
บทบาท FMC กบัการตรวจสอบการตดิตามเรือประมงไทย

ทีท่าํการประมงในต่างประเทศ

และแนวทางการตรวจสอบการตดิตามเรือประมงต่างประเทศในอนาคต

กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบตดิตามเรอื

ศูนยปฎิบัตกิารเฝาระวังการทาํการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC)



MCS ( Monitoring Control and Surveillance)
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หัวหน้ากลุ่มฯ

ส่วนงานบริหารสํานักงาน

พืน้ทีอ่นัดามัน

พืน้ทีอ่่าวไทยตอนบน

ส่วนงาน Control Room

พืน้ทีอ่่าวไทยตอนกลาง

พืน้ทีอ่่าวไทยตอนล่าง

งานวเิคราะห์พฤติกรรมเรือประมง

งานด้านฐานข้อมูล

งานด้านรับรองเอกสาร

งานแผนงาน งบประมาณ และธุรการ

นอกน่านนํา้

โครงสร้างศูนย์ปฎบัิติการเฝ้าระวงัการทาํการประมง (FMC)



การปฎบิัติงานของศูนย์ปฎบัิติการเฝ้าระวงัการทาํการประมง (FMC)

การปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มทีป่ฏิบัติงานบริหารสํานักงาน จํานวน 35 อตัรา เป็นการปฏิบัติงาน 

ในช่วงเวลาปกติ วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.

2. กลุ่มทีป่ฏิบัติงาน Control room จํานวน 49 อตัรา โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ย่อยผลดัเปลีย่นหมุนเวียนกนัปฏิบัติหน้าทีใ่นการเฝ้าระวงัทุกวนัตลอด 24 ช่ังโมง



โครงสร้างศูนย์ปฎบัิติการเฝ้าระวงัการทาํการประมง (FMC)



แสดงเสน้ทางการส่งขอ้มูลความเส่ียงของเรือประมงระหวา่ง FMC และหน่วยปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง

การส่งข้อมูลความเส่ียงของเรือประมงระหว่าง FMC และหน่วยปฏิบัติทีเ่กีย่วข้อง



การปรับปรุง SOP ของศูนย์ FMC ให้สามารถครอบคลุมขั้นตอนการบังคบัใช้กฎหมาย

ขั้นตอนการปฎบิัตงิานของศูนย์ FMC (Fisheries Monitoring Center)

ติดตามเฝ้าระวงัเรือประมง 24 ชัว่โมง/7 วนั

1. ตรวจสอบการส่งสัญญาณ VMS, ตาํแหน่ง และความร็ว 

2. ตรวจสอบพฤติกรรม

3. ตรวจสอบพื้นท่ีทาํการประมง

“วเิคราะห์พฤติกรรมต่อการฝ่าฝืนกฎหมายและจดัลาํดบัเรือกลุ่มเส่ียง”

“รับรองเอกสารก่อนส่ง”

2. ทีมเฝ้าระวงั (Monitoring Team) 

1. ตรวจสอบเส้นทาง และพฤติกรรมยอ้นหลงั

2. สุ่มตรวจเรือประมงกลุ่มปกติ 20%

3. สุ่มตรวจเรือประมงกลุ่มเฝ้าระวงั 20%

4. ประเมินพฤติกรรมยอ้นหลงัเรือกลุ่มเส่ียง และกลุ่มเส่ียงสูงจากทีมเฝ้าระวงั 

“จดัลาํดบัเรือกลุ่มเส่ียง และปรับลดกลุ่มเส่ียง”

“รับรองเอกสารก่อนส่ง”

3. ทีมประเมินพฤตกิรรม (Behavior analysis Team) 

ส่งต่อข้อมูลเรือกลุ่มเส่ียงต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

ศูนย์ PIPO กองตรวจการประมง ศรชล. กองกฎหมาย

- ประมวลผลขอ้มูลเรือกลุ่มเส่ียง

- แจง้ ศูนยป้์องกนัละปราบปรามประมงทะแล

- ศปท. ออกปฎิบติัการตรวจเรือประมง

กลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ 

และดาํเนินคดี

- ประมวลผลขอ้มูลเรือกลุ่มเส่ียง

- แจง้ ขอ้มูลเรือกลุ่มเส่ียงไปยงัศรชล.เขต

- ศรชล.เขต. ออกปฎิบติัการตรวจเรือประมง

กลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายงานผลการ

ตรวจสอบ และดาํเนินคดี

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการดาํเนินคดี

- ดาํเนินการตามกฎหมาย

- ติดตามผลการดาํเนินคดี

การรายงาน: รายงานผลการตรวจสอบ และการดาํเนินคดต่ีอศูนย์ FMC เพ่ือปรับลด/เพิม่ กลุ่มเส่ียง

- ตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ

- การดดัแปลงอุปกรณ์ VMS

- ตรวจสอบสตัวน์ํ้ า

- ตรวจสอบเคร่ืองมือประมง

- ขอ้มูลการ PI-PO

1. การติดตั้งอุปกรณ์ VMS

2. การเปล่ียนอุปกรณ์ VMS

3. การยกเลิกอุปกรณ์ VMS

4. การระงบัใชอุ้ปกรณ์ VMS ชัว่คราว

1. การจดัการฐานข้อมูล



1. http://vms.fisheries.go.th/gpsstatus/ 

- ตรวจสอบสถานะอุปกรณ VMS (VMS Status System)

2. https://fishinginfo.fisheries.go.th

- ตรวจสอบฐานขอมูลเรือ

3. http://vms.fisheries.go.th/

- ระบบติดตามเรือ (VMS)

การตรวจสอบ VMS เบ้ืองต้น 



หมายเลขอุปกรณ VMS

VMS Status System



VMS Status System



VMS Status System



ตรวจสอบฐานข้อมูลเรือ (Fishing InFo2)



ตรวจสอบฐานข้อมูลเรือ (Fishing InFo2)



http://vms.fisheries.go.th/

ระบบตดิตามเรือปประมง (ระบบ VMS)



เรือประมง เจาของเรอื

VMS Control Centre

PIPO

Navigation Satellite

- SMS

- E-mail

หลกัการทาํงานของระบบ VMS



ระบบตดิตามเรือประมง (ระบบ VMS)



สถานะของอุปกรณ์ VMS



สถานะเรือ ชื่อเรือ ตําแหนงเรือ ความเร็ว ระยะเวลาที่สง

ขอมูลลาสุด

รายละเอยีด และสถานะเรือ : สถานะต่างๆ



แผนการดาํเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทําการประมง (FMC)

การพฒันาประสิทธิภาพ 

VMS Phase 2

ปรับปรุงระบบ VMS Phase 2

ปรับปรุง Hardware

วจิยัและพฒันาขอ้มูล เพ่ือ

วเิคราะห์พฤติกรรม

เตรียมการพฒันา ระบบ VMS 

Phase3
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สถานะการดาํเนินการ : เรียบร้อยแล้ว

การเช่ือมโยงฐานข้อมูล

 ฐานขอ้มูล E-license

ฐานขอ้มูล Fishing Info 2

ฐานขอ้มูล Traceability

พฒันา SOP ระหวา่งหน่วย

ปฎิบติั

พฒันาระบบเฝ้าระวงั และ

บังคับใช้กฎหมาย

 วเิคราะห์ปัญหาในการเฝ้าระวงั

ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ปรับ SOP ของ FMC ใหช้ดัเจน

 พฒันาบุคลากร Coaching จาก 

ผชช.ต่างประเทศ 

พฒันาศูนย์ FMC

 จดัสรรอตัรากาํลงั และ

ปรับปรุงโครงสร้างสายบงัคบั

บญัชา

 โครงการปรับปรุงศูนย ์FMC

มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการพฒันาขดีความสามารถรองรับ EU Observation note เพิม่เติม

EU Observation Note

1. พฒันาการใชร้ะบบ VMS อยา่งเตม็

รูปแบบและมีประสิทธิภาพ

2. พฒันาศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการทาํ

การประมง (Fishery Monitoring Center : 

FMC)ใหส้ามารถควบคุมกองเรือไดอ้ยา่ง

เตม็รูปแบบ

3. ผลกัดนัใหศู้นย ์FMC มีอาํนาจในการ

บงัคบัคดีเม่ือพบการกระทาํความผดิ

เป้าหมาย

: การพฒันา VMS 

Center เพ่ือ

ยกระดับเป็น

Fishery 

Monitoring 

Center (FMC)ทีม่ี

มาตรฐานระดับ

สากล

พฒันาระบบการเฝ้าระวงั 

และบังคับใช้กฎหมาย

โครงการลอ็ค/ตรึงระบบ VMS 

กาํหนดมาตรฐาน VMS Gen.2

มาตรฐานการติดตั้ง

มาตรฐานผูใ้หบ้ริการ MCSP

พฒันา SOP

SOP ควบคุมกองเรือประมง

นอกน่านนํ้า และเรือขนถ่าย

ขณะขนถ่ายสัตวน์ํ้าในเขต

ท่าของรัฐชายฝ่ัง

ขณะทาํการขนถ่ายในทะเล

พฒันาศูนย์ FMC

ระบบสารสนเทศและระบบส่ือสารของศูนย ์FMC (ส.ค. – ธ.ค. 60)

