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ค้าน้า 
 

ด้วยวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท้าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้
ก้าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO) ประจ้าในแต่ละจังหวัดชายทะเล และได้
แต่งตั งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) จากหน่วยงานต่างๆ 
ประกอบด้วย กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) 
ต้ารวจน ้า กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร กรมการจัดหา
งาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ ร่วมกันปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้ง
เข้า – ออก 
 
 การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก 
ทั งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการตรวจที่ท่าเทียบเรือ รวมทั งการตรวจเรือประมงในกลุ่ม
เฝ้าระวังการท้าการประมงผิดกฎหมาย กรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการ
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพื่อให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีขั นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจนส้าหรับเจ้าหน้าที่ ฯ ซึ่งจะน้าไปสู่การเพิ่มการควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามเรือประมงที่ออก
ท้าการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

คณะผู้จัดท้า 
           ก.ย. 59  
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เรื่อง  หน้า 
ภาคผนวก (ต่อ) 

- แบบฟอร์ม กระดาษเขียนข่าว  
 - สมุดบันทึกการท าการประมง Fishing Logbook 
   1. Fishing logbook เรือไทยที่ท าประมงในน่านน้ าไทย 
  2. Fishing logbook เรือไทยที่ไปท าประมงนอกน่านน้ าไทย   
 - ค าสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 5 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

1. หลักการ 
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ของเรือประมงที่จดทะเบียนในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและการเฝ้าระวัง การท าการประมงมิให้เป็นการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม ที่เป็นเป้าหมายของสากล และเป็นการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
เพ่ือส่งเสริมให้อาชีพการประมงของไทยมีความยั่งยืน โดยเรือประมงก่อนออกท าการประมง และกลับเข้าท่าเทียบ
เรือประมงเพ่ือขนถ่ายสัตว์น้ านั้น ต้องแจ้งเข้า – ออก ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก 
ของเรือประมงที่ก าหนด เพ่ือให้การรายงานข้อมูลการท าการประมง ผลการจับสัตว์น้ า แรงงานท างานบน
เรือประมง ซึ่งข้อมูลที่ส าคัญในการจัดท าฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการประมง การตรวจสอบย้อนกลับ 
การประเมินทรัพยากรประมงทะเล และการตรวจสอบการท าประมงผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นการสร้างกฎกติกาใหม่
ภายใต้ระบบสากล ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชาวประมง ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นมาตรการหลักในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการท าการประมงผิดกฎหมายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน 
 2.2 เพ่ือควบคุมป้องกันการน าสัตว์น้ าจากการท าประมงผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการผลิตโดยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
 2.3 เพ่ือสนับสนุนมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของไทยให้มีความยั่งยืน 
 
3. ค้าจ้ากัดความ 
 3.1 แบบแจ้งการเข้า – ออก ท่าเทียบเรือประมง หมายถึง แบบฟอร์มที่ผู้ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือจะต้อง
กรอกเพ่ือแจ้งศูนย์ PIPO ในการเข้าออกของเรือประมง 
 3.2 Fishing Logbook หมายถึง สมุดบันทึกการท าการประมง  
 3.3 Fishing Info 2 หมายถึง ระบบสารสนเทศการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง 
 3.4 MCPD หมายถึง หนังสือก ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า (Marine Catch Purchasing Document) 
 3.5 MCTD หมายถึง หนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า (Marine Catch Transshipping Document) 
 3.6 เรือประมง หมายถึง ยานพาหนะทางน้ าทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนเรือประมงใช้แปรรูปสัตว์น้ า 
หรือเพ่ือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น้ าเป็นการเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงเรือบรรทุกสินค้า 
 3.7 เรือประมงไทย หมายถึง เรือประมงท่ีจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 6 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 3.8 ทะเลชายฝั่ง หมายถึง ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เว้น
แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า  
 3.9 PO หมายถึง port out การแจ้งออกเรือประมง 
 3.10 PI หมายถึง port in การแจ้งเข้าเรือประมง 
 
 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 แบบฟอร์มแจ้งการเข้า – ออก ท่าเทียบเรือประมง (ส าหรับเรือประมงไทย) 
 4.2 แบบฟอร์มบันทึกการฝากคนประจ าเรือ  
 4.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเรือโดยไม่ได้ท าการประมง 
 4.4 แบบฟอร์มการท าการประมงนอกน่านน้ า 
  4.4.1 แบบฟอร์ม 1 แผนการขนถ่ายสัตว์น้ า 
  4.4.2 แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่บนเรือประมงร้อยละห้าของการลง
แรงประมงต่อปี 
  4.4.3 แบบฟอร์ม 3 ค าขอมผีู้สังเกตการณ์บนเรือ 
 4.5 แบบบันทึกการจับกุม 
 4.7 แบบบันทึกการสั่งกักเรือประมง 
 4.8 แบบรายงานผลการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัย 
 4.9 แบบสมุดบันทึกการท าการประมง Fishing Logbook ส าหรับเรือประมงทั้ง 7 ประเภท 
  4.9.1 ส าหรับเรือประมงในน่านน้ าไทย 
  4.9.2 ส าหรับเรือประมงนอกน่านน้ าไทย 
 4.10 แบบฟอร์มเรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ า 
 
5. กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.1 ค าสั่ง/ประกาศ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
  5.1.1 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
 5.2 ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
  5.2.1 ประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 2/2558 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการเข้าออก ท่าเทียบเรือ 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 7 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

  5.2.2 ประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายฉบับที่ 8/2558 ลงวันที่  
12 มิถุนายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port in Port out Controlling Center) 
  5.2.3 ประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายฉบับที่ 9/2558 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าที่ (Performance 
Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: 
VMS) และก าหนดระยะเวลาการติดตั้งส าหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะ
ทางน้ าทุกชนิดที่ใช้ท าการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ าที่ได้จากยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ใช้ท าการ
ประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป 
  5.2.4 ประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 10/2558 ลง
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring 
System : VMS) ขัดข้องหรือไม่สามารถส่งต าบลที่เรือได ้



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 8 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

  5.2.5 ประกาศ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 13/2558 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และขอก าหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional 
Requirements) ของระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) และก าหนดระยะเวลาการ
ติดตั้งส าหรับเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ใช้ท าการประมง 
ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ าที่ได้จาก ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ใช้ท าการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ 
แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอสส์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
 5.3 กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5.3.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปท าการประมง
พาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
 5.4 กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ กระทรวงแรงงาน 
  5.4.1 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
  5.4.2 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 
 5.5 กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  5.5.1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2541 
  5.5.2 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
 5.6 กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ กรมประมง 
  5.6.1 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
  5.6.2 พระราชก าหนด การประมง พ.ศ. 2558 
  5.6.3 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และ
ดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 
 5.6.4 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรูปแบบสมุดบันทึกการท าการประมง ระยะเวลาและ
วิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการท าการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
  5.6.5 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  5.6.6 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  5.6.7 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ใน
เรือประมงส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 
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  5.6.8 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และ
ดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
  5.6.9 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรูปแบบสมุดบันทึกการท าการประมง ระยะเวลาและ
วิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการท าการประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 
พฤษภาคม 2559 
 

5.6.10 ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้งการเข้า – ออก 
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 5.7 กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ กรมเจ้าท่า 
  5.7.1 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  5.7.2 พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ. 2481 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5.8 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
  5.8.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
6. ขอบเขตการตรวจ 

6.1 เรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้
เครื่องมือท าการประมงประเภท อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตักซึ่งออกไปท าการประมงนอก
น่านน้ า รวมทั้งเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ าที่จดทะเบียนกับกรมประมง  
 6.2 ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 จังหวัดชายทะเล 
 6.3 ตรวจเอกสารการแจ้งเข้าออกตามแบบฟอร์มแจ้งการเข้าออกเรือประมง (ส าหรับเรือประมงไทย) 
 6.4 ตรวจเอกสาร และตรวจสอบเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ปริมาณและชนิดสัตว์น้ า เป็นต้น 
 6.5 บันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบ Fishing Info 2 
 6.6 ประเมินผลการตรวจ 
 6.7 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ส าหรับการเข้า – ออก ของเรือประมง 
 6.8 ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.9 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ น้ าหนักสัตว์น้ าที่ชั่งหน้าท่า ชนิดและ
ปริมาณที่บันทึกในสมุดบันทึกการท าการประมง และการออกเอกสาร MCPD ของท่าเทียบเรือ/แพปลา 
 6.10 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ปริมาณและชนิดสัตว์น้ า ความสอดคล้องของเครื่องมือประมงในสมุด
บันทึกการท าการประมง และบักทึกข้อมูลลงในระบบ Traceability 
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7. บทบาทของเจ้าหน้าที่ 

 7.1 บทบาทหน้าที่ในภาพรวม 
 7.1.1 รับแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสารจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือตามแบบฟอร์มแจ้งการเข้า  
– ออก ของเรือประมง ภายในระยะเวลา 24 ชม.แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชม. ก่อนน าเรือออกจากท่าเทียบเรือ 
 7.1.2 ตรวจสอบเอกสารการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และ
เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ทีใ่ช้เครื่องมือท าการประมงประเภท อวนลาก อวนล้อมจับ และอวน
ครอบปลากะตัก ซึ่งออกไปท าการประมงพาณิชย์ เรือประมงนอกน่านน้ า รวมทั้งเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษา
สัตว์น้ าที่จดทะเบียนกับกรมประมง รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ปริมาณและ
ชนิดสัตว์น้ า ให้มีความสอดคล้องกันทั้งเอกสารการแจ้งเข้า - ออก ตลอดจนตรวจสอบเอกสารอ่ืน ๆ ที่กฎหมาย
ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 7.1.3 ควบคุมเฝ้าระวังเรือประมง/เรือขนถ่าย/ผู้ควบคุมเรือ มิให้ท าการประมงโดยผิดกฎหมาย 
รวมทั้งประสานงาน ให้ความรว่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเฝ้าระวังการท าประมงผิดกฎหมาย 
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7.1.4 ควบคุม ก ากับ และป้องกันมิให้เรือประมง/เรือขนถ่ายสัตว์น้ า ท าผิดกฎหมาย และ
ด าเนินการตามกฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องแก่
เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/นายจ้าง/ลูกจ้าง เป็นต้น 
 7.1.5 ตรวจสอบเอกสารการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมงนอกน่านน้ า 
 7.1.6 ควบคุม กักกัน และป้องกันมิให้เรือประมงนอกน่านน้ า เรือขนถ่ายสัตว์น้ าของไทย ท า
ความผิดในน่านน้ าต่างประเทศตามระเบียบ RFMOs. 
 7.1.7 ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ น้ าหนักสัตว์น้ าที่ชั่งหน้าท่า 
ชนิดและปริมาณที่บันทึกในสมุดบันทึกการท าการประมง และการออกเอกสาร MCPD ของท่าเทียบเรือ/แพปลา
ตามคู่มือการตรวจสัตว์น้ าหน้าท่า 
 7.1.8 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ปริมาณและชนิดสัตว์น้ า ความสอดคล้องของเครื่องมือประมงใน
สมุดบันทึกการท าการประมง และบักทึกข้อมูลลงในระบบ Traceability ตามคู่มือการบันทึกข้อมูลลงระบบ 
Traceability 

 7.2 บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

  7.2.1 กองทัพเรือ 
   1) มีหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมก ากับดแูลให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในศูนย์ฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่ให้อ านาจ รวมทั้งอนุญาต/ไม่อนุญาต ในการพิจารณาให้เรือออกท าการประมงหรือมีค าสั่งให้เรือกลับเข้าเทียบท่า 
   2) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้กับศรชล. เขต 
   3) ด าเนินคดีเมื่อพบผู้กระท าความผิดตามกฎหมายภายใต้การควบคุม ก ากับดูแล ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  7.2.2 กรมเจ้าท่า 
   1) ตรวจสอบใบทะเบียนเรือไทย 
   2) ตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือ 
   3) ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ  
   4) ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือ 
   5) ตรวจสอบใบส าคัญรับรองการตรวจเรือ 
   6) ตรวจสอบอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยประจ าเรือ 
   7) ตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ท าการงานในเรือประมง 
   8) ตรวจสอบหนังสือคนประจ าเรือ (Sea Book) 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 12 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

   9) ตรวจสอบเอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท า
ประมงหรือรับสินค้าสัตว์น้ า ในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
   10) ด าเนินคดีโดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อพบผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายที่หน่วยงานก ากับดูแล 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 13 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

  7.2.3 กรมประมง 
   1) ตรวจสอบใบอนุญาตท าการประมง 
   2) ตรวจสอบเครื่องมือประมง และเครื่องหมายประจ าเรือ 
   3) ตรวจสอบสมุดบันทึกการท าการประมง (Fishing Logbook)  
   4) ตรวจสอบแผนการขนถ่ายสัตว์น้ าล่วงหน้า 
   5) ตรวจสอบการแจ้งขออนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ า 
   6) ตรวจสอบ MCTD ผังการจัดเก็บสัตว์น้ า และรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า 
   7) ตรวจสอบชนิด และปริมาณสัตว์น้ าในเรือประมงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   8) ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานการณ์ใช้งานระบบติดตามเรือ (VMS) กรณีเรือประมงที่มี
ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป 
   9) บันทึกข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง เข้าระบบ Fishing Info 2  
   10) ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพใน
การท างานของคนประจ าเรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
   11) ตรวจสอบหนังสือคนประจ าเรือ (Sea Book) 
   12) ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมงที่แจ้งเข้ากับศูนย์ PIPO ตามคู่มือการตรวจ
สัตว์น้ าหน้าท่า 
   13) ตรวจสอบการบันทึกในสมุดบันทึกการท าการประมง และด าเนินการตามคู่มือการ
บันทึกข้อมูลลงระบบ Traceability 
   14) ด าเนินคดีโดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อพบผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายที่หน่วยงานก ากับดูแล 
   15) ตรวจสอบแผนการขนถ่ายสัตว์น้ า แผนการขอผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่บนเรือประมงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของการลงแรงประมงต่อปี กรณีไปท าการประมงนอกน่านน้ า 

  7.2.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   1) ตรวจสอบทะเบียนลูกจ้าง  
   2) ตรวจสอบสัญญาจ้าง 
   3) ตรวจสอบอายุของลูกจ้าง 
   4) ตรวจสอบชื่อและนับจ านวนแรงงานบนเรือประมงให้ถูกต้องตรงตามจ านวนที่แจ้งทั้งใน
กรณีแจ้งออกและแจ้งเข้า 
   5) ด าเนินคดีโดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อพบผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายที่หน่วยงานก ากับดูแล 
   6) ออกค าสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 14 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

  7.2.5 กรมการจัดหางาน 
   1) ตรวจสอบใบอนุญาตท างาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีคนต่างด้าวท างานในเรือประมง  
   2) ด าเนินคดีโดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อพบผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายที่หน่วยงานก ากับดูแล 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 15 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

  7.2.6 กองบังคับการต ารวจน้ า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   1) ตรวจสอบการค้ามนุษย ์
   2) ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ 
   3) ด าเนินคดีเมื่อพบผู้กระท าความผิดตามกฎหมายที่หน่วยงานก ากับดูแล 
 
8. ขั นตอนปฏิบัติในการแจ้งเข้าออกเรือประมง 

 8.1 ตรวจสอบเอกสารและอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้อง 

 8.1.1 เรือประมง 
 1) ทะเบียนเรือไทย  
 ๒) ใบอนุญาตใช้เรือ 
 ๓) ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ 
 ๔) ใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ  
 ๕) ใบอนุญาตให้ท าการประมง หรือบัตรแทนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ หรือบัตร
แทนใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ า 
 ๖) บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ  
 ๗) บัตรประชาชนช่างเครื่องยนต์เรือ หรือบัตรประจ าตัวคนไม่มีสัญชาติไทย  
 ๘) บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือ 
 - ทะเบียนลูกจ้าง  
 - สัญญาจ้าง 
 - อายุลูกจ้าง รายชื่อและนับจ านวนแรงงานบนเรือประมงให้ถูกต้องตรงตามจ านวนที่
แจ้ง 
 - ใบอนุญาตท างาน ของคนต่างด้าว หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชาติหรือหนังสือเดินทาง 
 ๙) ในกรณีคนประจ าเรือไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม 
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและใบอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว  
 ๑๐) หลักฐานการติดตั้งเครื่องติดตามเรือ (VMS) และเปิดสัญญาณ 
 ๑๑) หลักฐานการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย 
 ๑๒) หลักฐานการตรวจสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ 
 13) เครื่องหมาย OR - Code ต้องน าไปติดที่ห้องควบคุมเรือในต าแหน่งที่เห็นได้ชัด  
 14) เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
 15) สมุดบันทึกการท าการประมง (Fishing Logbook) 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 16 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 8.1.2 เรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยต้องมีเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 15 (หน้า9) ของ
เรือประมง (ยกเว้นข้อ 5, 15) และเพ่ิมเติมดังนี้ 
 16) ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า (PO) 
 17) หนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า (MCTD) (PI) 
 18) ผังการเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage plan) (PI) 
 19) แผนการขนถ่ายสัตว์น้ า (PO) 
 20) รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า (PI) 
 8.1.3 เรือประมงท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ต้องมีเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 15 (หน้า9) ของ
เรือประมง และมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี ้
 21) ส าเนาแผนการขนถ่ายสัตว์น้ าและส าเนาแผนการขอผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่บน
เรือประมงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของการลงแรงประมงต่อปี 
 22) เอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท าประมงนอก
น่านน้ า หรือรับสินค้าสัตว์น้ าจากท่าในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 23) ผ่านการตรวจบุคคลตามบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) และ Seaman Book (เฉพาะคน
ประจ าเรือสัญชาติไทย) 
 8.1.4 เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ท าการประมงนอกน่านน้ าไทยต้องมีเอกสารหลักฐานตาม 1 - 20 (หน้า
9) ของเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ า (ยกเว้นข้อ 5, 15, 19) และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 24) ส าเนาแผนการขนถ่ายสัตว์น้ าและส าเนาค าขอผู้สังเกตการณ์บนเรือ 
 25) เอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท าประมงนอก
น่านน้ า หรือรับสินค้าสัตว์น้ าจากท่า ในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 26) ผ่านการตรวจบุคคลตามบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) และ Seaman Book (เฉพาะ
คนประจ าเรือสัญชาติไทย) 
 8.1.5 เรือข้ึนสัตว์น้ าบางส่วนต้องมีเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 15 (หน้า9) ของเรือประมง และมี
เอกสารเพ่ิมเติม คือ ส าเนาสมุดบันทึกการท าประมง (Logbook) ของสัตว์น้ าที่จะขนไปด้วย  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 17 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 18 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งออกเรือ (Port out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 19 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 
 
 

 8.2 ขั้นตอนการตรวจในการแจ้งออกเรือ (Port out) 
 8.2.1. เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ผู้รับมอบอ านาจ ติดต่อเจ้าหน้าที่/กรอกแบบฟอร์ม/ยื่นเอกสาร  
เพ่ือแจ้งออกท าการประมง (PO) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ส าหรับเรือประมงใน
น่านน้ าไทย และตั้งแต่ 48 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ส าหรับเรือประมงนอกน่านน้ าไทย 
 - กรณีเรือประมง แจ้งเข้าออกกับศูนย์ครั้งแรก ต้องยื่นเอกสารพร้อมส าเนาให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 
 - กรณีเรือประมงมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม เอกสาร ต้องแจ้งและยื่นเอกสารพร้อม
ส าเนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 
 8.2.2. เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล (ฉบับร่าง) ในระบบ Fishing Info 2 โดยต้องด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเรือเรือประมง ตรวจสอบสถานะของเรือประมงว่าเป็นเรือในกลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่ม
เสี่ยง หรือกลุ่มเรือกระท าผิดกฎหมายเพ่ือใช้ในการวางแผนตรวจอย่างละเอียด และตรวจสอบสัญญาณ VMS 
พร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่จึงบันทึกข้อมูล และออกหมายเลข PO เป็นฉบับร่างให้แก่เรือประมง  
 8.2.3. เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจเรือฯ นัดเวลาและสถานที่ตรวจตามท่ีก าหนด 
 8.2.4. การตรวจสอบเรือและอุปกรณ ์ก่อนออกจากท่าเทียบเรือ 

 8.2.4.1 เรือประมง 
 1) นัดหมายเจ้าของเรือ /ผู้ควบคุมเรือ เพ่ือท าการตรวจเรือใช้เวลาตรวจล าละ ประมาณ 
15 – 45 นาที ก่อนเรือออกท าการประมงและให้เรือที่ได้รับการนัดหมายมายังจุดตรวจที่ก าหนดในช่วงเวลาดังกล่าว 
 2) ตรวจใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ (หรือใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ า 
ฉบับจริงทีต่ิดไว้ในเรือประมง) หรือบัตรที่กรมประมงออกให้เพ่ือใช้แทนใบอนุญาต กับเครื่องหมายประจ าเรือ (Marking) 
ให้ตรงกัน 
 3) ตรวจดูใบประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือ โดยเรียกดูบัตรประชาชนว่าบุคคล
ดังกล่าวตรงตามใบประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือ (ตามกฎหมายกรมเจ้าท่าก าหนดให้ผู้ควบคุมต้อง มีสัญชาติ
ไทย และบัตรประชาชน) รวมถึงใบประกาศฯ ต้องไม่หมดอายุ 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 20 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 4) ตรวจดูใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ โดยเทียบดูกับบัตรประชาชนว่า
บุคคลดังกล่าวตรงตามใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ กรณีช่างเครื่องยนต์เรือไม่มีสัญชาติไทยให้ตรวจดูบัตร
ประจ าตัวคนไม่มีสัญชาติไทย/หนังสือเดินทาง/บัตรอนุญาตท างาน รวมถึงใบประกาศฯ ต้องไม่หมดอายุ 
 5) ตรวจชนิด จ านวนเครื่องมือประมง ขนาดตาอวน และความยาวอวนต้องตรงกับ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท าการประมง การตรวจขนาดตาอวนควรใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการวัดขนาด ใน
ส่วนของความยาวอวนควรสุ่มตรวจวัดตามความเสี่ยงจากการประเมินประวัติเรือประมงแต่ละล า อย่างน้อยควรวัดทุก 3 
เดือน 
 6) ตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ระบบติดตาม (VMS) ให้อยู่ในสภาพใช้งานไม่ให้มีการ
ปรับแต่ง ตรวจหมายเลขอุปกรณ์ จากตัวอุปกรณ์ตรงกับเอกสารก ากับการติดตั้ง และตรวจสอบสัญญาณ VMS ใน
ระบบ Fishing info  
 7) ตรวจเครื่องหมาย OR-Code โดยต้องน าไปติดที่ห้องควบคุมเรือในต าแหน่งที่
เห็นได้ชัด 
 8) ตรวจสมุดบันทึกการท าการประมง (Fishing Logbook) ส าเนาการบันทึกในครั้งที่
ผ่านมา และมีเพียงพอส าหรับการบันทึกในวันต่อไป โดยหน้าปกสมุดบันทึกระบุชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนเรือตรงกับ
เอกสารใบอนุญาต 
 9) ตรวจอุปกรณ ์ความปลอดภัยประจ าเรือ วิทยุสื่อสาร ห่วงยาง และเสื้อชูชีพ 
 10) ตรวจสัญญาจ้าง ต้องเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานก าหนด ตรวจชื่อลูกจ้างและผู้ว่าจ้างตรงกับข้อมูลตามเอกสารส าคัญประจ าตัว และข้อความในสัญญาไม่ขัด
ต่อกฎหมาย (กรณีลูกเรือเปลี่ยนแปลงนายจ้างจะต้องมีสัญญาฉบับใหม่) 
 11) ตรวจทะเบียนลูกจ้าง รายชื่อลูกจ้าง และจ านวน ตรงตามทะเบียนลูกจ้าง 
รายชื่อของลูกจ้างในทะเบียนลูกจ้างตรงกับเอกสารส าคัญประจ าตัว อาทิเช่น บัตรประชาชน Passport work 
permit หรืออ่ืนๆ รวมทั้งทะเบียนลูกจา้งเป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
 12) ตรวจอายุของลูกจ้าง ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ตามกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า อายุของลูกจ้างไม่สอดคล้องกับสรีระร่างกาย 
จะต้องให้มีการด าเนินการในการตรวจอายุของลูกเรือรายนั้น ๆ) 
 13) ตรวจใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท างาน 
และใบอนุญาตท างานไมห่มดอายุ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 14) ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ และ ตรวจสอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
 15) ตรวจการดูแลสวัสดิภาพของคนประจ าเรือ อาทเิช่น มียารักษาโรคพ้ืนฐาน น้ าดื่ม
สะอาดเพียงพอ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่พักผ่อน ในเรือเพียงพอ 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 21 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 8.2.4.2 เรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ าไทย ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 - 15 (หน้า9) 
ของเรือประมง ยกเว้นข้อ 5, 8 และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 16) ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า 
 17) หนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า (MCTD)  
 18) ผังการเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage plan) 
 19) แผนการขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ า 

 8.2.4.3 เรือประมงนอกน่านน้ าไทย ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-15 (หน้า9) ของ
เรือประมง และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 20) แผนการขนถ่ายสัตว์น้ า และ ส าเนาแผนการขอผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่บน
เรือประมงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของการลงแรงประมงต่อปี 
 21) เอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท า
ประมงนอกน่านน้ า หรือรับสินค้าสัตว์น้ าจากท่า ในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 22) ผ่านการตรวจบุคคลตามบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) และ Seaman Book 
(เฉพาะคนประจ าเรือสัญชาติไทย) 

 8.2.4.4 เรือขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 - 18 (หน้า
9) ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ า (ยกเว้นข้อ 5, 8) และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
 21) ส าเนาแผนการขนถ่ายสัตว์น้ าและส าเนาค าขอผู้สังเกตการณ์บนเรือ 
 22) เอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท า
ประมงนอกน่านน้ า หรือรับสินค้าสัตว์น้ าจากท่า ในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 23) ผ่านการตรวจบุคคลตามบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) และ Seaman Book 
(เฉพาะคนประจ าเรือสัญชาติไทย) 

 8.2.4.5 เรือข้ึนสัตว์น้ าบางส่วน เมือ่เรือประมงที่ท าการประมง ประสงค์น าสัตว์น้ าบางส่วน
ขึ้นท่าฯ และน าสัตว์น้ าอีกส่วนไปข้ึนท่าฯอ่ืนนอกพ้ืนที่ ต้องด าเนินการแจ้งออก (PO) อีกครั้ง เพื่อเดินทางไปส่งสัตว์
น้ า โดยระบุเหตุผลการออกเรือในกรณีอ่ืนๆ คือ ขึ้นสัตว์น้ าบางส่วนและต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 15 
ของเรือประมง และมีเอกสารเพ่ิมเติม คือ ส าเนาสมุดบันทึกการท าประมง (Logbook) ของสัตว์น้ าที่จะขนไปด้วย 
พร้อมทั้งตรวจสอบสัตว์น้ าบนเรือประมงด้วย 
 8.2.5. กรณตีรวจหลักฐานเอกสารและตรวจเรือก่อนออกจากท่า ครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าที่จึง
อนุญาตให้เรือประมงออกท าการประมงได ้ 
 8.2.6. กรณีตรวจหลักฐานเอกสารและตรวจเรือก่อนออกจากท่า ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้
ด าเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติ/กฎหมาย ดังนี้ 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 22 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 8.2.6.1 ห้ามเรือออกจากท่า แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
และให้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
 8.2.6.2 แจ้งหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพ่ือเฝ้าระวัง 
 8.2.6.3 ด าเนินการตามกฎหมาย 
 8.2.7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกผลการตรวจเรือประมงในระบบ Fishing Info 2 เป็น “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” ตามผลการตรวจเรือประมงและระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน พร้อมสแกน แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออก
เรือประมง รูปภาพเรือ แรงงาน อุปกรณ์ ณ เวลาที่ตรวจเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้เรือต้องออกจากท่าภายในเวลา 2 
ชั่วโมง ถ้าไม่น าเรือออกจากท่า เมื่อจะออกจากท่าให้ยกเลิก PO และท า PO ใหม ่ 
 8.2.8. กรณีเรือที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง ให้ด าเนินการตรวจเรือประมงทุกครั้งที่มีการแจ้งเข้าออก 
 8.2.9. กรณีเรือที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้ด าเนินการตรวจเรือประมงทุกครั้งที่มีการแจ้งเข้าออกโดย
ละเอียด 
 8.2.10. กรณีเรือที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี/เรือที่ถูกกัก ตามค าสั่งทางการปกครอง ไม่สามารถออก 
PO ได ้
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 23 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 24 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งเข้าเรือ (Port in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 25 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 8.3 ขั้นตอนการแจ้งเข้าเรือ (Port in) 
 8.3.1. เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ผู้รับมอบอ านาจ ติดต่อเจ้าหน้าที่/กรอกแบบฟอร์ม/ยื่นเอกสาร  
เพ่ือแจ้งเข้าของเรือประมง (PI) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ส าหรับเรือประมงในน่านน้ า
ไทย และภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ส าหรับเรือประมงนอกน่านน้ าไทย 
 - กรณีเรือประมง แจ้งเข้ากับศูนย์ฯ เป็นครั้งแรก ต้องยื่นเอกสารพร้อมส าเนาให้เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 
 - กรณีเรือประมงมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติม เอกสาร ต้องแจ้งและยื่นเอกสารพร้อม
ส าเนาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 
 - กรณีแจ้ง PI                                    
 8.3.2. เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรือประมงและการแจ้งออกใน
ระบบ Fishing Info 2 และบันทึกข้อมูลลงในระบบ นัดหมายเรือประมงที่จะเข้าเทียบท่าเพ่ือตรวจสอบเรือประมง 
ตรวจจ านวนวันที่ออกท าการประมงก่อนการเข้าเทียบท่าไม่เกิน 30 วัน ตรวจสัญญาณ VMS พร้อมใช้งาน ตรวจ
ต าแหน่งเรือที่มีการแจ้งเตือนในเขตพ้ืนที่หวงห้ามเช่น เขตสามไมล์ทะเล เขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมบันทึก
ข้อสังเกตในกรณีที่พบความผิดปกติ เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต Port in โดยเน้นการตรวจสอบ
เรือประมงในกลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มเสี่ยงเพ่ือใช้ในการวางแผนตรวจเรือประมง 100 % ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกหมายเลข PI ให้แก่เรือประมง  
 8.3.3. เจ้าหน้าที่นัดหมายตรวจเรือฯ นัดเวลาและสถานที่ตรวจ 
 8.3.4. การตรวจสอบเรือและอุปกรณ์ ณ ท่าเทียบเรือ ก่อนการขนถ่ายสัตว์น้ า 

 8.3.4.1 เรือประมง 
 1) นัดหมายเจ้าของเรือ /ผู้ควบคุมเรือ เพ่ือท าการตรวจเรือฯ ณ ท่าเทียบเรือ ก่อนการ
ขนถ่ายสัตว์น้ าและให้เรือที่ได้รับการนัดหมายมายังจุดตรวจที่ก าหนด 
 2) ตรวจใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์หรือใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ า 
ฉบับจริงที่ติดไว้ในเรือประมง หรือบัตรที่กรมประมงออกให้เพ่ือใช้แทนใบอนุญาต 
 3) ตรวจใบประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือ เปรียบเทียบกับบัตรประชาชนว่าตรง
ตามใบประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือ ตามกฎหมายกรมเจ้าท่าก าหนดให้ผู้ควบคุมต้อง มีสัญชาติไทย และบัตร
ต้องไม่หมดอายุ 
 4) ตรวจใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ เปรียบเทียบกับบัตรประชาชนว่าตรง
ตามใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ กรณีช่างเครื่องยนต์เรือไม่มีสัญชาติไทยให้ตรวจดูบัตรประจ าตัวคนไม่มี
สัญชาติไทย/พาสปอร์ต/บัตรอนุญาต  
 5) ตรวจสอบชนิด จ านวนเครื่องมือประมง ขนาดตาอวน และความยาวอวน ต้องตรง
กับใบอนุญาต 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 26 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 6) ตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ระบบติดตาม VMS ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ไม่ให้มีการ
ปรับแต่ง ตรวจหมายเลขอุปกรณ์ VMS จากตัวอุปกรณ์ตรงกับเอกสารก ากับการติดตั้ง ตรวจสอบสัญญาณในระบบ 
Fishing info 2 ตรวจสอบต าแหน่งเรือ และพฤติกรรมการท าการประมงไม่มีความผิดปกติ ซึ่งมีการเชื่อมต่อและรับ
สัญญาณจากระบบ VMS โดยสัญญาณต้องเป็นสีเขียว จึงจะอนุญาตให้เข้าท่าฯได้ กรณีสัญญาณเป็นสีแดงให้มีการกัก
เรือ ไม่ให้ขนถ่ายสัตว์น้ า ส่วนสัญญาณสีเหลืองควรมีการเฝ้าระวัง 
 
 7) ตรวจสมุดบันทึกการท าการประมงประจ าเรือ (Fishing Logbook)  
 - ตรวจชนิดสัตว์น้ า และปริมาณสัตว์น้ าที่บรรทุกอยู่ในเรือให้ตรงกับ Fishing 
Logbook เทียบกับความสามารถในการบรรทุกของเรือ ระยะเวลาที่ออกไปท าการประมง และสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมจากลูกเรือ 
 - ตรวจชนิดสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับเครื่องมือประมงที่ได้รับอนุญาต (ตาม
หนังสือคู่มือ การจ าแนกสัตว์น้ าทะเล) 
 - ตรวจสอบจ านวนวันท าการประมง ไม่เกินจ านวนวันที่ได้รับอนุญาต 
 - ตรวจสอบการบันทึกการท าประมงว่ามีการบันทึกครบทุกวัน กรณีไม่ได้ท าการ
ประมง เช่น พบมรสุมหรือซ่อมเรือ ต้องมีหมายเหตุ 
 - ต้องส่ง Fishing Logbook ที่บันทึกครบถ้วนตามแบบที่ก าหนดทันที หรือ
ภายใน 2 ชั่วโมง 
 - ต้องบันทึกข้อมูล Logbook ลงในระบบ Traceability โดยเร็ว หลังจากท่ีได้รับ
เอกสาร 
 8) ตรวจสอบอุปกรณ ์ความปลอดภัยประจ าเรือ หรือ วิทยุสื่อสาร (ถ้ามี) 
 9) ตรวจสัญญาจ้าง ต้องเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ก าหนด ตรวจชื่อลูกจ้างและผู้ว่าจ้างตรงกับข้อมูลตามเอกสารส าคัญประจ าตัว ซึ่งข้อความในสัญญาไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ในกรณีลูกเรือเปลี่ยนแปลงนายจ้างจะต้องมีสัญญาฉบับใหม่ 
 10) ตรวจทะเบียนลูกจ้าง ตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างและจ านวนตรงตามทะเบียน
ลูกจ้าง รายชื่อของลูกจ้างในทะเบียนลูกจ้างตรงกับเอกสารส าคัญประจ าตัว เช่น บัตรประชาชน Passport work 
permit หรืออ่ืนๆ ซ่ึงทะเบียนลูกจ้างเป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
 11) ตรวจอายุของลูกจ้าง ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ตามกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า อายุของลูกจ้างไม่สอดคล้องกับสรีระ
ร่างกาย จะต้องให้มีการด าเนินการในการตรวจอายุของลูกเรือรายนั้น ๆ 
 12) ตรวจใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว ซึ่งต้องตรงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ท างานและใบอนุญาตท างานไมห่มดอายุ รวมทั้งตรวจเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 27 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 13) ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ และ ตรวจสอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

 8.3.4.2 เรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ าไทย ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 - 13 (หน้า 
9) เรือประมง (ยกเว้นข้อ 2, 5, 7) และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 14) ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า 
 15) หนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า (MCTD)  
 16) ผังการเก็บสัตว์น้ าบนเรือ (Stowage plan) 
 17) แผนการขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ า 
 18) รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า 

 8.3.4.3 เรือประมงนอกน่านน้ าไทย ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-13 (หน้า 9) ของ
เรือประมง และเอกสารของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ าข้อที่ 15 - 19 (หน้า 9) ยกเว้นข้อที่ 18 และมีเอกสาร
เพ่ิมเติมดังนี้ 
 19) ส าเนาแผนการขนถ่ายสัตว์น้ า และ ส าเนาแผนการขอผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่
บนเรือประมงร้อยละ 5 ของการลงแรงประมงต่อปี (กรณีเรือประมง)  
 20) เอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท า
ประมงนอกน่านน้ า หรือรับสินค้าสัตว์น้ าจากท่า ในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 21) ผ่านการตรวจบุคคลตามบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) และ Seaman Book 
(เฉพาะคนประจ าเรือสัญชาติไทย) 

 8.3.4.4. เรือขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 - 18 (หน้า 
9) ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าในน่านน้ า (ยกเว้นข้อ 5, 7, 17) และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
 1) ส าเนาแผนการขนถ่ายสัตว์น้ า และ ส าเนาค าขอผู้สังเกตการณ์บนเรือ (กรณีเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ า) 
 2) เอกสาร Port Clearance (เรือประมงไทย/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าไทย ที่ไปท า
ประมงนอกน่านน้ า หรือรับสินค้าสัตว์น้ าจากท่า ในเขตนอกน่านน้ าไทย) 
 3) ผ่านการตรวจบุคคลตามบัญชีคนประจ าพาหนะ (ตม.4) และ Seaman Book 
(เฉพาะคนประจ าเรือสัญชาติไทย) 
 

ทั้งนี้ กรณีเรือประมง /เรือขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ า และกรณีเรือไทยไปรับขนถ่ายสัตว์น้ าจากท่าของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (น าเข้าสัตว์น้ า) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐาน อุปกรณ์ และ ออกเลข PI เรียบร้อยแล้ว ต้อง
ส่งต่อให้ด่านตรวจสัตว์น้ า ตรวจตามระเบียบของหน่วยงาน 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 28 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 8.3.4.5 เรือขึ้นสัตว์น้ าบางส่วน ต้องตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 15 (หน้า 9) ของ
เรือประมง และตรวจเอกสารเพ่ิมเติม คือ ส าเนาสมุดบันทึกการท าประมง (Logbook) โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล สมุด
บันทึกการท าประมง (Logbook) พร้อมทั้งตรวจสอบสัตว์น้ าบนเรือประมงด้วย 
 8.3.5. กรณีตรวจหลักฐานเอกสาร และตรวจเรือฯ ก่อนขนถ่ายสัตว์น้ า ครบถ้วนและถูกต้อง 
เจ้าหน้าทีจ่ึงอนุญาตให้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ าได้  
 8.3.6. กรณีตรวจหลักฐานเอกสาร และตรวจเรือฯ ก่อนขนถ่ายสัตว์น้ า ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/พบ
ความผิดปกต ิเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ าโดยให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติดังนี้ 
 8.3.6.1) ชี้แจงข้อเท็จจริง และเหตุผลความจ าเป็น เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องโดยทันท ี
 8.3.6.2) ให้เจ้าหน้าที่ท าการวินิจฉัยข้อเท็จจริง หากเห็นว่า มีเหตุผลรับฟังได้ ให้อนุญาตขน
ถ่ายสัตว์น้ าได ้
 8.3.6.3) หากพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้  ให้จัดเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
บันทึกรายงานผลการตรวจสอบและข้อสงสัย ให้ยึดเครื่องมือประมง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้มาจากการ
สงสัยว่าได้กระท าผิด หรือสั่งกักเรือประมง และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 8.3.6.4) กรณีพบความผิดปกติ หรือ ได้รับแจ้งจากศูนย์ VMS หรือได้รับสัญญาณแจ้งสถานะ 
VMS เป็นสีแดง ไม่ให้ออกท าการประมง หรือสีเหลืองเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือประมง /เรือ
ตรวจประมง ให้เจ้าหน้าทีต่้องด าเนินการดังนี้ 
 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารหลักฐาน  
 - กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ VMS ว่าเรือไม่เข้าท่าตามที่ก าหนด หรือกรณีเรือเข้าท่า
แล้วไม่แจ้งศูนย์ PIPO ให้เจ้าหน้าที่น าข้อมูลมาประกอบการพิจารณา ปละวินิจฉัยแจ้งเข้าออกเรือประมง  
 - ตรวจสอบกระท าความผิดตามกฎ/ระเบียบ/มาตรการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ขึ้นบัญชี เรือกลุ่มเฝ้าระวัง  
 - ประสาน/แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเฝ้าระวัง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ PIPO ทุก
ศูนย์ หน่วยตรวจการประมงทะเล (ศรชล.) หน่วยเรือตรวจประมง หน่วยตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ เพ่ือเฝ้าระวัง
และติดตาม 
 8.3.7. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความผิดปกติตามกฎหมายอ่ืน ๆ ด้วย เช่น กฎหมายการเดินเรือ 
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ เป็นต้น กรณี
พบการกระท าผิดกