนนศรีสุทัศน์ ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
๒. ท่าเทียบเรือบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จ ากัด หมูท่ี่ 7 ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
๓. ท่าเทียบเรือท่าเรือน  าลึกภูเก็ต หมูท่ี ่๗ ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
จังหวัดสงขลา 
๑. ท่าเทียบเรือน  าลึกสงขลา หมู่ท่ี 7 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 
๒. ท่าเทียบเรือเซ้าท์เธิร์นโลจิสติกส์ (๒๐๐๙) เลขที่ 159/3 ถนนวิเชียรชม ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
๓. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) เลขที่ 1 ถนนท่าเทียบเรือ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
จังหวัดสตูล (เฉพาะเรือประมงท่ีสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) 
๑. ท่าเทียบเรือประมงสตูล เลขที่ ๑๑๖ หมูท่ี ่3 ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 
จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นรัฐเจ้าของธง) 
1. ท่าเทียบเรือธนสาร เลขที่ 89/27 หมูท่ี ่1 ต าบลปากน  า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 
จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐเจ้าของธง) 
1. ท่าเทียบเรือชลาลัย เลขที่ ๒๔๕ หมูท่ี ่5 ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 231๑0 
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงทีส่หพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) 
1. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขที่ 300 ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
2. ท่าเทียบเรือตากใบแปซิฟิค เลขที่ 8 ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 
จังหวัดปัตตานี (เฉพาะเรือประมงที่สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธง) 
๑. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี หมูท่ี ่๘ ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  การแจง้ข้อมูลล่วงหนา้และก าหนดทา่เทียบเรือของเรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทย 

ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  95  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชก าหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย  แนบท้ายประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมง  
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  9  พฤศจิกายน 
พ.ศ.  2560  และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ลักษณ์  วจนานวชั 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
ปฏิบัติราชการแทน  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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บัญชีรายชื่อทาเทียบเรือประมงท่ีมิใชเรือประมงไทย แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแจงขอมลู
ลวงหนาและกําหนดทาเทียบเรอืของเรอืประมงท่ีมิใชเรือประมงไทยท่ีประสงคจะเขามาในราชอาณาจกัร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

ทาเทียบเรือ ท่ีต้ัง 

กรุงเทพมหานคร 

1. ทาเทียบเรือบริษัท โกดังไทยฟา จํากัด เลขท่ี ๒๖ หมูท่ี ๗ ถนนราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 
2. ทาเทียบเรือ 33A-B เลขท่ี ๑๘๕ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
3. ทาเทียบเรือองคการคลังสนิคา (คลังสินคา 2 ทาเรือ
หมายเลข 27 A) 

เลขท่ี 11 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑. ทาเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จํากัด เลขท่ี ๔5 หมูท่ี 2 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๒. ทาเทียบเรือบริษัท ที เจ แลนด จํากัด เลขท่ี 23 หมูท่ี 7 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๓. ทาเทียบเรือหมายเลข 11B เลขท่ี 71, 71/1-9 หมูท่ี 1 ถนนสุขสวัสดิ ์ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
๔. ทาเทียบเรือทา ๗C เลขท่ี ๘๘ หมูท่ี 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
5. ทาเทียบเรือทาหมายเลข 7 เลขท่ี 50 หมูท่ี 4 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
6. ทาเทียบเรือ 23A เลขท่ี 5 หมูท่ี 10 ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
7. ทาเทียบเรือ 23C เลขท่ี 5 หมูท่ี 10 ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
8. ทาเทียบเรือบริษัท ทรัพยสถาพร จํากัด (21B) เลขท่ี 55 หมูท่ี 5 ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
จังหวัดสมุทรสาคร 
1. ทาเทียบเรือบริษัท ทาจีน ยูเน่ียน พอรท จํากัด  เลขท่ี 84/18 หมูท่ี 7 ตําบลทาจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2. ทาเทียบเรือทาเรือชัยนาวี เลขท่ี 1258/1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
จังหวัดภูเก็ต 
๑. ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขท่ี ๒/8 หมูท่ี 1 ถนนศรีสุทัศน ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
๒. ทาเทียบเรือบริษัท ภูเก็ตศรีไทย จํากัด หมูท่ี 7 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
๓. ทาเทียบเรือทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต หมูท่ี ๗ ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 

