
การสืบค้นข้อมูลด้านการประมง



พรก.การประมง พ.ศ.2558 ; ทะเล
(ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน ้าไทย)

3 ไมล์ทะเลแนวชายฝั่งทะเล 12 ไมล์ทะเล

พื้นท่ีบริหารจัดการ 
กก.ปม.จว.ตาม ม.71

ทะเลชายฝั่งน่านน้้าภายใน ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้้าไทย
รัฐชายฝั่ง/รัฐที่มีสิทธิหา
ประโยชน์ไดต้าม กม.ต่าง 
ปท.

พื้นท่ีอนุญาตท้าการประมง
พื้นบ้าน ม.34

พื้นท่ีอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ ม.38
- ได้รับอนุญาตตาม ม.36
-จัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย ปลอดภัย ตาม ม.37
-มีคุณสมบัติ ม.39

EEZ

มีใบอนุญาตท้าการประมง
นอกน่านน้้าไทย (ม.48)
- ได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่ง
หรือ RFMO (ม.49)

-มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ 
(ม.51)

พื้นท่ีอนุญาต ม.31



การควบคุมการท าการประมง
การประมง

ประมงน ้าจืด ประมงพื้นบา้น ประมงพาณิชย์

ในน่านน ้าไทย (T, A)

ขนาดใหญ่มาก (x)

ขนาดเลก็ (S)

ขนาดกลาง (M)

ขนาดใหญ่  (L)

นอกน่านน ้าไทย (H)



ย่ืนเอกสาร

• ลงรับ

ตรวจเอกสาร

• ประมง

• สหวิชาชีพ

ตรวจเรือ

• Physical check

• เคร่ืองมือ

• แรงงาน

ตรวจ VMS

• Physical

• ยดึตรึง

• สง่สญัญษณ

PO

• FMC 

• ตรวจทางทะเล



“MONITORING CONTROL and SURVEILLANCE : FMC”
Monitoring Control and Surveillance 24 x 7 

1. VMS data and status
2. Costal conservation and control areas
3. Approach to the jurisdiction of a coastal state
4. Fishing behavior inconsistent to fishing license
5. Fishing areas
6. Transshipment at sea
7. Vessel diaster/Piracy

Monitoring Team 
Investigate track and behavior

1. History track of fishing vessels
2. Random 20% of normal vessels 
3. Random 20% of surveillance  vessels
4. Investigate of risk and high risk vessel from CR
5. Certificate history track of oversea vessels
6. Certificate transshipment at sea

Behavior analysis 
1. VMS unit general information
2. Switching VMS unit
3. VMS unit cancellation
4. Temporary VMS unit suspension 

Database

VMS command to relevant agencies

Fishery Patrol Thai - MECC Legal Affairs DivisionPIPO center

- Inspection at port
- Modify VMS
- Fish inspection
- Fishing gear
- PI – PO data

Lower 24 nautical mile
- Inspection at sea
- Transshipment at sea
- Fishing behavior
- Fishing area

Upper 24 nautical mile
- Inspection at sea
- Transshipment at sea
- Fishing behavior
- Fishing area

- Investigate document for 
legal proceeding 

- legal proceeding 
- advancement of legal 

proceeding

Report result of inspection fishing vessel to FMC



“MONITORING CONTROL and SURVEILLANCE”

Immediate Report of  Suspect Vessel Information24/7 MSC Operation



MONITORING CONTROL and SURVEILLANCE: “Law Enforcement Process ” 

VMS 
Reporting of risk targets

1. In case of emergency, immediate arresting 
2. Risk target groups to be arrested (Inspection 

planning)
3. Illegal vessel  (prosecution)

Inspection at Sea
Risk Analysis and Grouping

Action Units
1. Fishery Patrol : Area 1, 2, 3
2. THAI – MECC : Area 1, 2, 3

Prosecution

Unable to inspect at Sea

Checking for caught-in-the-act 
offense

Thai–MECC and Fishery Patrol PIPO Center 

Planning for inspection in the next 
fishing period

At port investigation
- Fishing logbook and catch
- Vessel tracking from onboard VMS
- Fishing gear
- Crew interview and etc.

Reporting

DoF/CCCIF



Structure of FMC 
Administration

Academic and Technology 
Support Workgroup

Administration and 
Cooperation Workgroup

Operations

VMS fishing monitoring workgroup

Port-in and port-out reporting control workgroup

At-sea fishing vessel inspection workgroup

At-port catch inspection workgroup

Oversea fishing and transshipment control workgroup

Marine catch import control workgroup

Communication and telecommunication workgroup

Law workgroup

FMC Administration Committee

Directing

New Structure :
FMC Administration Committee
And Operations Team to support 

integrated function operation. 



