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คาํนํา 
 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานราชการในสังกดักอง

บริหารจดัการเรือประมงและการทาํการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัตั้งข้ึนภายใต้

คาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 10/2558 บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกรมประมง 

กองทพัเรือ กรมเจา้ท่า กรมการจดัหางาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการแกปั้ญหา

การทาํประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

เอกสารรายงานประจาํปี ฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อสรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายและภารกิจ

ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายประจาํปีงบประมาณ 2561 ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน  

ส่วนท่ี 2 ผลการดาํเนินงานประจาํปี  และส่วนท่ี 3 ส่วนสรุป ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการรับคาํขอแจง้

เขา้ แจง้ออกจากท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานและเรือประมง เพื่อให้การเขา้

ออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตรวจสอบ กาํกบัการดาํเนินงานของท่า

เทียบเรือท่ีจดทะเบียนกบักรมประมง ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลสมุดบนัทึกการทาํการ

ประมง หนงัสือกาํกบัการซ้ือขายสัตวน์ํ้ า หนงัสือกาํกบัการขนถ่ายสัตวน์ํ้ า รวมทั้งขอ้มูลของสัตวน์ํ้ าท่ีนาํข้ึน

ท่าเทียบเรือประมง ดาํเนินการสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจการดา้นการประมง และปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งชุด   

สหวิชาชีพ ผูป้ระกอบการแพปลาท่าเทียบเรือ ชาวประมง พนกังานเจา้หนา้ท่ี และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและ

ภายนอกศูนยฯ์ ซ่ึงมีส่วนร่วมให้การดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 2561 เป็นไปดว้ยความราบร่ืน สาํเร็จ

ลุล่วงตามวตัถุประสงค ์และหวงัว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน ผูส้นใจศึกษาในการประยกุตใ์ช้

ขอ้มูลต่อไป หากเกิดขอ้ผดิพลาดประการใด ทางศูนยฯ์ ยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือการปฏิบติังานท่ีดียิง่ข้ึน  

 

      
               (นายโรจนรุตม ์ รุ่งเรือง) 

        นกัวิชาการประมงปฏิบติัการ  ปฏิบติัหนา้ท่ี 
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             ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 1 

ส่วนที  

ข้อมูลพืนฐาน 

 

1.1 ข้อมูลพนืฐานจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

1.1.1  ลักษณะทางกายภาพ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มกัจะเรียกกนัดว้ยชือสัน ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใชอ้กัษรย่อ สฎ เป็นจงัหวดัใน

ภาคใต้ตอนบน มีพืนทีขนาดใหญ่ทีสุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ  ของประเทศไทย และมีประชากร

หนาแน่นอนัดบั  ของประเทศ นบัเป็นจงัหวดัหนึงทีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน มีหลกัฐานทงัประวติัศาสตร์

และโบราณคดีเก่าแก่ และยงัมีแหล่งท่องเทียวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง มีจงัหวดัทีอยู่ติดกนัได้แก่ 

ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี พงังา และระนอง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีตงัอยู่ในฝังตะวนัออกของภาคใต ้โดยมีสภาพภูมิประเทศทีหลากหลายทงั

ทีราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทงัทีราบชายฝัง มีพืนทีครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทงับริเวณทีเป็น

ทะเลและเป็นเกาะ เกาะในพืนทีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีทงัขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง  เกาะ นบัว่า

มากทีสุดเป็นอนัดับ  ของประเทศ รองมาจากจงัหวดัพงังาทีมี  เกาะ และจงัหวดัภูเก็ตทีมี  เกาะ 

เกาะขนาดใหญ่เป็นทีรู้จกัเช่น เกาะสมุย เกาะพะงนั เกาะเตา่ และหมู่เกาะอ่างทอง เนืองจากทาํเลทีตงัจึงไดรั้บ

อิทธิพลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซึงเกิดบริเวณทะเลอนัดามนับา้งเป็นครังคราวเนืองจากจะมีแนวเทือกเขา

ตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราช แถบบริเวณจงัหวดัระนอง จงัหวดัชุมพร จงัหวดั

พงังา จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นแนวช่วยลดอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ในทาง

กลบักนัพืนทีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกาํเนิดบริเวณทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย ทาํให้จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีช่วง

ฤดูฝนกินระยะเวลาตงัแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคม 

1.1.2  ทตีังและอาณาเขต 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีตงัอยู่ฝังตะวนัออกของภาคใต ้โดยมีพืนทีใหญ่เป็นอนัดบั  ของประเทศ 

และอนัดบั  ของภาคใต ้โดยมีจงัหวดัทีมีอาณาเขตติดกนั ดงันี 

ดา้นเหนือ ติดกบัจงัหวดัระนอง จงัหวดัชุมพร และอ่าวไทย 

ดา้นใต ้ติดกบัจงัหวดักระบีและจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ดา้นตะวนัออก ติดกบัจงัหวดันครศรีธรรมราชและอ่าวไทย 

ดา้นตะวนัตก ติดกบัจงัหวดัพงังา 

โดยทะเลฝังอ่าวไทยนันมีชายฝังยาวประมาณ  กิโลเมตร โดยมีเกาะทีอยู่ภายใต้เขตการ

ปกครองของจงัหวดั ไดแ้ก่ เกาะสมุย เกาะพะงนั เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง ซึงมีเกาะนอ้ยใหญ่อีกมากมาย 

จึงไดชื้อวา่เมืองร้อยเกาะ เช่น เกาะนางยวน เกาะววัตาหลบั เกาะแม่เกาะ 

1.1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49% ของพนืทีจงัหวดั มีเทือกเขา

สูงทอดยาวตามแนวเหนือใตข้องพืนทีจงัหวดั ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าว ก่อให้เกิดลุ่มนาํนอ้ยใหญ่รวม 14  

ลุ่มนาํ ลุ่มนาํทีสําคญั ไดแ้ก่ ลุ่มนาํตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นตน้ แม่นาํลาํคลองใน

จงัหวดัทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทยดา้นทิศตะวนัออก สําหรับลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สรุป

ไดด้งันี 

1. ภูมิประเทศเป็นทีราบสูง ภูเขาสลบัซับซ้อน ไดแ้ก่ พืนทีในเขตอาํเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 

พนม ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวียงสระ ชยับุรี และ อาํเภอวภิาวดี 

2. ภูมิประเทศเป็นทีราบชายฝังทะเล ไดแ้ก่ พนืทีอาํเภอเมืองและพุนพิน 

3. ภูมิประเทศเป็นทีราบสูงด้านตะวันออก ได้แก่  พืนทีอํา เภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์  

เวยีงสระ และบา้นนาสาร 

4. ภูมิประเทศทีเป็นทีราบสูงตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในอาํเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 

พนม บา้นนาเดิม ท่าชนะ ท่าฉาง และไชยา 

5. ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ พืนทีอาํเภอเกาะสมุย เกาะพะงนั หมู่เกาะ

อ่างทอง และเกาะบริวาร รวม  เกาะ 

1.1.4  ลกัษณะภูมิอากาศ 

เนืองจากทาํเลทีตงัอยูร่ะหวา่งสองฝังมหาสมุทรจึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้

ซึงเกิดบริเวณทะเลอนัดามนับา้งเป็นครังคราว เนืองจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขา

นครศรีธรรมราช แถบบริเวณจังหว ัดระนอง จังหวดัชุมพร จังหวดัพังงา จ ังหวัดภูเก็ต และจังหว ัด

นครศรีธรรมราชเป็นแนวช่วยลดอิทธิพลลมมรสุมดงักล่าว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจะไดรั้บอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือปกติจะมีแหล่งกาํเนิดบริเวณทะเล 
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จีนใตแ้ละอ่าวไทย ทาํให้จงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพดัผา่นอ่าว

ไทยและมรสุมตะวนัออกเฉียงใตจ้ากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีช่วงฤดูฝนยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนมกราคม 

1.1.5  สภาวะเศรษฐกจิ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั ปี 2558 (Gross Provincial Product : GPP) 

ณ ราคาประจําปีมูลค่าเท่ากับ 191,177 ล้านบาท เป็นลําดับที 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวดัสงขลา 

ประกอบดว้ย ภาคเกษตร มีมูลค่าเท่ากบั 50,198 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.3 ภาคนอกเกษตร มีมูลค่าเท่ากบั 

140,979 ลา้นบาทหรือร้อยละ 73.7 รายไดเ้ฉลียประชากร (GPP Per Capita) เท่ากบั 183,584 บาท เป็นอนัดบั 

3 ของภาคใต้และอนัดับ 17 ของประเทศ โดยในสาขาการประมงมีมูลค่า 3,052 ล้านบาท (ข้อมูลจาก : 

สาํนกังานสถิติ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

 

 

  

ภาพที .  ตราประจาํจงัหวดั 

 

 

ภาพที 1.2 ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั  

: ตน้เคียม (Cotylelobium melanoxylon) 

 

ภาพที 1.3 ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั : ดอกบวัผดุ 

(Rafflesia kerrii) 

(ทีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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1.2 ข้อมูลด้านประมง 

1.2.1  จํานวนเรือประมง 

จากขอ้มูลของสํานกังานเจา้ท่าภูมิภาคที 4 สาขาสุราษฎร์ธานี กรมเจา้ท่า รายงานจาํนวนเรือที 

จดทะเบียนเป็นเรือประมงในพืนทีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี รวมทงัสิน 2,177 ลาํ (ขอ้มูล ณ วนัที 30 กนัยายน 

2561) โดยเป็นเรือขนาดตงัแต่ 30 ตนักรอสซึงตอ้งขอใบอนุญาตทาํการประมงพาณิชย ์426 ลาํ รายละเอียด

ตาม ตารางที 1.1 

 

ขนาด (ตันกรอส) จํานวนเรือ (ลาํ) 

00.00-20.00 1,751  

10.01-30.00 264  

30.01-60.00 118  

60.01-150.00 40  

150.01-500.00 4  

รวม 2,177  

ตารางที 1.1  จาํนวนเรือทีจดทะเบียนเป็นเรือประมงในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

นอกจากนียงัมีเรือทีจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นาํ จาํนวน 4 ลาํ ได้แก่ เรือแสงเธียร 2 

เรือพรแม่เล็ก 3  เรืออุทยัวรรณ 7  เรือธนากร 12  และเรือโชคมารศรี 
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1.2.2  จํานวนใบอนุญาตทําการประมงพาณชิย์ 

เรือประมงทีขอและได้รับใบอนุญาตทาํการประมงพาณิชยใ์นปีการประมง พ.ศ.2561-2562 มี

จาํนวนทงัสิน 423 ลาํ รายละเอียดตามตารางที 1.2 

ประเภทเครืองมือ ตํากว่า 30 มากกว่า 30 รวม 

คราดหอยแครง, เบด็มือ 1   1 

คราดหอยลาย, คราดหอยอืน 3 2 5 

คราดหอยลาย, คราดหอยอืน, เบด็มือ 1 2 3 

คราดหอยอืน, คราดหอยลาย, เบด็มือ, อวนครอบหมึก   3 3 

ลอบปลา   1 1 

ลอบปลา, เบด็มือ 1   1 

ลอบปู 20   20 

ลอบปู, เบด็มือ 33 9 42 

ลอบปู, ลอบหมึกสาย, เบด็มือ   2 2 

ลอบปู, อวนติดตา, เบด็มือ   1 1 

ลอบหมึก, เบด็มือ   3 3 

ลอบหมึกสาย   1 1 

ลอบหมึกสาย, เบด็มือ 19 36 55 

ลอบหมึกสาย, เบด็มือ, อวนติดตา 1 1 2 

อวนครอบหมึก   1 1 

อวนครอบหมึก, เบด็มือ 34 17 51 

อวนครอบหมึก, เบด็ราว ยาวตงัแต่ 100 เมตรขึนไป, เบด็มือ 1   1 

อวนครอบหมึก, ลอบหมึกสาย, เบด็มือ 5   5 

อวนครอบหมึก, อวนติดตา 1   1 

อวนครอบหมึก, อวนติดตา, เบด็มือ 5   5 

อวนครอบหมึก, อวนติดตา, ลอบปลา, เบด็มือ 1   1 

อวนครอบหมึก, อวนติดตา, ลอบปู, เบด็มือ 1   1 

อวนครอบหมึก, อวนติดตา, ลอบหมึกสาย, เบด็มือ 1   1 

อวนชอ้นปลาจะละเมด็   1 1 

อวนชอ้นปลาจะละเมด็, เบด็มือ   1 1 

อวนติดตา 4 3 7 
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อวนติดตา, เบด็มือ 41 6 47 

อวนติดตา, ลอบปู, เบด็มือ 2   2 

อวนติดตา, ลอบหมึกสาย 4   4 

อวนติดตา, ลอบหมึกสาย, เบด็มือ 23 2 25 

อวนลอ้มจบัปลากะตกั   5 5 

อวนลอ้มจบัปลากะตกั, เบด็มือ   6 6 

อวนลากคานถ่าง 7 8 15 

อวนลากคานถ่าง, เบด็มือ 23 30 53 

อวนลากคู่, เบด็มือ   32 32 

อวนลากแผน่ตะเฆ่ 4 1 5 

อวนลากแผน่ตะเฆ่, เบด็มือ 6 7 13 

รวม 242 181 423 

ตารางที 1.2  จาํนวนเรือประมงทีขอใบอนุญาตทาํการประมงพาณิชยใ์นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

1.2.3  จํานวนท่าเทยีบเรือประมง 

ในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีท่าเทียบเรือประมงทีขึนทะเบียนท่าเทียบเรือประมงกบั

กรมประมงทงัสิน 44 ท่า แบ่งเป็นรายอาํเภอตามตารางที 1.3 

อาํเภอ จํานวน (ท่า) 

อาํเภอดอนสัก 17 

อาํเภอเมืองฯ 16 

อาํเภอกาญจนดิษฐ์ 4 

อาํเภอไชยา 3 

อาํเภอเกาะสมุย 2 

อาํเภอพุนพิน 1 

อาํเภอท่าชนะ 1 

รวม 44 

ตารางที 1.3  จาํนวนท่าเทียบเรือในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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1.2.4  ร่องนําทสํีาคัญ 

ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 6 กรมเจ้าท่า ระบุว่าร่องนําของจังหว ัด 

สุราษฎร์ธานี มีทงัสิน 34 ร่องนาํ ประกอบดว้ยร่องนาํขนาดใหญ่ จาํนวน 3 ร่องนาํ ร่องนาํขนาดกลาง จาํนวน 

9 ร่องนาํ และร่องนาํขนาดเล็ก จาํนวน 22 ร่องนาํ แต่ร่องนาํทีมีเรือประมงพาณิชยใ์ชใ้นการสัญจรหลกั ไดแ้ก่ 

ร่องนาํบา้นดอน อาํเภอเมืองฯ คลองดอนสัก อาํเภอดอนสัก และคลองท่ากระจาย อาํเภอท่าชนะ  

 

ภาพที 1.4 แผนทีแสดงร่องนาํทีสาํคญัของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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1.3 ประวตัิศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี จดัตงัขึนโดยคาํสังหัวหนา้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติที 10/2558 เรือง การแก้ไขปัญหาการทาํการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 

ไร้การควบคุม ลงวนัที 29 เมษายน 2558 ประกอบ ประกาศศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการทาํการประมงผิด

กฎหมาย ฉบบัที 8/2558 เรือง การจดัตงัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออก (Port In-Port Out Controlling Center) 

ลงวนัที 12 มิถุนายน 2558 เปิดดาํเนินการตงัแต่วนัที 20 มิถุนายน 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพือรับแจง้การ

เขา้-ออกท่าเทียบเรือของเรือประมงทีมีขนาดตงัแต่ 30 ตนักรอสขึนไป เป็นเครืองมือหนึงในการดาํเนินการ

แกไ้ขปัญหาการทาํการประมง อนัเนืองมาจากการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจดัใหมี้มาตรการใน

การป้องกนั ยบัยงั และขจดัการทาํการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึงหากไม่มี

การแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัโดยเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้สัตวน์าํของประเทศไทยในอนาคต

และความมนัคงของประเทศไทยในภาพรวม 

ดงันนัเพือให้สามารถดาํเนินการแก้ไขปัญหาการทาํการประมงไดอ้ย่างยงัยืนและเป็นระบบ 

และยกระดบัมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล รวมทงัเพือบรรเทาความ

เดือดร้อนของผูป้ระกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนืองและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจึงได้มีการจดัตงัศูนย์

ควบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง (Port In–Port Out Controlling Center) ประจาํในแต่ละจงัหวดัชายทะเล 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี จึงไดจ้ดัตงัขึน โดยใชอ้าคารสถานีวิทยุ

ประมงชายฝังสุราษฎร์ธานีเป็นสํานกังาน โดยดาํเนินภายใตก้ารกาํกบัดูแลของศูนยป์ระสานการปฏิบตัิใน

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต 2 (ศรชล.เขต 2) 

1.4 สํานักงานจุดตรวจส่วนหน้าดอนสัก (FIP Donsak) : 

เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ชาวประมงในพืนทีอาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ซึงเป็นพืนทีทีมีเรือประมงทีแจ้งเข้า-ออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

เป็นจาํนวนมาก โดยประมาณร้อยละ 80 ของเรือประมงทีแจง้เขา้-ออก จะอยู่ทีพืนทีอาํเภอดอนสัก จึงไดมี้

การเปิดสํานกังานจุดตรวจส่วนหน้าดอนสัก ตงัแต่วนัที 1 ธันวาคม 2559 เพือให้บริการแก่ชาวประมงใน

พืนทีอาํเภอดอนสักและพืนทีใกลเ้คียง โดยมีทีตงัอยู ่ณ บริเวณบา้นพกัประมงอาํเภอดอนสัก ตาํบลดอนสัก 

อาํเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการหมุนเวยีนเจา้หนา้ทีจากศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง

สุราษฎร์ธานี ไปปฏิบติัหนา้ที ณ สาํนกังานจุดตรวจส่วนหนา้ดอนสัก มีกาํหนดการสับเปลียนทุก ๆ 7 วนั 
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1.5 ทตีังองค์กร 

ทอียู่ :  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

หมู่ 3 ซอยปากนาํ 18 ถนนปากนาํ ตาํบลบางกุง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

โทรศพัท ์: 0 7792 2551   โทรสาร : 0 7727 0523 

E-mail : piposuratthani9@gmail.com 

Website : https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pipo-suratthani 

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PiPoSuratthani/ 

แผนที :  ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี 

พิกดั Latitude:9.183662   Longitude:99.369286 

 

 

ภาพ 1.5 ทีตงัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี 
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ภาพ 1.6 สาํนกังานศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี 

ทอียู่ : สํานักงานจุดตรวจส่วนหน้าดอนสัก (FIP Donsak)  

หมู่ 5 ซอย หนา้เมือง 2 ตาํบลดอนสัก  อาํเภอดอนสัก  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  84220 

โทรศพัท ์ 0 7731 3407 

โทรสาร  0 7731 3607 

พิกดั Latitude:9.314303  Longitude:99.688422 

 

ภาพ 1.7 ทีตงัจุดตรวจส่วนหนา้ดอนสัก (FIP Donsak) 
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ภาพ 1.8 สาํนกังานจุดตรวจส่วนหนา้ดอนสัก (FIP Donsak) 

1.6 วธีิการดําเนินงาน : 

เป็นการดาํเนินงานในลกัษณะของการบูรณาการหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการทาํการประมงใน

พนืทีทงัในมิติของเรือประมง ทรัพยากรประมง แรงงานภาคการประมงและมิติของความมนัคง ประกอบดว้ย 

. กองทพัเรือ 

. กรมประมง 

. กรมเจา้ท่า 

. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

. กรมการจดัหางาน 

. ตาํรวจนาํ 

7. กรมการปกครอง 

. ตวัแทนสมาคมประมงในพนืที 

1.7 คําขวญั 

“เราจะกา้วต่อไป บนเส้นทางปฏิรูปการประมงไทย สู่ประเทศไทย 4.0” 
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1.8 ค่านิยม 

“We are FISHERIES” 

F = Friendly มีความเป็นมิตร 

I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม 

S = Smart มีความสง่างาม 

H = Happiness มีความสุข 

E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

R = Responsibility มีความรับผิดชอบ 

I = Intelligence มีความฉลาด 

E = Energy มีพลงัและกาํลงัความสามารถ 

S = Simplicity มีความเรียบง่าย 

1.9 เป้าหมาย 

เพิมประสิทธิภาพการตรวจสอบเรือประมงทีมีการแจง้เขา้–ออก และเพือเพิมการตรวจเรือกลุ่ม

เฝ้าระวงั และเรือประมงทีมีพฤติกรรมเสียงตอ่การทาํผดิกฎหมาย 

1.10 วสัิยทัศน์ 

“เป็นหน่วยงานทีมุ่งพฒันาและบริหารการเปลียนแปลง เพอืนาํไปสู่การประมงทียงัยนื” 

1.11 พันธกจิ 

1.) ส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้การเพมิผลผลิตสัตวน์าํอยา่งมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดบั 

2.) ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการผลิตสัตวน์าํและผลิตภณัฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับ

มาตรฐานของไทยและสากล 

3.) กาํกบัและควบคุมการจดัการทรัพยากรสัตวน์าํ เพือให้มีผลผลิตใชอ้ยา่งยงัยืน และคงความ

หลากหลาย ทงัสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจดัการทรัพยากรในชุมชน 
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4.) ส่งเสริมและผลกัดนัให้ศึกษาวิจยัทางวิชาการทุกสาขากรมประมง รวมทงัการพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ทีต่อยอดจากงานวจิยั เพอืให้เกิดนวตักรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละเพมิมูลค่า 

5.) ส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเชียวชาญในการรับผิดชอบ รวมทงัปรับปรุง 

โครงสร้างใหเ้หมาะสมกบัการเปลียนแปลงของภารกิจ 

1.12 หน้าทคีวามรับผดิชอบ : 

ปัจจุบนัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี มีหนา้ทีรับผดิชอบ ดงันี 

1. บริการรับคาํขอแจง้เขา้ แจง้ออกจากท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย 

2. ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานและเรือประมง เพือให้การเขา้ออกท่าเทียบเรือของเรือประมง

ไทยเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

3. อนุญาตใหเ้รือออกทาํการประมง 

4. ตรวจสอบ กาํกบัการดาํเนินงานของท่าเทียบเรือทีจดทะเบียนกบักรมประมง 

5. ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลสมุดบนัทึกการทาํการประมง หนงัสือกาํกบั

การซือขายสัตวน์าํ หนงัสือกาํกบัการขนถ่ายสัตวน์าํ รวมทงัขอ้มูลของสัตวน์าํทีนาํขึนท่าเทียบเรือประมง 

6. ดาํเนินการสนับสนุนและประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการทีเกียวข้องกับ

กิจการดา้นการประมง ข่าวสารของทางราชการ ข่าวการแจง้ภยัพิบติัต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ 

7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 

1.13 กลุ่มงานภายใต้โครงสร้างองค์กร  

1.13.1 งานบริหารทวัไป  

. ตรวจสอบ ควบคุม กาํกบั งานอาํนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและ

บญัชี งานพสัดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช ้การดูแล และบาํรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงาน

ธุรการทวัไปของหน่วยงาน 

. วางแผน พฒันา ติดตาม รวบรวมขอ้มูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน 

. ประสานงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
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1.13.2 งานตรวจสอบสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือ 

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พฒันากระบวนการควบคุมตรวจสอบสัตว์นําขึนท่า ณ ท่าเทียบ

เรือประมง 

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบสืบคน้ทีมาของสัตวน์าํทีไดม้าจากการทาํการประมง

ของเรือประมงไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง 

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพฒันากระบวนการตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์นํา ณ ท่าเทียบ

เรือประมง 

. กาํหนดมาตราการ และแนวทางการรายงานการจบัสัตวน์าํของเรือประมงไทย 

. กาํกบั ดูแลการดาํเนินการของท่าเทียบเรือ และแพปลา ทีจดทะเบียนกบักรม 

. ประมวล วิเคราะห์ขอ้มูลการจบัสัตวน์าํ หนงัสือกาํกบัการซือ ขายสัตวน์าํ หนงัสือกาํกบัการ

ขนถ่ายสัตวน์าํ ตลอดจนชนิดและปริมาณสัตวน์าํทีนาํผา่นท่าเทียบเรือประมง 

. พฒันา และปรับปรุงฐานขอ้มูลการรายงานการเทียบท่าและการขนถ่ายสัตวน์าํของท่าเทียบ

เรือให้เป็นปัจจุบนั 

. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 

1.13.3 งานควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล 

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันากระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเขา้ออกท่าเทียบเรือของ

เรือประมงไทย 

. กาํหนดมาตราการ และแนวทางในการดาํเนินการแจง้เขา้-ออกท่าเทียบเรือของเรือประมง

ไทย 

. กาํกบั ดูแลการตรวจสอบการเขา้ออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย 

. ประสานงานกบัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
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. ปรับปรุงฐานขอ้มูลการแจง้เขา้-ออกเรือประมงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

. จดัทาํแผนการตรวจสอบเรือประมง 

7. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 

1.13.4 งานติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสือสาร 

. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันากระบวนการติดตามควบคุม เฝ้าระวงัการทาํการประมงของ

เรือประมงไทย ทีทาํการประมงทงัในน่านนาํไทย และนอกน่านนาํไทย 

. วิเคราะห์พฤติกรรมการทาํการประมงของเรือประมงไทยทีทาํการประมงทงัในน่านนาํไทย 

และนอกน่านนาํไทย 

. ดาํเนินการบงัคบัตามกฎหมายกรณีตรวจพบพฤติกรรมการทาํการประมงของเรือประมงไทย

ทีครบองคป์ระกอบความผดิ 

. กาํหนดหลกัเกณฑ์วิธีการในการติดตงั และแนวทางในการปฏิบติังานเกียวกบัระบบติดตาม

เรือประมงไทย 

. ปรับปรุงฐานขอ้มูลระบบติดตามเรือประมงไทยใหท้นัสมยั และเป็นปัจจุบนั 

. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
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1.14 อตัรากาํลงัและบุคลากรของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี สังกดัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออก 

เรือประมงเขต  (สงขลา) กองบริหารจดัการเรือประมงและการทาํการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ประกอบดว้ยบุคลากรทงัสิน 14 อตัรา ดงันี 

ขา้ราชการ     จาํนวน  4  อตัรา   ไดแ้ก่ 

ที  ชือ - สกุล    ตาํแหน่ง 

1.  นายโรจนรุตม ์รุ่งเรือง   นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ       หวัหนา้ศูนยฯ์ 

2.  นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ  นกัวิชาการประมงปฏิบติัการ 

3.  นางสาวมณีวรรณ์ วงศน์อก  นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ 

4.  นายฉตัรชยั ฤทธิเดช   นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ 

พนกังานราชการ     จาํนวน  3 อตัรา   ไดแ้ก่ 

ที  ชือ - สกุล    ตาํแหน่ง 

1.  นายธนพล บุญวงษ ์   เจา้พนกังานสือสาร 

2.  นางสาวอจัฉรา มาฆทาน   นกัวชิาการประมง 

3.  นางสาวสุธิดา ระวงัภยั   นกัวชิาการประมง  

จา้งเหมาบริการ    จาํนวน  7  อตัรา   ไดแ้ก่    

ที  ชือ - สกุล    ตาํแหน่ง 

1.  นายพงษส์วสัดิ ชูวารี   เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

2.  นางสาวปารมี แสงรักษาวงศ ์  เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

3.  นางสาวขนิษฐา รุ่งเรือง   เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

4.  นางสาวอรวรรณ์ ระวงั   เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

5.  นายทศพร กล่อมเกลียง   เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

6.  นางสาวศรุตา แสงหิรัญ   เจา้หนา้ทีบริการรับ-ส่งข่าวสาร 

7.  นายธนัยากร บวัเสน   เจา้หนา้ทีบริการรับ-ส่งข่าวสาร 
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บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี 

 

นายโรจนรุตม ์รุ่งเรือง 

ปฏิบติัหนา้ที หวัหนา้ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

(นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ) 
 

       

   นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ นางสาวมณีวรรณ์ วงศ์นอก        นายฉตัรชยั ฤทธิเดช 

     (นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ)            (นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ)        (นกัวชิาการประมงปฏิบติัการ) 

งานตรวจสอบสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ           งานควบคุมเรือประมง        งานติดตามเรือประมง ภายใตร้ะบบ 