จังหวัดสงขลา 

๑. ทาเทียบเรือนํ้าลึกสงขลา หมูท่ี 7 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 
๒. ทาเทียบเรือเซาทเธิรนโลจิสติกส (๒๐๐๙) เลขท่ี 159/3 ถนนวิเชียรชม ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
๓. ทาเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ทาสะอาน) เลขท่ี 1 ถนนทาเทียบเรือ ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 

จังหวัดสตูล (เฉพาะเรือประมงท่ีสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนรัฐเจาของธง) 

๑. ทาเทียบเรือประมงสตูล เลขท่ี ๑๑๖ หมูท่ี 3 ตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 

จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนรัฐเจาของธง) 

1. ทาเทียบเรือธนสาร เลขท่ี 89/27 หมูท่ี 1 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 

จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงท่ีราชอาณาจักรกัมพูชาเปนรัฐเจาของธง) 

1. ทาเทียบเรือกัลปงหา เลขท่ี 86 หมูท่ี 5 ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 231๑0 
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงท่ีสหพันธรัฐมาเลเซียเปนรัฐเจาของธง) 

1. ทาเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขท่ี 300 ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
2. ทาเทียบเรือตากใบแปซิฟค เลขท่ี 8 ตําบลเจะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 
จังหวัดปตตานี (เฉพาะเรือประมงท่ีสหพันธรัฐมาเลเซียเปนรัฐเจาของธง) 

๑. ทาเทียบเรือประมงปตตานี หมูท่ี ๘ ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้าน   
โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๖1 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9๗  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ .ศ .  2558 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  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  
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศน้ี  พร้อมแนบสําเนาเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ใบทะเบียนเรือ   
 (ข) ใบอนุญาตทําการประมง   
 (ค) เอกสารที่รัฐเจ้าของธงรับรองว่าสัตว์น้ํานั้นมิได้มาจากการทําการประมงโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 
(๒) กรณีเป็นเรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชาหรือมาเลเซีย  ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  สําหรับเรือประมงสัญชาติ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ให้แจ้งข้อมูลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมง 
จะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ  ทั้งนี้  การแจ้งข้อมูลดังกล่าวจะต้องก่อนที่เรือประมงจะเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

ข้อ 4 เม่ือได้รับแจ้งตามข้อ  3  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  หากเห็นว่าสัตว์น้ํานั้น  
มิได้มาจากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนสายเรือทราบ
ภายในกําหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

(๑) กรณีเป็นเรือประมงสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชาหรือมาเลเซีย  ให้แจ้งภายในหนึ่งชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

(๒) กรณีเป็นเรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ให้แจ้งภายในสามชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งขอเข้าเทียบท่า  หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

ข้อ 5 เม่ือได้รับใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าตามข้อ  4  ให้เรือประมงตามข้อ  ๒  เข้าเทียบท่า  
เพื่อรับการตรวจสอบ  ณ  ท่าเทียบเรือที่กําหนดตามบัญชีรายช่ือท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย  
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเร่ืองการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ  
ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร   

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว  ให้สามารถขนถ่ายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา   
หรือสามารถดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การเข้าเทียบท่า  ณ  ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง  
ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้  ในกรณีที่เป็นการขอนําเรือประมงมาซ่อมแซม   
ให้สามารถนําไปยังอู่  หรือคานเรือที่นําเรือประมงไปซ่อมแซมได้ 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ลักษณ์  วจนานวัช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING 
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE  

(แบบการแจ้งน าเรอืประมงที่ท าการประมงพื้นบา้นโดยรัฐเจ้าของธงที่มอีาณาเขตติดกบัประเทศไทยเข้าเทยีบท่า)

1. Title (ชื่อย่อ)

 AREP97 

2. No. (เลขที่)

10401060116000026 

29. Submitted Date (วันที่ยื่นค าขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 
31. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

32. Officer Position and Emblem of Office
(ต าแหน่งและตราประทับหนว่ยงาน)

30. Accepted Date (วันที่ลงรับค าขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

หน้า 1 จาก 2 

3. Submit to (ยื่นค าขอต่อ) 4. Application Date (วันที่เขียนค าขอ) 

5. Vessel Type (ประเภทเรือ)

6. Vessel Name (ชื่อเรือ) 7. Flag State (รัฐเจ้าของธง)

8. Length (ความยาว)/M (เมตร) 9. Beam (ความกว้าง)/M (เมตร) 10. Draft (กินน้ าลึก)/M (เมตร) 11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ท่าเรือที่จอดคร้ังสุดท้าย), Last Port State (รัฐเจ้าของท่าที่จอดครั้งสุดท้าย) 13. Date of Last Port (วันที่จอดครั้งสุดท้าย)