การปรับปรุงพื้นท่ีเป็นท่ีพกัสาํหรับเวรประจาํวนั และหอ้งประชุม



Roadmap FMC
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ระยะเวลาดาํเนินการ

กจิ
กร

รม
ห

ลกั

กจิกรรมย่อย

1. พฒันา

ประสิทธิภาพของ 

ระบบ VMS

4. การพฒันาคน

2. พฒันาระบบ

การเฝ้าระวงั และ

บังคบัใช้กฎหมาย

ประมง

3. พฒันาศูนย์ 

Fishery 

Monitoring 

Center (FMC)

1) ปรับปรุงระบบ VMS Phase 2

2) พฒันา Hardware VMS

3) วจิยัและพฒันาขอ้มูลเพ่ือวเิคราะห์พฤติกรรมการทาํประมง
60%

100%

100%

5) เตรียมการณ์VMS Phase 3

20%

4.1) E-license
100%

4.2) Fishing Info 2
100%

4.3) Traceability
100%

1) ปรับปรุงกฎระเบียบ
100%

2.1) พฒันา SOP ของ VMS ใหช้ดัเจน
100%

2.2) พฒันา SOP การทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยตรวจกลางทะเล
75%

2) พฒันา 

SOP

1) พฒันา บุคลากรโดยCoaching จาก ผชช.ต่างประเทศ 
60%

1) ปรับโครงสร้าง, สายบงัคบับญัชา และปฎิบติังานตามโครงสร้าง
80%

2.1) ศูนยติ์ดตาม ชั้น 1
25%

2.2) ระบบส่ือสารของศูนย ์FMC
0%

2.2) หอ้งประชุม และส่วนท่ีพกัเจา้หนา้ท่ี 
0%

3.1) โครงการลอ็ค/ตรึงระบบ VMS 
10%

3.2) กาํหนดมาตรฐาน VMS Gen.2
10%

2.3) SOP ควบคุมเรือขนถ่าย 
0%

4) 

เช่ือมโยง

ฐานขอ้มูล

3) แกไ้ขปัญหา

การขาดส่ง

สญัญาณ

2) ปรับปรุงสถานท่ี

1. พฒันาการใช้

ระบบ VMS อย่าง

เต็มรูปแบบและมี

ประสิทธิภาพ

3.  ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ศู น ย์

FMC มีอาํนาจในการ

บังคับคดีเม่ือพบการ

กระทาํความผดิ

2. พฒันาศูนย์

ปฏิบัติการเฝ้าระวงั

การทาํการประมง

(Fishery 

Monitoring Center 

: FMC)ให้สามารถ

ควบคุมกองเรือได้

อย่างเต็มรูปแบบ

เป้าหมาย

: การพฒันา VMS 

Center เพ่ือ

ยกระดับเป็น

Fishery 

Monitoring 

Center (FMC)ทีม่ี

มาตรฐานระดับ

สากล

ดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ



ความก้าวหน้าการกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานการตดิตั้ง และมาตรฐานผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม (MCSP)

มาตรฐาน MCSP



ความก้าวหน้าการกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานการตดิตั้ง และมาตรฐานผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม (MCSP)

มาตรฐาน MCSP



IUU Response System



IUU Response System : Data Flow Diagram



IUU Response System



IUU Response System : Schematic of EM (Video Monitoring System)



ระบบ ERS (Electronic Reporting System)



การควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอก

น่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC



การควบคุมเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC ในปัจจุบัน



การควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC

สภาพปัญหา/อุปสรรคที่

พบในปัจจุบนั

ปัจจุบนัไม่มีมาตรการในการ

ควบคุมเรือขนถ่าย และ

เรือประมงนอกน่านนํ้ าจากศูนย ์

FMC จึงไม่สามารถบงัคบัใช้

กฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ผลจากการเยีย่มชม FMC 

เกาหลีใต ้ทาํใหท้ราบวา่ตอ้งมี

การปรับขบวนการควบคุมใหมี้

ประสิทธิภาพ

แนวทางการปฎบิตัิ

จดัทาํ SOP ใหค้รอบคลุม

ขั้นตอนการปฎิบติัของเรือประมง

นอกน่านนํ้ า และเรือขนถ่าย ให้

สามารถนาํไปใชใ้นการบงัคบัใช้

ทางกฎหมาย

กาํหนดมาตรการควบคุม

เรือประมงนอกน่านนํ้ า และเรือขน

ถ่าย ดว้ยระบบ ERS

จดัทาํแผนงานและงบประมาณ

เสนอผา่นศปมผ. เชิญผูเ้ช่ียวชาญ

จาก FMC เกาหลีใต้

ข้อเสนอแนะ

จดัทาํระบบ Electronic Report 

System และระบบ Electronic 

Monitoring Semi/Near real time 

จดัทาํรายละเอียด ทางเทคนิคการ

ควบคุมละเฝ้าระวงัการขนถ่ายสตัวน์ํ้ า

ตามคาํแนะนาํของเชิญผูเ้ช่ียวชาญจาก 

FMC เกาหลีใต้

พิจารณามาตรฐาน และแนวทางการ

นาํมาใชท่ี้สากลยอมรับ

มาตรการควบคุม

เรือประมงนอกน่านนํา้

และเรือขนถ่าย



เม่ือกลบัเขา้ท่าเทียบเรือในประเทศไทย

ดาํเนินส่ง MCTD , บนัทึก CCTV ในรูปแบบ

ไฟล ์MP4 และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายใน 48 ชัว่โมง

1. ข้ึนทะเบียนเรือขนถ่ายกบักรมประมง และ

องคก์รระหวา่งประเทศท่ีกาํกบัดูแลพื้นท่ีท่ีทาํการ

ขนถ่าย

2. ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีกรมประมงกาํหนด

ขออนุญาตต่อศูนย ์FMC ของกรมประมง       

ล่วงหนา้ก่อนการขนถ่าย 48 ชัว่โมง

รายงานการขนถ่ายแต่ละคร้ังผา่นระบบ ERS 

ภายใน 24 ชัว่โมง

1)ติดตั้งระบบ VMS

2) ระบบส่ือสาร Electronic Report System :

ERS หรือเทียบเท่า 

3) ติดตั้ง CCTV (Semi/Near Real-time)

แนวทางปฎบิัติการควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC

กรณเีรือขนถ่ายสัตว์นํา้หรือเกบ็รักษาสัตว์นํา้ขนถ่ายในบริเวณรัฐชายฝ่ัง (Transshipment at Port)

1. ข้อกาํหนด 2. อุปกรณ์ทีก่าํหนด

3. วธีิการปฏิบตัิ
4. ข้อปฎบิตัิ

เพิม่เติม



เรือขนถ่ายส่งมอบ Fishing Logbook เม่ือเรือเทียบท่าท่ี

ประเทศไทย พร้อมกบั MCTD                                          

และ ขอ้มูล CCTV

1. ข้ึนทะเบียนเรือขนถ่ายกบักรมประมง และองคก์ร

ระหวา่งประเทศท่ีกาํกบัดูแลพื้นท่ีท่ีทาํการขนถ่าย

2. ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีกรมประมงกาํหนด

1) ขออนุญาตต่อศูนย ์FMC ของกรมประมง

ล่วงหนา้ก่อนการขนถ่าย

2) เสนอเอกสารอนุญาตใหผู้ส้ังเกตการณ์                             

ลงนามยนืยนัรับทราบ

3) รายงานขอ้มูล Fishing Logbook เบ้ืองตน้ใหก้รมประมง

ทราบผา่นระบบ ERS 

1) ติดตั้งระบบ VMS

2) ระบบส่ือสารแบบ Electronic Report System :  

ERS หรือเทียบเท่า

3) การติดตั้ง CCTV (Semi/Near Real-time) 

4) ผูส้ังเกตการณ์บนเรือเวลาขนถ่าย

แนวทางปฎบิัติการควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC

กรณขีนถ่ายในทะเล (Transshipment at Sea) : เรือขนถ่ายสัตว์นํา้หรือเกบ็รักษาสัตว์นํา้

1. ข้อกาํหนด 

3. วธีิการปฏิบตัิ
4. ข้อปฎบิตัิ
เพิม่เติมเม่ือ
กลบัเข้า ท่า
เทยีบเรือ

2. อุปกรณ์ทีก่าํหนด



1) มอบ Fishing Logbook ใหเ้รือขนถ่าย เม่ือมีการขนถ่าย

เรียบร้อย

2) ส่งมอบ ขอ้มูล CCTV  ใหเ้รือขนถ่าย  ตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