                                                                 และการทาํการประมงในทะเล          ติดตามเรือและการสือสาร 

       

 

          นายธนพล บุญวงษ ์    นางสาวอจัฉรา มาฆทาน       นางสาวสุธิดา ระวงัภยั 

          เจา้พนกังานสือสาร                                  นกัวชิาการประมง                             นกัวชิาการประมง 

          (พนกังานราชการ)                                   (พนกังานราชการ)                             (พนกังานราชการ) 
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เจา้หนา้ทีจา้งเหมาบริการ 

 

 

         นายพงษส์วสัดิ ชูวารี   นางสาวปารมี แสงรักษาวงศ ์        นางสาวขนิษฐา รุ่งเรือง 

   เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํ                            เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํ                เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํ 

         หนา้ท่าเทียบเรือ                                           หนา้ท่าเทียบเรือ                                หนา้ท่าเทียบเรือ 

 

                                     นางสาวอรวรรณ์ ระวงั        นายทศพร กล่อมเกลียง 

เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ   เจา้หนา้ทีสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

       

 

นางสาวศรุตา แสงหิรัญ         นายธนัยากร บวัเสน 

      เจา้หนา้ทีบริการรับ-ส่งข่าวสาร เจา้หนา้ทีบริการรับ-ส่งข่าวสาร 
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ส่วนที 2 

ผลการดําเนินงานประจาํปี  

 

2.1 งานบริหารทัวไป 

งานบริหารทวัไปเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และอาํนาจหนา้ทีที

กาํหนดไว ้รวมทงัดาํเนินการติดตามเร่งรัด ตรวจสอบผลการปฏิบติังาน และประเมินผลการดาํเนินงาน ให้

เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงานโครงการต่าง ๆ ไดรั้บมอบหมายโดยผ่านรูปแบบของงานธุรการ การเงิน

และบญัชี พสัดุ งบประมาณ การติดต่อกบัหน่วยงานของกรมประมง และส่วนราชการภายนอก 

งานบริหารทวัไป ประกอบดว้ย 

1) งานสารบรรณ 

2) งานการเงินและบญัชี 

3) งานพสัดุ 

4) งานใหบ้ริการ 

ผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2561  สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

2.1.1  งานสารบรรณ 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการในส่วนงานสารบรรณใน

ระบบ E- Saraban กรมประมง ในการรับ - ส่งหนังสือราชการ การออกหนังสือคาํสัง และการจดัประชุม

พนกังานและเจา้หนา้ที โดยมีปริมาณหนงัสือรับมากทีสุด จาํนวน 583 ฉบบั รองลงมา คือ หนงัสือส่ง จาํนวน 

437 ฉบบั หนงัสือคาํสงั จาํนวน 38 ฉบบั และรายงานการประชุม 11 ครัง ตามลาํดบั (ดงัตารางที 2.1) 
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ลาํดับท ี งานทีปฏิบัติ จํานวน 

1 ลงทะเบียนหนงัสือรับ 583 ฉบบั 

2 ลงทะเบียนหนงัสือส่ง 437 ฉบบั 

3 หนงัสือคาํสัง 38 ฉบบั 

4 จดัประชุม/ รายงานการประชุม  11 ครัง 

ตาราง 2.1  สรุปผลการปฏิบติังานดา้นงานสารบรรณ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

2.1.2  งานการเงินและบัญชี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ศูนยค์วบคุมการแจ้งเขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ได้รับ

งบประมาณทงัหมด , , .  บาท  

โดยเป็นงบประมาณจากแผนงาน บูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร โครงการจดั

ระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน กิจกรรมหลกั จดัระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน จาํนวน 

, , .  บาท และแผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ผลผลิต

พฒันาศกัยภาพด้านการประมง กิจกรรมพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรสัตว์นาํ (ค่าสาธารณูปโภค) 

จาํนวน  ,  บาท และงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น เพือเป็นค่าใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการทาํประมงผดิกฎหมาย จาํนวน , , .  บาท 
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ตารางที 2.2 แสดงรายละเอียดงบประมาณประจาํปี  

ลาํดับ งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 งบดาํเนินงาน บุคลากร 267,960.00 259,817.00 8,143.00 

2 งบดาํเนินงาน ค่าตอบแทน ใชส้อยฯ 774,000.00 773,643.11 356.89 

3 งบสาธารณูปโภค(พฒันาศกัยภาพดา้นการประมง) 32,000.00 32,000.00 0.00 

4 ค่าสาธารณูปโภค งบกลางเพือเป็นค่า

สาธารณูปโภคของศูนยแ์จง้เขา้-

ออก เรือประมง PIPO ประจาํ

พนืที ศรชล.เขต 1,เขต 2 และ

เขต 3 

11,171.99 11,163.30 8.69 

5  ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์

ควบคุมการแจง้เขา้-ออก 

เรือประมง PIPO ประจาํพนืที 

ศรชล. เขต 2 (เบิกแทนกนั) 

15,000.00 14,982.47 17.53 

6  ก.ค่าสาธารณูปโภคของศูนย์

ควบคุมการแจง้เขา้-ออก 

เรือประมง PIPO ศรชล. เขต 2 

13,500.00 13,500.00 0.00 

7  เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการ

แกไ้ขปัญหาการทาํประมงผดิ

กฎหมาย (รอบ 2) 

(ค่าอินเตอร์เน็ต) 

14,417.45 14,330.70 86.75 

8  เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการ

แกไ้ขปัญหาการทาํประมงผดิ

กฎหมาย (รอบ 2) 

5,000.00 4,852.39 147.61 

9  เพอืเป็นค่าสาธารณูปโภค และ

ค่าเช่าสาํนกังานของศูนย ์PIPO 

และ FIP 

 

100,000.00 87,890.64 12,109.36 
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ลาํดับ งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

10 ค่าตอบแทนใช้

สอยและวสัดุ 

และค่า

สาธารณูปโภค 

ก.เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการ

แกไ้ขปัญหาการทาํประมงผดิ

กฎหมาย (รอบ ) 

10,000.00 9,386.42 613.58 

11 ค่าตอบแทนใช้

สอย 

และค่า

สาธารณูปโภค 

เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัตงั

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออก 

เรือประมง (PIPO) และจุดตรวจ

เรือประมงส่วนหนา้ (FIP) 

(ปรับปรุงสถานที) 

35,791.90 35,526.90 265.00 

12 ค่าสาธารณูปโภค 

+ค่าเช่าสาํนกังาน 

ก.ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า

สาํนกังาน 

ของศูนย ์PIPO และ FIP 

10,000.00 0 10,000.00 

13 ค่าจา้งเหมา

บริการ 

เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการ

แกไ้ขปัญหาการทาํการประมง

ผดิกฎหมาย (รอบ5) 

 

450,000.00 450,000.00 0.00 

14 ค่าจา้งเหมา

บริการ 

เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการ

แกไ้ขปัญหาการทาํการประมง

ผดิกฎหมาย (รอบ5) 

594,000.00 588,000.00 6,000.00 

15 ค่าจดัอบรม LB เพอืเป็นค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานของศูนยบ์ญัชาการ

แกไ้ขปัญหาการทาํการประมง

ผดิกฎหมาย (รอบ5) อบรม LB 

103,280.00 103,280.00 0.00 

16 ค่าปรับปรุง

สถานที 

ก.เพอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการ

ปรับปรุงสถานทีตงัและจดัซือ

ครุภณัฑข์องศูนย ์PIPO และFIP 

 

 

450,000.00 0.00 450,000.00 
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ลาํดับ งบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

17 ค่าเบียเลียง OT เพอืเป็นค่าตอบแทนการ

ปฏิบติังานนอก เวลาราชการ

และค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการของเจา้หนา้ทีประจาํ

ศูนยค์วบคุม การแจง้เขา้-ออก

เรือประมง (PIPO) และ

เจา้หนา้ทีประจาํจุดตรวจ

เรือประมงส่วนหนา้ (FIP) ที

ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

17,220.00 17,220.00 0.00 

18 ค่าสาธารณูปโภค

และค่าเช่า

สาํนกังาน 

ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า

สาํนกังานของศูนย ์PIPO และ 

FIP 

25,000.00 0.00 25,000.00 

 

 

2.1.3  งานพสัดุ 

การจดัการงานพสัดุ อาํนวยความสะดวกในการจดัซือวสัดุ ครุภณัฑ์ ซ่อมแซม บาํรุงอาคาร

สถานที สิงก่อสร้าง บา้นพกั ยานพาหนะ ดูแลและตกแต่งสถานที ลงบญัชีวสัดุ และทาํบญัชีรายการครุภณัฑ์ 

ทงันีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการในส่วนงานพสัดุโดยการจดัซือจดั

จา้งพสัดุเพอืการใชใ้นราชการของศูนย ์(ตารางที 2.3) 
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ตารางที 2.3 สรุปผลการปฏิบติังานดา้นพสัดุ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

ลาํดับท ี งานทีปฏิบัติ จํานวน 

1 จดัซือจดัจา้งวสัดุงานบา้นงานครัว 2 ครัง 

2 จดัซือจดัจา้งวสัดุทางการเกษตร 1 ครัง 

3 จดัซือจดัจา้งทาํป้ายไวนิล 2 ครัง 

4 จดัซือจดัจา้งทาํโบชวัร์ประชาสัมพนัธ์ 1 ครัง 

5 จดัซือจดัจา้งวสัดุสํานกังาน งานซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน 9 ครัง 