14. Intended Port (ท่าเรือที่ต้องการจะเทียบทา่) 15. Port State (รัฐเจ้าของท่า) 16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวา่จะถึง)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค์) 18. Have Products (มีสินค้า)

 No (ไม่มี)

 Yes (มี)

19. Offloading (ขนถ่ายสัตว์น้ า)

 No (ไม่ขนถ่าย)

 Yes (ขนถ่าย)

20. Port after Inspection (ท่าหลังตรวจเรือ)

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

24. Evidences and Documentations Submitted with AREP97

(เอกสารประกอบแบบการแจ้งน าเรือประมงที่ท าการประมงพื้นบา้นโดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเขา้เทียบท่า) YES NO Comment 

Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตว์น้ าจากรัฐเจ้าของธง)  

Fishing License (ใบอนุญาตท าประมงจากรัฐเจ้าของธง/รัฐชายฝั่งท่ีเรือท าประมง ครอบคลุมพื้นท่ีการจับสัตว์น้ า)  

Other 1. ระบ…ุ……………………………………………………………………………………………………………….  

Other 2. ระบ…ุ……………………………………………………………………………………………………………….  

25. Vessel Agent
(ตัวแทนสายเรือ) 

Tax No./Branch (เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ล าดับสาขา) 26. Vessel Owner(s) Information (เจ้าของเรือ)

27. Vessel Master (ชื่อผู้บังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผู้บังคับการเรือ) 28. Attorney (ผู้ท าการแทนเจา้ของเรือ)

กรณียื่นผ่านระบบ 
78



ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING 
VESSEL OF BORDERED FLAG STATE  

(แบบการแจ้งน าเรอืประมงที่ท าการประมงพื้นบา้นโดยรัฐเจ้าของธงที่มอีาณาเขตติดกบัประเทศไทยเข้าเทยีบท่า)

1. Title (ชื่อย่อ)

 AREP97 

2. No. (เลขที่)

10401060116000026 

29. Submitted Date (วันที่ยื่นค าขอ) 

13/07/2017 - 10:22 AM 
31. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

32. Officer Position and Emblem of Office
(ต าแหน่งและตราประทับหนว่ยงาน)

30. Accepted Date (วันที่ลงรับค าขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

หน้า 2 จาก 2 

33. Information in Stowage Plan (ข้อมูลในผังเรือ)

A   Hold No.
 (เลขระวางเรือ) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

1-2-6-1C SEGYERO KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 14070016261107 9713973 

Fishing Trip Duration 
(ช่วงวันทีท่ าการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุข์องปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

23/04/2017 - 
30/05/2017

FAO 71/WCPFC Tuna Purse seine 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกให้โดย) Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง) 
2014-04 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 13/07/2019 

Transshipment Duration 
(ช่วงวันทีข่นถ่าย) 

Port of Loading  
(ประเทศตน้ทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ท่าที่ขนถ่าย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถ่าย) 

02/06/2017 - 
03/06/2017

KIRIBATI TARAWA 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถ่าย) Issued by (ออกให้โดย) Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง) 
KI16-VU34904C-328 REPUBLIC OF KIRIBATI 16/09/2017 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(น าเข้า/น าผ่าน/ไม่ประสงค์ด าเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะน าขึ้นท่า/กก.) 

Frozen 145,000.000 Import 145,000.000 
 Offloading Port (ท่าขึน้สัตวน์้ า)  

Importer (ผู้น าเข้า) 
Importer (ผู้น าเข้า) Invoice No./Date (เลขที/่วันที่บญัชีราคาสินค้า) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราส่งสนิคา้) 

ท่าเทียบเรือปัตตานี อิมพอร์ต
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
สาขา 00001 
DW(WP)-2017-TUM-007 / 27/06/2017

DW-20170705-010 / 
27/06/2017 

B  Hold No.
 (เลขระวางเรือ) 

Donor/Fishing Vessel Name  
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

1-2-6-1C SEGYERO KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 14070016261107 9713973 

Fishing Trip Duration 
(ช่วงวันทีท่ าการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุข์องปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

26/04/2017 - 
30/05/2017

FAO 71/WCPFC Tuna Purse seine 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกให้โดย) Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง) 
2014-06 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 26/08/2019 

Transshipment Duration 
(ช่วงวันทีข่นถ่าย) 

Port of Loading  
(ประเทศตน้ทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ท่าที่ขนถ่าย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถ่าย) 

03/06/2017 - 
03/06/2017

KIRIBATI TARAWA 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถ่าย) Issued by (ออกให้โดย) Validity (มีอายุใช้ได้จนถึง) 
KI16-VU34904C-328 REPUBLIC OF KIRIBATI 16/09/2017 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

Import/Transit/Stalled 
(น าเข้า/น าผ่าน/ไม่ประสงค์ด าเนนิการ) 

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะน าขึ้นท่า/กก.) 