1.ไดรั้บใบอนุญาตทาํการประมงนอกน่านนํ้า                            

และหรือองคก์รระหวา่งประเทศท่ีกาํกบัดูแลพื้นท่ีท่ี

ทาํการประมง

2. ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ีกรมประมงกาํหนด

1) 1) ขออนุญาตต่อศูนย ์FMC ของกรมประมง      

ล่วงหนา้ก่อนการขนถ่ายใหเ้รือขนถ่าย                        

ขออนุญาตแทน

2) 2) เสนอเอกสารอนุญาตใหผู้ส้ังเกตการณ์ลงนามยนืยนั

รับทราบ

1)ติดตั้งระบบ VMS

2) ระบบส่ือสารแบบ Electronic Report System :  

ERS หรือเทียบเท่า

3) การติดตั้ง CCTV (Semi/Near Real-time)  

4) ผูส้ังเกตการณ์บนเรือเวลาขนถ่าย

แนวทางปฎบิัติการควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC

กรณขีนถ่ายในทะเล (Transshipment at Sea) : เรือจับสัตว์นํา้

1. ข้อกาํหนด 2. อุปกรณ์ทีก่าํหนด

3. วธีิการปฏิบตัิ
4. ข้อปฎบิตัิ

เพิม่เติมเม่ือขน
ถ่ายเรียบร้อย



การควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือขนถ่ายสัตว์นํา้ของศูนย์ FMC

วนัที ่10 ธ.ค. 2559 : ประชุมผู้ประกอบการคร้ังที ่1

วนัที ่14 ธ.ค. 2559 : ประชุมผู้ประกอบการคร้ังที ่2

ออกระเบียบเพ่ือใช้ในการบังคบัภายในเดือน มกราคม 2560

เร่ิมใช้ระบบควบคุมการขนถ่ายสัตว์นํา้ของเรือประมงนอกน่านนํา้ และเรือ

ขนถ่ายสัตว์นํา้ เดือนเมษายน 2560



แนวทางการตรวจสอบการติดตาม

เรือประมงต่างประเทศในอนาคต



ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง/เรือบรรทุกสินค้าประมงต่างประเทศเข้าท่า  (Port State Measures)

กองควบคุมการคาสัตวน้ํา และปจจัยการผลิต
พิจารณา AREP ประกอบการแจ้งขอเข้าเทียบทา่

กัปตัน เจาของเรือ หรือตัวแทนตองย่ืนคํารองขอนําเรือเขา

เทียบทา (Advance Request For Port Entry: AREP)
ไมนอยกวา 48 ชัว่โมงก่อนนําเรือเข้า

“อนุญาตใหเขาเทียบทา” ขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ผาน ไมผาน

“ปฏิเสธการนําเขาเทียบทา”สง
ขอ

มูล
เพื่

อต
รว

จส
อบ

คว
าม

ถูก
ตอ

ง

ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.กลาง)
เจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมลูเรือท่ีไดรับแจงจากผูควบคุมเรือ

ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล

1. ตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขอมูลท่ีเก่ียวของ ดังน้ี
2. บนัทกึข้อมลู และจดัทํารายงานประกอบตามแบบฟอร์มท่ีได้กําหนดไว้ คือ แบบรายงานการตรวจสอบ

พฤติกรรมเรือประมงตา่งประเทศเข้าทา่

3. สง่ผลการตรวจสอบตามแบบรายงานให้ ศนูย์ FMC

ขอมูลถูกตอง ขอมูลไมถูกตองดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง 

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวงัการทาํการประมง (Fishery Monitoring Center: FMC)

ตรวงสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล



การตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง/เรือบรรทุกสินค้าประมงต่างประเทศเข้าท่า  (Port State Measures)



การตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง/เรือบรรทุกสินค้าประมงต่างประเทศเข้าท่า  (Port State Measures)



Director of Compliance  

“FMC” = VMS command center

+ communication unit 

Vessels

(field)

BAD GUY

PIPO (field) Fish Landing

(field)

PSM (field)

Case File

Investigation Unit

Prosecution

Software for case 

Management  System

(for all units)

Notifications

2: Inspection

1: Suspicious 

activity

3: Investigation

4: Prosecution

โครงสร้างการทาํงานของศูนย์ปฎบิตัิการเฝ้าระวงัการทาํการประมง (FMC) และ PSM (ในอนาคต)



จบการนําเสนอ
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