MONITORING CONTROL and SURVEILLANCE : “ FMC Process ”

VMS 
With risk behavior checked 

by VMS

1. Absent VMS data 
2. Possibility to perform 

illegal activities

Task Force
Data analysis and grouping

Action Units
1. Fishery Patrol
2. VMS
3. Marine Rec.
4. Radio operators

Reporting for Execute

1. In case of emergency, 
immediate arresting 

2. Risk target groups to be 
arrested (Inspection 
planning)

3. Illegal vessel  (prosecution)

Reporting to authority
Fisheries Inspection 

Director

THAI - MECC

PIPO Center

Area. 1, 2, 3

Area 1, 2, 3

Area 1, 2, 3

Prosecution

No offense found/Continuing 
monitoring

Reporting
DOF

CCCIF



Development of 
monitoring system and 
fishery law enforcement

SOP improvement

Past

SOP of the Center for 
Fishery Monitoring and 
Prediction being 
depending only on the 
VMS

Current

1) SOP for FMC staff 
2) SOP for At-Sea 
Inspecting Unit 
Coordination 
3) SOP for fishing vessels 
and carriers control

Data transferring of targeted IUU Fishing vessels 
between FMC and relevant government agencies

“MONITORING CONTROL and SURVEILLANCE”



PIPO : เป็นพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมาย มไิด้เฝ้าจับกมุผู้กระท าความผดิ แต่ต้องด าเนินคดเีม่ือพบการการกระท าความผดิ
ประเมินเบ้ืองตน้
ตรวจสอบขอ้มูล วเิคราะห์ 
ประเมิน ก าหนดแนวทาง

องค์ประกอบ
1. ประวติั PIPO (ท่า, เวลา)
2. ประวติัการท า

ประมง/VMS tracking
3. Fishing  logbook, หนา้ท่า
4. พฤติกรรมท่ีผา่นมา

ประเมินหน้าท่า
“เม่ือมีเหตุสงสัย ใหห้าขอ้มูลให้
มากและสมบูรณ์ท่ีสุดก่อน PI”

1. Physical check
2. สมัภาษณ์ (แยก, มีพ้ืนท่ีเฉพาะ)

2.1 ผูค้วบคุมเรือ
2.2 ลูกเรือ (จ านวนกบั gear)
2.3 Control at sea (ขอ้มูลสนบัสนุน)

3. การตรวจ สืบคน้
3.1 เคร่ืองมือ (ดาดฟ้า หวัเรือ หอ้ง)
3.2 สตัวน์ ้ า (ชนิด ปริมาณ แช่ดอง)

สืบสวน สอบสวน
“ใชข้อ้มูลมาตรฐาน หลกัฐาน 

สรุปขอ้สัณนิษฐาน”

1. Physical check/ GPS route
บนัทึกหลกัฐาน
2. การไต่สวน (แยก, มีพ้ืนท่ีเฉพาะ) 
บนัทึกปากค า, เสียง, Video

2.1 ผูค้วบคุมเรือ
2.2 ลูกเรือ

3. การตรวจ สืบคน้
3.1 เรือ (อุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั gear

   3.2 เคร่ืองมือ (สภาพ, การใชง้าน, 
อุปกรณ์ประกอบ)

3.2 สตัวน์ ้ า(ชนิด กลุ่ม ปริมาณ 
ลกัษณะความสด ความช ้า)

การรายงาน/ด าเนินคดี

“มูลเหตุ ขอ้สงสัย หลกัฐาน
สอดคลอ้งกนั”

1. เก็บรวบรวมหลกัฐานทั้งหมด
2. การประมวลผลการสืบ/สอบสวน

2.1 ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
2.2 พฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียง
2.3 หลกัฐาน ขอ้บ่งช้ีประกอบ

3. การรายงาน  (FMC)
3.1 เป็นหลกัฐานประกอบช้ีเป้า

    3.2 เป็นหลกัฐานการปฏิบติั
4. การด าเนินคดี
4.1 ผูพ้บเหตุกล่าวโทษร้องทุกข์
4.2 พบหลกัฐานท่ีแจง้ความไดเ้อง

PI : พสูิจน์เหตุอนัน่าสงสัยอย่างครอบคลุมจนถึงทีสุ่ดก่อนการอนุญาต



Fishing vessel Chokepeeradet 3 entering shore area



กรณศึีกษา 
เรือจบัคู่ท  าการประมง “Manopjaroenchai 2 and Choketongrue 1”

แผ่นตะเฆ่
-ขนาด
-อุปกรณ์ประกอบ
-การใช้งาน

เคร่ืองมือ
-ประเภทอวน ทุ่น ตาอวน  ขนาด
ความยาวคร่าว
-อุปกรณ์ประกอบ  สลงิ  ตู้กว้าน
-สภาพการใช้งาน

การส่งเป้า
-ลกัษณะ Track การเดนิเรือ 
พืน้ที่ เวลา ความเร็ว ความห่าง
-ต าแหน่งในการแล่น

สัตว์น า้
-สัตว์น า้อยู่ในเรือแม่
-เรือหู มักไม่มี ร่องรอยการคดั
แยก  
-ข้อมูล logbook ประวตักิาร
ขึน้สัตว์น า้



เรือจับคู่ท าการประมง Chaijaroen 17 and Chaijaroen 33

เรือ ก้าลังเครื่องยนต์ 

(แรงม้า)

ความสูงแผ่น

ตะเฆ่ (นิ้ว)

ความยาวคร่าว

บน (ม.)

อวนลากขนาดเล็ก 120-180 28-32 20-28

อวนลากขนาดกลาง 180-360 34 25-40

อวนลากขนาดใหญ่ 300-400 44 31-36



FMC

ประเมินเบ้ืองตน้

ประเมินหน้าท่า
สืบสวน สอบสวน

การรายงาน/ด าเนินคดี

PIPO center

เจ้าท่า
แจง้จุดจอด/ลอ็คเรือ

3 วนั X
รายงานผล

ด าเนินคดี/
แจง้ความ ร้องทุกข ์กล่าวโทษ

Police
กก.

เปรียบเทียบ

ก าหนดโทษปรับ

แจง้ผูต้อ้งหา

รับโทษ/ช าระ
ค่าปรับ/ส้ินคดีอาญา

ลอ็คเรือในระบบ FI2

ด าเนินคดี
ตามกฎหมาย

ม.39 การขอใบอนุญาต

ใชข้อ้มูลจาก PIPO แจง้ความด าเนินคดี

แจ
ง้ล
อ็ค

เรือ
/แจ

ง้เจ
า้ท่
ากองกฎหมาย

กก.มาตรการ
ทางการปกครอง

กบร.
พกัใบอนุญาต

Xครบก าหนด

พกัใบอนุญาต ลอ็คเรือในระบบ FI2



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการด าเนินการกรณีเรือมีขนาดแตกต่างจาก
ใบอนุญาตใหท้ าการประมง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560

- เรือขนาดเปล่ียน < 10%
- เลก็กวา่ 10 GT วดัแลว้ 10-<30 GT และไม่ใช่ 3 ประเภท
- เรือประกอบท าประมง เบด็ แผงปู ชอ้นจะละเมด็ คราด รุนเคย

- เจา้ท่าแกไ้ข
- เรือออกท าประมงได ้ใชใ้บตรวจ 3 ฝ่าย ชัว่คราว 45 วนั
- เรือเกิน >10% ด าเนินการตามเจา้ท่า

เจา้ทา่ แจง้จดุจอด

แจง้ศนูย ์PIPO

ลอ็คเรอื แกไ้ขขนาด แจง้ กปม.
5 วนั

กปม.แกไ้ข/
ระบุเงือ่นไข

3 วนั

แจง้ผูร้บัอนุญาต
1 วนั

คนืใบอนุญาต

< 10 GT

ออกใบอนุญาต/ เงือ่นไข/ รมต.พจิารณาเป็นรายกรณี

>10 GT
ผูร้บัอนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียม
ท าเครื่องหมายเรอื/ตดิ VMS

การควบรวมใบอนุญาต



การควบรวมใบอนญุาตท าการประมง
เครือ่งมอืลกัษณะเดยีวกนั น าหว้งเวลาทีเ่หลอืของเรอืทีจ่ะควบมาเพิม่

ใบอนุญาตมเีงือ่นไขท าประมง

ขนาดเปลีย่นมากขึน้

ลดปรมิาณ/
จ านวนวนั

เพิม่ปรมิาณ/
จ านวนวนั

ชาวประมงรบั

Xเปลีย่นประเภท
ท าลาย/จ าหน่าย

ยกใหร้าชการ

เปลีย่นใบอนุญาตได้
วดัขนาดแลว้

มปีรมิาณ/
หว้งเวลา

ไมใ่ชเ่รอืมหีว้งท าประมง



THANK YOU













อวนลากยกัษ์



การส่งเป้าอวนล้อมจับ



การส่งเป้าอวนล้อมจับปลากะตกั



อวนล้อม



การส่งเป้าอวนล้อมจับปลากะตกั



การส่งเป้าอวนล้อมจับปลากะตกั



อวนครอบ