Frozen 145,000.000 Import 145,000.000 
 Offloading Port (ท่าขึน้สัตวน์้ า)  

Importer (ผู้น าเข้า) 
Importer (ผู้น าเข้า) Invoice No./Date (เลขที/่วันที่บญัชีราคาสินค้า) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราส่งสนิคา้) 

ท่าเทียบเรือปัตตานี อิมพอร์ต
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
สาขา 00001
DW(WP)-2017-TUM-007 / 27/06/2017

DW-20170705-010 / 
27/06/2017 

กรณียื่นผ่านระบบ 79



ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING 

VESSEL OF BORDERED FLAG STATE  
(แบบการแจงนําเรือประมงที่ทาํการประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มอีาณาเขตติดกบัประเทศไทยเขาเทยีบทา)

1. Title (ชื่อยอ)

 AREP97 

2. No. (เลขที่)

10401060116000026 

29. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

31. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

32. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

หนา 1 จาก 3 

3. Submit to (ยื่นคําขอตอ) 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 (กินนํ้าลึก)/M (เมตร) 11. Size (ขนาดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ทาเรือที่จอดคร้ังสุดทาย), Last Port State (รัฐเจาของทาที่จอดคร้ังสุดทาย) 13. Date of Last Port (วันที่จอดคร้ังสุดทาย)

14. Intended Port (ทาเรือที่ตองการจะเทียบทา) 15. Port State (รัฐเจาของทา) 16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลาที่คาดวาจะถึง)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค) 18. Have Products (มีสินคา)

 No (ไมมี) 

 Yes (มี) 

19. Offloading (ขนถายสัตวน้าํ)

 No (ไมขนถาย) 

 Yes (ขนถาย) 

20. Port after Inspection (ทาหลังตรวจเรือ)

21. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 22. Gear (เคร่ืองมือประมง) 23. TH Registry ID (เลขอางอิงกรมเจาทา)

24. Evidences and Documentations Submitted with AREP97

(เอกสารประกอบแบบการแจงนําเรือประมงที่ทําการประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเขาเทียบทา) YES NO Comment 

Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสารจดทะเบียนของเรือจับสัตวนํ้าจากรัฐเจาของธง)   

Fishing License (ใบอนุญาตทําประมงจากรัฐเจาของธง/รัฐชายฝงท่ีเรือทําประมง ครอบคลุมพ้ืนท่ีการจับสัตวนํ้า)   
Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….   
Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….   
25. Vessel Agent

(ตัวแทนสายเรือ) 

Tax No./Branch (เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ลําดับสาขา) 26. Vessel Owner(s) Information (เจาของเรือ)

27. Vessel Master (ชื่อผูบังคับการเรือ), Nationality (สัญชาติผูบังคับการเรือ) 28. Attorney (ผูทําการแทนเจาของเรือ)

For Inspection only (สําหรับเจาหนาท่ี) 

Notification97 No..………………………………………………………………… 

Accepted Date ………………………….…Time…………………………………. 

 Allow port entry and offloading (อนุญาตเทียบทาและขนถายสัตวน้ําได) 
 Allow port entry with inspection (อนุญาตเทียบทาและตรวจเรือ) 
 Port entry denied for the following reasons: (ไมอนุญาตเทยีบทาเนื่องจาก) 
      Reason (เหตุผล)………………………………………………………………… 

Officer Position and Emblem of Office 

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน) 

Signature 

(ลายมือชื่อ) 

  Result (ผลการพิจารณา) 

กรณียื่นดวยตนเอง 80



ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING 

VESSEL OF BORDERED FLAG STATE  
(แบบการแจงนําเรือประมงที่ทาํการประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มอีาณาเขตติดกบัประเทศไทยเขาเทยีบทา)

1. Title (ชื่อยอ)

 AREP97 

2. No. (เลขที่)

10401060116000026 

29. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

31. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

32. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

หนา 2 จาก 3 

33. Information in Stowage Plan (ขอมูลในผังเรือ)

A   Hold No.
 (เลขระวางเรือ) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

1-2-6-1C SEGYERO KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 14070016261107 9713973 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

23/04/2017 - 
30/05/2017 

FAO 71/WCPFC Tuna Purse seine 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
2014-04 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 13/07/2019 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

02/06/2017 - 
03/06/2017 

KIRIBATI TARAWA 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
KI16-VU34904C-328 REPUBLIC OF KIRIBATI 16/09/2017 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

Frozen 145,000.000 Import 145,000.000 

 Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)   
  

Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบ่ญัชีราคาสินคา) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราสงสนิคา) 
ทาเทียบเรือ บริษัท DW(WP)-2017-TUM-007 / 

27/06/2017 
DW-20170705-010 / 
27/06/2017 

B  Hold No.
 (เลขระวางเรือ) 

Donor/Fishing Vessel Name 
(เรือจับ) 

Flag State 
(ธงเรือจับ) 

Registration No. 
(เลขทะเบียนเรอืจับ) 

IMO Ship ID 
(รหัส IMO) 

1-2-6-1C SEGYERO KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 14070016261107 9713973 

Fishing Trip Duration 
(ชวงวันทีท่ําการประมง) 

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

Species on board  
(ชนิดพันธุของปลาบนเรอื) 

Gear 
(เครื่องมอืประมง) 

26/04/2017 - 
30/05/2017

FAO 71/WCPFC Tuna Purse seine 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืจับ) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
2014-06 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 26/08/2019 

Transshipment Duration 
(ชวงวันทีข่นถาย) 

Port of Loading  
(ประเทศตนทางบรรทุก) 

Transshipment Port 
(ทาที่ขนถาย) 

Transshipment Area 
(บริเวณทีข่นถาย) 

03/06/2017 - 
03/06/2017

KIRIBATI TARAWA 

Identifier (เลขที่อนุญาตเรอืขนถาย) Issued by (ออกใหโดย) Validity (มีอายุใชไดจนถึง) 
KI16-VU34904C-328 REPUBLIC OF KIRIBATI 16/09/2017 

Product Form 
(รูปแบบผลผลิต) 

Catch on Board/KGM 
(ปริมาณบนเรือ/กก.) 

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

Catch Offloaded/KGM 
(ปริมาณที่จะนําขึ้นทา/กก.) 

Frozen 145,000.000 Import 145,000.000 

 Offloading Port (ทาขึน้สัตวน้ํา)   
  

Importer (ผูนําเขา) Invoice No./Date (เลขที/่วันทีบ่ญัชีราคาสินคา) BL No./Date (เลขที่/วันที่ใบตราสงสนิคา) 
ทาเทียบเรือปตตานี ิ ั  DW(WP) 2017TUM007 / 27/06 DW20170705010 /   

กรณียื่นดวยตนเอง 81



ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY OF ARTISANAL FISHING 

VESSEL OF BORDERED FLAG STATE  
(แบบการแจงนําเรือประมงที่ทาํการประมงพื้นบานโดยรัฐเจาของธงที่มอีาณาเขตติดกบัประเทศไทยเขาเทยีบทา)

1. Title (ชื่อยอ)

 AREP97 

2. No. (เลขที่)

10401060116000026 

29. Submitted Date (วันที่ยื่นคําขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

31. Signature (ลายมอืชื่อ)

(นางสาวชนกขวัญ กะลาสี) 

32. Officer Position and Emblem of Office

(ตําแหนงและตราประทับหนวยงาน)
30. Accepted Date (วันที่ลงรับคําขอ)

13/07/2017 - 10:22 AM 

หนา 3 จาก 3 

Total catch onboard (ชนิดและปริมาณสตัวนํ้าบนเรือ) 
Catch offloaded/KGM 

(ปรมิาณท่ีจะนําข้ึนทา/กก.) 
Species 

(ชนิดพันธุ) 

Product form 

(รูปแบบผลผลิต) 

Catch area 

(แหลงจับ) 

Quantity / KGM 

(ปริมาณ / กก.) 

รวม (Total) 

Appendix (เอกสารแนบ) 

Invoice no. (เลขบัญชีรายการสินคา) ………………………………………..   Date (วันท่ี)……………………………………………………

กรณียื่นดวยตนเอง 
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