6 จดัซือวสัดุก่อสร้าง 1 ครัง 

7 เช่าห้องประชุม 2 ครัง 

8 เช่าเครืองถ่ายเอกสาร 2 ครัง 

9 จดัจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ทีเพือปฏิบติังาน 20 ครัง 

10 งานปรับปรุงสาํนกังานจุดตรวจเรือประมงส่วนหนา้ 2 แห่ง 

 

2.2 งานตรวจสอบสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือ 

การตรวจสัตว์นํา ณ ท่าเทียบเรือประมงเป็นขันตอนหนึงของการตรวจสอบย้อนกลับ

(Traceability) เพือตรวจสอบชนิดปริมาณแหล่งทาํการประมงรวมทงัตรวจสอบความสัมพนัธ์ของเครืองมือ

ประมงกบัชนิดสัตวน์าํตามทีระบุในแบบบนัทึกการทาํการประมง (Fishing Logbook) ณ ท่าเทียบเรือประมง

จนถึงขนัตอนการทวนสอบนาํหนกัทีขึนท่าซึงระบุในหนงัสือกาํกบัการซือขายสินคา้สัตวน์าํ (MCPD) เพือ

ใชข้อ้มูลในการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (Stock Assessment) 

โดยเจา้หน้าทีสุ่มตรวจตอ้งทาํการสุ่มตรวจเรือประมงทีแจง้เขา้กบัศูนยฯ์ อย่างน้อย 25 % ของ

การแจง้เขา้ในรอบเดือนทีผ่านมาทงันีตอ้งตรวจสอบนาํหนกัทีชงัจริงกบันาํหนกัทีผูป้ระกอบการบนัทึกใน

แบบบันทึกการทาํประมง ต้องมีนาํหนักไม่เกิน ±10 % และชนิดของสัตว์นําต้องมีความสอดคล้องกับ

เครืองมือประมง 
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2.2.1  สรุปผลการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือในรอบปีงบประมาณ 2561 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดท้าํการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบ

เรือตงัแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ทงัสิน 1,762 ครัง คิดเป็น 30.39 % จากจาํนวนการแจ้งเข้า

ทงัหมด 5,798 ครัง โดยแบ่งเป็นเรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส จาํนวน 359 ครัง จากจาํนวนการแจง้

เขา้ 1,170 ครัง คิดเป็น 30.68 % และขนาด 30 ตนักรอสขึนไป จาํนวน 1,403 ครัง จากจาํนวนการแจ้งเข้า 

4,628 ครัง คิดเป็น 30.32 % ทงันีปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือสูงสุดในเดือนมิถุนายน จาํนวน 

179 ครัง และตาํสุดอยูใ่นเดือนเมษายน จาํนวน 123 ครัง ซึงภาพรวมในปีงบประมาณ 2561 นนัการสุ่มตรวจ

สัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือเกินจากเกณฑ ์25 % ของการแจง้เขา้ (ตารางที 2.4) 

ตารางที 2.4 แสดงผลปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือ 

เดือน 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทียบเรือ 

10 – 29.99 ตันกรอส ตงัแต่  ตันกรอสขึนไป รวม 

จํานวน (ครัง) ร้อยละ จํานวน (ครัง) ร้อยละ จํานวน (ครัง) ร้อยละ 

ต.ค.-60 34 38.64 94 28.83 128 30.92 

พ.ย.-60 24 25.81 107 33.13 131 31.49 

ธ.ค.-60 20 18.18 119 28.95 139 26.68 

ม.ค.-61 12 12.12 120 21.54 132 20.12 

ก.พ.-61 23 33.82 108 74.48 131 61.50 

มี.ค.-61 32 35.56 104 49.29 136 45.18 

เม.ย.-61 33 43.42 90 55.9 123 51.90 

พ.ค.-61 36 34.95 109 23.64 145 25.71 

มิ.ย.-61 29 34.12 150 34.64 179 34.56 

ก.ค.-61 39 30.47 138 22.73 177 24.08 

ส.ค.-61 48 37.8 129 22.2 177 25.00 

ก.ย.-61 29 28.16 135 32.77 164 31.84 

รวม 359 30.68 1403 30.32 1762 30.39 
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ภาพรวมในปีงบประมาณ  ของศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี มี

ปริมาณการแจง้เขา้สูงสุดอยู่ในเดือน กรกฎาคม  จาํนวน  ครัง รองลงมาคือเดือน สิงหาคม  

จาํนวน  ครังและ เดือน มกราคม  จาํนวน  ครัง ตามลาํดบั เนืองจากเป็นช่วงทีเรือประมงทีแจง้

เขา้ออกต่างศูนยเ์ขา้มาทาํประมงในพืนที มีการเทียบท่าเพอืขึนสัตวน์าํ โดยเฉพาะอยา่งยิง เรือคราดหอย และ

เรืออวนลากคานถ่างจากจงัหวดัสมุทรสาคร สําหรับปริมาณการแจง้เขา้ตาํสุดอยู่ในเดือน กุมภาพนัธ์   

จาํนวน  ครัง ถดัมาคือเดือน เมษายน  จาํนวน  ครัง และเดือนมีนาคม  จาํนวน  ครัง 

ตามลาํดบั เหตุทีเรือประมงมีการแจง้เขา้น้อยเนืองจากเป็นช่วงปิดอ่าวไทย ตงัแต่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ชุมพร สุราษฏร์ธานี เป็นเวลา  เดือน ระหวา่งวนัที  กุมภาพนัธ์ –  พฤษภาคมของทุกปี เพอือนุรักษแ์ละ

ขยายพนัธ์ุทรัพยากรสัตวน์าํ ขณะเดียวกนัจึงทาํให้ร้อยละในการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือเพมิมากขึน 

(ภาพที 2.1) 

 

ภาพที 2.1 ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

2.2.2  สรุปผลการบันทกึแบบบันทึกการทาํประมง (Fishing Logbook) 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดท้าํการบนัทึกขอ้มูลจากแบบบนัทึก

การทําประมง หรือ Fishing Logbook ลงระบบ Thai Flag Fishing Vessels Traceability System ประจําปี  

งบประมาณ 2561 ตงัแต่เดือนตุลาคม  – กนัยายน  ทงัสิน 9,423 ฉบบั โดยแบ่งเป็นเรือประมงขนาด

10 – 29.99 ตนักรอส จาํนวน 6,023 ฉบบั และขนาด 30 ตนักรอสขึนไป จาํนวน 3,400 ฉบบั 
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2.2.3  ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือรายไตรมาส 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่า

เทียบเรือ ในปีงบประมาณ 2561 ตามรายไตรมาส ดงันี 

1.) ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือทมีีการแจ้งเข้าไตรมาสท ี1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหน้าท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 1 (ภาพที 2.2) พบว่ามี

ปริมาณโดยภาพรวมค่อย ๆ เพิมขึนตามลาํดบัและเพิมมากขึนในเดือนธันวาคม เนืองจากในช่วงดงักล่าวมี

เรือประมงทีแจ้งเขา้ออกต่างศูนยฯ์ เขา้มาทาํประมงในพืนที โดยเฉพาะอย่างยิงเรือคราดหอยจากจงัหวดั

สมุทรสาคร ซึงมีการเปิดพืนทีในการทาํการประมงบริเวณอ่าวบา้นดอน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทงันีสามารถ

จาํแนกการแจง้เขา้และการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือไดด้งันี 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน ตุลาคม 2560 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 88 ครัง ตรวจจริง 34 ครัง คิดเป็น 38.64 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 326 ครัง ตรวจจริง 94 ครัง คิดเป็น  28.83 %  

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 93 ครัง ตรวจจริง 24 ครัง คิดเป็น 25.81 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น .  % 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน ธันวาคม 2560 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 110 ครัง ตรวจจริง 20 ครัง คิดเป็น 18.18 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 411 ครัง ตรวจจริง 119 ครัง คิดเป็น 28.95 % 
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ภาพที 2.2 ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 1 ตุลาคม – ธนัวาคม 2560 
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2.) ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือทมีีการแจ้งเข้าไตรมาสที 2 มกราคม - มีนาคม 2561 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหน้าท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 2 (ภาพที 2.3) พบว่ามี

ปริมาณไม่ต่างกนัมากนกัในส่วนของจาํนวนการสุ่มตรวจ แต่ต่างกนัในส่วนของร้อยละในการตรวจ โดยใน

เดือนมกราคมมีปริมาณแจง้เขา้ทีสูง เนืองจากยงัอยู่ในช่วงทีเรือประมงทีแจง้เขา้ออกต่างศูนยฯ์ เขา้มาทาํ

ประมงในพืนที และมีประมาณลดลงในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม เนืองจากเขา้สู่ช่วงปิดอ่าวไทย เพือการ

อนุรักษ์และขยายพนัธ์ุทรัพยากรสัตวน์าํ ทาํให้เรือประมงบางส่วนเดินทางกลบัภูมิลาํเนา หรือออกไปทาํ

ประมงในพืนทีอืน รวมทงับางส่วนจอดเรือจากวนัทาํประมงทีหมดอายุในใบอนุญาตทาํการประมง ทงันี

สามารถจาํแนกการแจง้เขา้และการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือไดด้งันี 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน มกราคม 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 99 ครัง ตรวจจริง 12 ครัง คิดเป็น 12.12 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 557 ครัง ตรวจจริง 120 ครัง คิดเป็น 21.54 % 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น .  % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 145 ครัง ตรวจจริง 108 ครัง คิดเป็น 74.48 % 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน มีนาคม 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 90 ครัง ตรวจจริง 32 ครัง คิดเป็น 35.56 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 211 ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น .  % 

 

ภาพที 2.3 ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 2 มกราคม – มีนาคม 2561 
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3.) ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือทมีีการแจ้งเข้าไตรมาสท ี3 เมษายน - มิถุนายน 2561 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหน้าท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 3 (ภาพที 2.4) พบว่ามี

ปริมาณทีเพิมขึนตามลาํดบั โดยในเดือนเมษายนมีปริมาณทีน้อย เนืองจากยงัอยู่ในช่วงปิดอ่าวไทย และมี

ปริมาณเพิมขึนในเดือนพฤษภาคม เนืองจากเขา้สู่ช่วงเปิดอ่าวไทยเพือทาํการประมง และเรือประมงไดรั้บ

ใบอนุญาตทําการประมงในปีทําการประมงใหม่ ทังนีสามารถจําแนกการแจ้งเข้าและการสุ่มตรวจ 

สัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือไดด้งันี 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน เมษายน 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 76 ครัง ตรวจจริง 33 ครัง คิดเป็น 43.42 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น 55.90 % 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน พฤษภาคม 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 103 ครัง ตรวจจริง 36 ครัง คิดเป็น 34.95 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 461 ครัง ตรวจจริง 109 ครัง คิดเป็น 23.64 % 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน มิถุนายน 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 85 ครัง ตรวจจริง 29 ครัง คิดเป็น 34.12 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น 34.64 % 

 

ภาพที 2.4 ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 3 เมษายน – มิถุนายน 2561 
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4.) ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือทมีีการแจ้งเข้าไตรมาสท ี4 กรกฎาคม-กนัยายน 2561 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหน้าท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 4 (ภาพที 2.5) พบว่ามี 

ปริมาณแจ้งเข้าและตรวจสัตว์นําหน้าท่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ตามด้วยเดือนสิงหาคม เนืองจากมี

เรือประมงทีแจง้เขา้ออกต่างศูนยฯ์ เขา้มาทาํประมงในพนืที โดยเฉพาะอยา่งยงิเรือคราดหอย และเรืออวนลาก

คานถ่างจากจงัหวดัสมุทรสาคร ซึงมีการเปิดพืนทีเพิมในการทาํการประมงบริเวณอ่าวบา้นดอน จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี และมีปริมาณลดลงในเดือนกนัยายน เนืองจากเรือประมงบางส่วนเดินทางกลบัภูมิลาํเนา ทงันี

สามารถจาํแนกการแจง้เขา้และการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือไดด้งันี 

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน กรกฎาคม 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 128 ครัง ตรวจจริง 39 ครัง คิดเป็น 30.47 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 607 ครัง ตรวจจริง 138 ครัง คิดเป็น 22.73 %  

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน สิงหาคม 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 127 ครัง ตรวจจริง 48 ครัง คิดเป็น 37.80 % 

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น .  %  

ปริมาณการสุ่มตรวจสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือประจําเดือน กนัยายน 2561 

- ขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส แจง้เขา้ 103 ครัง ตรวจจริง 29 ครัง คิดเป็น 28.16 %  

- ขนาด 30 ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง คิดเป็น .  % 

 

ภาพที 2.5 ปริมาณการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบเรือทีมีการแจง้เขา้ไตรมาสที 4 กรกฎาคม-กนัยายน 2561 
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2.3 งานควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการรับแจง้เขา้-ออกเรือประมง

พาณิชยข์นาดตงัแต่  ตนักรอสขึนไป เฉพาะประเภทเครืองมือ อวนลาก อวนลอ้มจบั และอวนครอบ/ชอ้น

หรือยกปลากะตกั และเรือประมงพาณิชยข์นาดตงัแต่  ตนักรอสขึนไปทุกประเภทเครืองมือ ทงันี เพือเป็น

การตรวจสอบและป้องกันการกระทาํผิดกฎหมายของเรือประมงพาณิชย์ทีจะออกทาํการประมง และ

เรือประมงพาณิชยท์ีกลบัจากการทาํการประมง ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าทีประจาํศูนย ์PIPO ทราบ

ล่วงหน้าในระยะเวลายีสิบสีชวัโมง แต่ไม่น้อยกว่าสองชวัโมงก่อนนาํเรือเขา้หรือออกจากท่า โดยมีผลการ

ดาํเนินงานการแจง้เขา้-ออกเรือประมงพาณิชยแ์ละตรวจเรือประมงพาณิชย ์ตงัแต่เดือนตุลาคม  ถึงเดือน

กนัยายน  ดงัตารางที 2.5 

ตารางที 2.5 แสดงผลการแจง้เขา้-ออกเรือประมงพาณิชยแ์ละตรวจเรือประมงพาณิชย ์

 

 แจ้งออก (PO) แจ้งเข้า(PI) 

เดือน 
จํานวนแจ้ง PO ตรวจเรือทแีจ้ง PO ร้อยละ 

(%) 

ยกเลกิแจ้ง PO จํานวนแจ้ง PI ตรวจเรือทแีจ้ง PI ร้อยละ 

(%) 

ยกเลกิแจ้ง PI 

10 - <30 GT > 30 GT 10 - <30 GT > 30 GT 10 - <30 GT > 30 GT 10 - <30 GT > 30 GT 10 - <30 GT > 30 GT 10 - <30 GT > 30 GT 

ต.ค.60 110 475 37 174 37.28 2 17 121 494 43 206 40.62 1 1 

พ.ย.  115 551 16 108 21.27 2 81 114 449 28 118 25.93 0 0 

ธ.ค.  145 667 23 107 18.54 12 99 96 687 57 396 58.60 3 7 

ม.ค.  129 704 46 228 34.68 7 36 120 668 48 230 35.28 0 0 

ก.พ.  99 298 20 47 19.31 7 43 88 257 21 72 27.27 0 4 

มี.ค.  87 272 15 38 16.16 6 25 88 290 15 31 12.17 0 0 

เม.ย.  106 206 15 40 20.37 10 32 100 172 23 44 24.63 0 0 

พ.ค.  133 549 21 102 19.68 11 46 123 489 22 78 16.64 5 6 

มิ.ย.  123 602 27 130 25.78 18 98 97 509 23 157 30.30 1 11 

ก.ค.  150 791 32 145 22.04 16 122 137 680 43 219 32.47 0 10 

ส.ค.  142 713 34 169 27.36 12 101 138 661 41 199 30.73 0 18 

ก.ย.  123 593 17 100 18.66 10 79 112 499 21 161 30.43 2 11 

รวม 1,462 6,421 303 1,388 24.19 113 779 1,334 5,855 385 1,911 32.30 12 68 
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2.3.1  สรุปผลการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณชิย์ 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการแจง้เขา้-ออกเรือประมง

พาณิชยแ์ละตรวจเรือประมงพาณิชย ์ตงัแต่เดือนตุลาคม  - เดือนกนัยายน  ทงัสิน 5,072 ครัง 

ยกเลิกการแจง้ 972 ครัง ตรวจเรือจริง ,987 ครัง คิดเป็นร้อยละ .28 พบวา่ การแจง้ออก จาํนวน ,883 ครัง 

การยกเลิกแจง้ออก 92 ครัง การตรวจเรือจริง ,691 ครัง คิดเป็นร้อยละ 24.19 การแจง้เขา้ จาํนวน 7,189ครัง 

การยกเลิกแจง้เขา้ 80 ครัง การตรวจเรือจริง ,296 ครัง คิดเป็นร้อยละ .30 

2.3.2  ผลการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงรายไตรมาส 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการแจง้เขา้-ออกเรือประมง

พาณิชยแ์ละตรวจเรือประมงพาณิชย ์ประจาํปีงบประมาณ 2561 แยกรายไตรมาส ดงันี 

1.) ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ไตรมาสท ี1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 

ปริมาณการแจง้เขา้–ออก เรือประมงพาณิชยใ์นไตรมาสที 1 นนั (ภาพที . )  มีการเพิมขึนอยา่ง

ต่อเนืองตามลาํดบั เนืองจากมีเรือประมงทีแจง้เขา้ออกต่างศูนยฯ์ เขา้มาทาํประมงในพืนทีเพิมมากขึนเรือย ๆ 

ซึงเป็นไปตามฤดูกาลทีจะมีเรือประมงเครืองมือคราดหอย เขา้มาทาํการประมงบริเวณอ่าวบา้นดอน จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี  

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนตุลาคม  

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 
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ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนพฤศจิกายน  

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก 81 ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนธันวาคม  

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

 

ภาพที 2.6 ปริมาณการแจง้เขา้–ออก เรือประมงพาณิชยไ์ตรมาสที 1 ตุลาคม - ธนัวาคม 2560 
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2.) ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ไตรมาสท ี2 มกราคม – มีนาคม 2561 

ปริมาณการแจง้เขา้–ออก เรือประมงพาณิชยใ์นไตรมาสที 2 (ภาพที 2.7) พบวา่ในเดือนมกราคม 

มีการแจง้เข้า-ออกทีสูง เนืองจากจากยงัอยู่ในช่วงฤดูกาลทาํประมง แต่เมือเขา้สู่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึง

มีนาคม มีปริมาณการแจ้ง เข้า -ออกทีลดลงอย่างมาก เหตุจากการปิดอ่าวไทย พืนทีตังแต่จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ถึงสุราษฏร์ธานี เพือการอนุรักษ์และขยายพนัธุ์ทรัพยากรสัตว์นาํ ระหว่างวนัที 

 กุมภาพันธ์ –  พฤษภาคมของทุกปี ทาํให้เรือประมงบางส่วนจอดเรือ และบางส่วนเดินทางกลับ

ภูมิลาํเนา หรือออกไปทาํประมงในพืนทีอืน  

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนมกราคม  

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

- เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนกุมภาพนัธ์  

-  เรือประมงขนาด -29.9  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง 0 ครัง 

- เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 
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ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนมีนาคม  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ – ครัง 

 

 

ภาพที 2.7 ปริมาณการแจง้เขา้–ออก เรือประมงพาณิชยไ์ตรมาสที 2 มกราคม – มีนาคม 2561 

 

3.) ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ไตรมาสท ี3 เมษายน – มิถุนายน 2561 

ปริมาณการแจง้เขา้–ออก เรือประมงพาณิชยใ์นไตรมาสที 3 (ภาพที .8) พบว่าในเดือนเมษายน

มีการแจง้เขา้–ออกทีน้อย เนืองจากยงัอยู่ในช่วงฤดูปิดอ่าวไทย แต่เมือเขา้สู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน

เรือประมงมีการแจง้เขา้-ออกทีมากขึน เนืองจากเขา้สู่ช่วงเปิดอ่าวไทยเพือทาํการประมง และเรือประมงไดรั้บ

ใบอนุญาตทาํการประมง ในปีทาํการประมงใหม่ 
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ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนเมษายน  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

 ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนพฤษภาคม  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนมิถุนายน  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 
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ภาพที 2.8 ปริมาณการแจง้เขา้– ออก เรือประมงพาณิชยไ์ตรมาสที 3 เมษายน – มิถุนายน 2561 

 

4.) ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ไตรมาสท ี4 กรกฎาคม – กนัยายน 2561 

ปริมาณการแจ้งเข้า–ออก เรือประมงพาณิชย์ในไตรมาสที 4 (ภาพที .9) พบว่าในเดือน

กรกฎาคม เรือประมงมีการแจง้เขา้-ออกสูงสุด เนืองจากเขา้สู่ฤดูกาลทาํการประมง มีเรือประมงทีแจง้เขา้ออก

ต่างศูนยฯ์ เขา้มาทาํประมงในพืนทีเพิมมากขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิเรือคราดหอย และเรืออวนลากคานถ่างจาก

จงัหวดัสมุทรสาคร และมีปริมาณการแจง้เขา้–ออกทีค่อย ๆ ลดลงในเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน เนืองจาก

เรือประมงบางส่วนเดินทางกลบัภูมิลาํเนา 

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนกรกฎาคม  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 
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ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนสิงหาคม  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ - ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้  ครัง ตรวจจริง  ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก  ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

ปริมาณการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณชิย์ ประจําเดือนกนัยายน  

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้ออก 123 ครัง ตรวจจริง 17 ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส แจง้เขา้ 112 ครัง ตรวจจริง 21 ครัง 

-  เรือประมงขนาด - .  ตนักรอส ยกเลิกแจง้ออก 10 ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ 2 ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้ออก 593 ครัง ตรวจจริง 100 ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป แจง้เขา้ 499 ครัง ตรวจจริง 161 ครัง 

-  เรือประมงขนาด  ตนักรอสขึนไป ยกเลิกแจง้ออก 79 ครัง ยกเลิกแจง้เขา้ 11 ครัง 

 

ภาพที 2.9 ปริมาณการแจง้เขา้–ออก เรือประมงพาณิชยไ์ตรมาสที 4 กรกฎาคม – กนัยายน 2561 
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2.4 งานติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสือสาร 

ตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ.  มาตรา  ( ) กาํหนดให้เรือประมงตามทีรัฐมนตรี

ประกาศกาํหนดออกไปทาํการประมงพาณิชยท์ีมีขนาดตงัแต่สามสิบตนักรอสขึนไป ตอ้งติดตงัระบบติดตาม

เรือ และดูแลรักษาให้ระบบดงักล่าวสามารถใชง้านได ้ตลอดเวลา จากการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวงัการ

ทาํการประมงผา่นระบบติดตามเรือประมงพบวา่มีการขาดหายของสัญญาณ จากระบบติดตามเรือประมงโดย

ไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุและได้มาแจง้เหตุต่อศูนยค์วบคุมการแจง้เข้า-ออกเรือประมง ทงันี เพือเป็นการ

ป้องกนัมิให้มีการขาดหายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงอนัอาจเกิดจากการเคลือนยา้ยอุปกรณ์

ระบุตาํแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ และสายไฟต่าง ๆ ทีไดต้ิดตงัในเรือประมงไวแ้ลว้ จึงเห็นควรมีการ

ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ดังกล่าวมิให้มีการเคลือนยา้ยนอกจากมีเหตุจาํเป็น อาศยัอาํนาจตามความใน

มาตรา  ( ) แห่งพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ.  อธิบดีกรมประมงออกประกาศ กาํหนดให้

เรือประมงตอ้งทาํการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตาํแหน่งเรือประมง สายสัญญาณและสายไฟที เชือมต่อ

เขา้อุปกรณ์ระบุตาํแหน่งเรือประมง  

2.4.1  สรุปผลการปฏิบัติงานด้านระบบติดตามเรือ 

ศูนย์ควบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบติังานด้านระบบติดตามเรือ

ประจาํปีงบประมาณ 2561 ตงัแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561 (ตารางที 2.6) โดยพบวา่มีการแจง้ขอ

ปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตาํแหน่งเรือ (VMS) ชวัคราว 56 ครัง  แจง้เหตุเรือไม่ส่งขอ้มูล VMS 143 ครัง  แจง้

เปลียนหรือซ่อมแซม VMS  11 ครัง  ไม่มีเหตุแจง้ยา้ยการติดตงั VMS  มีการแจง้ถอนการติดตงั VMS 2 ครัง  

รายงานเรือกลบัเขา้เทียบท่าตามประกาศกรมประมง 12 ครัง  และรายงานการล็อคตรึงอุปกรณ์ระบุตาํแหน่ง

เรือ 25 ครัง  
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ตารางที 2.6 แสดงผลการปฏิบติังานดา้นระบบติดตามเรือ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

2.4.2  สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสือสารและโทรคมนาคม 

ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบติังานด้านการสือสารและ

โทรคมนาคม ประจาํปีงบประมาณ 2561 ตงัแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561 (ตารางที 2.7) พบว่ามี

รายงานผลการติดต่อสือสารเมือสัญญาณ VMS ขัดข้องของเรือประมง ทงัสิน 121 ครัง เป็นการติดต่อ

เรือประมงได ้115 ครัง และติดต่อเรือประมงไม่ได ้6 ครัง โดยการติดต่อผ่านเครืองมือสือสารวิทยุทีไดรั้บ

มอบเพือปฏิบติังานดา้นการติดตอ่สือสารและโทรคมนาคม มีสถานะของเครืองมือสือสารรายละเอียด ดงันี 

  

เดือน/ปี 

ขอปิดสัญญาณ

อุปกรณ์ระบุ

ตําแหน่งเรือ (VMS) 

ชัวคราว(ครัง) 

เรือไม่ส่ง

ข้อมูล VMS 

(ครัง) 

เปลยีน/

ซ่อมแซม 

VMS (ครัง) 

ย้ายการ

ติดตงั VMS 

(ครัง) 

ถอนการ

ติดตงั VMS 

(ครัง) 

เรือกลบัเข้าเทยีบ

ท่าตามประกาศ

กรมประมง (ครัง) 

การลอ็คตรึงอุปกรณ์

ระบุตาํแหน่งเรือ 

(ครัง) 

ต.ค.-60 5 22  - - - 2 - 

พ.ย.-60 8 22 1 - - - 2 

ธ.ค.-60 10 27 3 - 1 1 6 

ม.ค.-61 6 11 1 - - 2 4 

ก.พ.-61 4 8 1 - - 2 2 

มี.ค.-61 4 2  - - - - - 

เม.ย.-61 11 6 2 - - 2 3 

พ.ค.-61 2 11  - - - - - 

มิ.ย.-61 2 6  - - - 1 - 

ก.ค.-61 1 7  - - - - - 

ส.ค.-61 3 9  - - - 1 1 

ก.ย.-61 0  12  3    1  1  7 

รวม 56 143 11 0 2 12 25 
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เครืองวทิยรัุบ – ส่ง ระบบ HF/SSB :  ICOM – 718 100 W. 

จาํนวน 2 เครือง ใชง้านทีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

เครืองวทิยุรับ – ส่ง ระบบ VHF/FM : ICOM – M200 25 W. 

จาํนวน 1 เครือง ใชง้านทีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

        ICOM – F5023H 60 W. 

จาํนวน 1 เครือง ใชง้านทีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

        ICOM – F5023H 

จาํนวน 1 เครือง ใชง้านทีสาํนกังานจุดตรวจส่วนหนา้ ดอนสัก 

เครืองวทิยรัุบ – ส่ง ระบบ CB :     Anytone – AT5555 

จาํนวน 4 เครือง ใชง้านทีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 2 เครือง และใชง้าน

ทีสาํนกังานจุดตรวจส่วนหนา้ ดอนสัก 2 เครือง 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ได้ปฏิบัติงานด้านการสือสารและ

โทรคมนาคม ประจาํปีงบประมาณ 2561 ตงัแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561 

ตารางที 2.7 แสดงผลการปฏิบติังานดา้นการสือสารและโทรคมนาคม ประจาํปีงบประมาณ  

ลาํดบัที ประจาํเดือน ติดต่อได ้ ติดต่อไม่ได ้ รวม 

1 ตุลาคม  16 2 18 

2 พฤศจิกายน  6 1 7 

3 ธนัวาคม  17 0 17 

4 มกราคม  6 1 7 

5 กุมภาพนัธ์  9 0 9 

6 มีนาคม  13 0 13 

7 เมษายน  15 2 17 

8 พฤษภาคม  3 0 3 

9 มิถุนายน  6 0 6 

10 กรกฎาคม  6 0 6 

11 สิงหาคม  11 0 11 

12 กนัยายน  7 0 7 
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2.5 ผลการประชาสัมพนัธ์ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง แพปลาและท่าเทยีบเรือประมง 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์ชาวประมง 

ผูป้ระกอบการประมง แพปลาและท่าเทียบเรือประมง ตงัแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกนัยาน 2561 จาํนวน 

3 ครัง มีผูเ้ขา้ร่วมรับฟังการประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 96 คน (ตารางที 2.8) 

ตาราง 2.8 การประชาสัมพนัธ์ชาวประมง ผูป้ระกอบการประมง แพปลาและท่าเทียบเรือ 

ครังที วนั เดือน ปี กจิกรรม จํานวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

1 30 เม.ย. 61 ประชุมหารือปัญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายและ

รับทราบปัญหาขดัขอ้งเกียวกบัแรงงานภาคประมง ณ ห้อง

ประชุมทีวา่การอาํเภอดอนสัก อาํเภอดอนสัก จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี 

38 

2 22 ก.ค. 61 ชีแจงแนวทางการปฏิบติัตามประกาศกฎกระทรวงคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และแกไ้ขเพิมเติม 

พ.ศ. 2561 แก่ผูป้ระกอบการเรือคราดหอย ณ ห้องประชุม

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ตาํบล

บางกุง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

16 

3 21 ส.ค. 61 ประชุมชีแจง ทาํความเขา้ใจและรับฟังความคิดเห็นของ

ชาวประมงในพนืทีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ณ ร้านไมล์คอฟฟี 

ตาํบลคลองฉนาก อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

42 

 

นอกจากนี ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ยงัไดจ้ดัทาํทาํจดหมายข่าว

โดยมีกําหนดออกเผยแพร่ทุก ๆ 15 ว ัน ผ่านทางช่องทาง Website https://www4.fisheries.go.th/pipo-

suratthani และทางช่องทาง Facebook Fanpage https://www.facebook.com/PiPoSuratthani เพือเป็นช่องทาง

ในการสือสารประชาสัมพนัธ์ให้แก่ชาวประมง ผูป้ระกอบการประมง แพปลาและท่าเทียบเรือประมง 
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2.6 ผลและข้อมูลการดําเนินคดีเกยีวกบัการกระทําความผดิของเรือประมงทถูีกดําเนินคดีโดยศูนย์ควบคุม

การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี 

ในช่วงระหว่างวนัที 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก

เรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดแ้จง้ความดาํเนินคดีต่อเรือประมง จาํนวน 1 ลาํ ดงันี 

1. เรือชือ ธีระศกัดินาวา 1 ขนาด 43.06 ตนักรอส ทะเบียนเรือ 534202134 เลขทีใบอนุญาต 

ทาํการประมง 618403010055 

การกระทาํความผิด 

มีความผิดตามพระราชกาํหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกาํหนดการประมง (ฉบบั 

ที 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 81(3) ประกอบประกาศกรมประมง เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเกียวกบั

การแจง้การเขา้ออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย ์พ.ศ.2560 

ผู้กระทําผดิ / ผู้ต้องหา 

ดาํเนินการแจง้ความร้องทุกกล่าวโทษเพียงเจา้ของเรือ จาํนวน 1 คน เป็นสัญชาติ ไทย 

ผลการดําเนินคดี 

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการในชนัศาล 
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ส่วนที 3 

ส่วนสรุป 

3.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

3.1.1  งานบริหารทวัไป 

1)  งานสารบรรณ : การรับ - ส่งหนังสือราชการ การออกหนังสือคาํสัง และการจดัประชุม

พนกังานและเจา้หน้าที มีปริมาณหนงัสือรับ จาํนวน  ฉบบั หนงัสือส่ง จาํนวน  ฉบบั หนงัสือคาํสัง 

จาํนวน  ฉบบั และรายงานการประชุม  ครัง 

2)  งานการเงินและบัญชี : ได้รับการจัดสรรงบประมาณทงัสิน ,893, .  บาท เป็น

งบประมาณจากแผนงาน บูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร จาํนวน ,073, .  บาท เบิกจ่าย 

1,065, .  บาท คงเหลือ , .  บาท คิดเป็นร้อยละ .  และงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพือกรณี

ฉุกเฉินหรือจาํเป็นจาํนวน ,819, .  บาท เบิกจ่าย ,350, .  บาท คงเหลือ , .  บาท คิดเป็น

ร้อยละ .  

3)  งานพสัดุ : ดาํเนินการจดัซือจดัจา้งพสัดุเพือการใช้ในราชการของศูนย ์ทงัสิน 10 รายการ 

รวม 42 ครัง ไดแ้ก่  จดัซือจดัจา้ง วสัดุงานบา้นงานครัว  ครัง  วสัดุทางการเกษตร  ครัง  ทาํป้ายไวนิล  ครัง  

ทาํโบชวัร์ประชาสัมพนัธ์  ครัง  วสัดุสํานกังาน งานซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์สํานกังาน  ครัง  วสัดุก่อสร้าง 

 ครัง  เช่าห้องประชุม  ครัง  เช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ครัง  จดัจา้งเหมาบริการเจ้าหน้าทีเพือปฏิบติังาน 

20 ครัง  และงานปรับปรุงสาํนกังานจุดตรวจเรือประมงส่วนหนา้  แห่ง 

3.1.2  งานตรวจสอบสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือ 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ – ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดท้าํการสุ่มตรวจสัตวน์าํหนา้ท่าเทียบ

เรือประจาํปีงบประมาณ 2561 ทงัสิน 1,762 ครัง จากจาํนวนการแจง้เขา้ทงัหมด 5,798 ครัง คิดเป็นร้อยละ 

30.39 ทาํการบันทึกข้อมูลจากแบบบันทึกการทาํประมง (Fishing Logbook) ลงระบบ Thai Flag Fishing 

Vessels Traceability System ทงัสิน 9,423 ฉบบั  

3.1.3  งานควบคุมเรือประมงและการทาํการประมงในทะเล 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินการแจง้เขา้-ออกเรือประมง

พาณิชยแ์ละตรวจเรือประมงพาณิชย ์ประจาํปีงบประมาณ  ทงัสิน ,  ครัง ยกเลิกการแจง้  ครัง 

ตรวจเรือจริง ,987 ครัง คิดเป็นร้อยละ .  โดยเป็นการแจง้ออก จาํนวน ,  ครัง ยกเลิกแจ้งออก 
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 ครัง ตรวจเรือจริง ,  ครัง คิดเป็นร้อยละ .  การแจง้เขา้ จาํนวน ,189 ครัง ยกเลิกแจง้เขา้  ครัง 

ตรวจเรือจริง ,  ครัง คิดเป็นร้อยละ .  

3.1.4  งานติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสือสาร 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี ไดด้าํเนินงานติดตามเรือประมงภายใต้

ระบบติดตามเรือและการสือสาร ประจาํปีงบประมาณ  โดยเป็นการแจง้เหตุเกียวกบัระบบติดตามเรือ 

212 ครัง รายงานเรือกลบัเขา้เทียบท่าตามประกาศกรมประมง 12 ครัง  รายงานการล็อคตรึงอุปกรณ์ระบุ

ตาํแหน่งเรือ 25 ครัง และรายงานผลการติดต่อสือสารเมือสัญญาณ VMS ขดัขอ้งของเรือประมง 121 ครัง 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคการทาํงาน 

3.2.1  ปัญหาและอุปสรรคงานบริหารทวัไป 

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีหน่วยเบิกจ่ายตรง ตอ้งอาศยัการดาํเนินงานของสํานกังานประมง

จงัหวดั อีกทงังบประมาณประจาํปี 2561 ไม่เพียงพอต่อการจดัสรรงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบติัหนา้ที

นอกเวลาราชการ ทาํใหห้ลายครังเจา้หนา้ทีตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัราชการเอง 

3.2.2  ปัญหาและอุปสรรคงานตรวจสอบสัตว์นําหน้าท่าเทยีบเรือ 

ในปีงบประมาณ 2561 มีการปรับเปลียนระบบการทาํงานตรวจสอบสัตวน์าํหน้าท่าเทียบเรือ 

สมุดบันทึกทําการประมง ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทําให้ทังเจ้าหน้าที ผู ้ประกอบกิจการแพปลา 

ท่าเทียบเรือ และชาวประมง ตอ้งปรับตวัค่อนขา้งมาก ไม่ทนัต่อการเปลียนแปลงดงักล่าวไปบา้ง 

3.2.3  ปัญหาและอุปสรรคงานควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเล 

ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี มีการปฏิบติังานตรวจเรือในพนืทีอาํเภอ

ท่าชนะ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากนาํท่ากระจาย ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร ตอ้งใช้ระยะเวลาใน

การเดินทางไปกลบักวา่ 2 ชวัโมง ทาํใหสิ้นเปลืองเวลา และสินเปลืองเชือเพลิงค่านาํมนั  

3.2.4  ปัญหาและอุปสรรคงานติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสือสาร 

สาํนกังานจุดตรวจเรือประมงส่วนหนา้ ดอนสัก มีการติดตงัเครืองวทิยรัุบ – ส่ง ระบบ VHF/FM 

และระบบ CB พร้อมเสาสัญญาณ แต่ไม่สามารถใช้งานได้เนืองจากภาครับไม่ชดัเจน จึงตอ้งใชเ้ครืองวิทย ุ

รับ – ส่งประจาํศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้ - ออกเรือประมง สุราษฎร์ธานี เป็นตวัหลกัในการติดต่อสือสารกบั

เรือประมง 
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3.3 จดหมายข่าว กจิกรรมเด่นประจําปีงบประมาณ 2561 
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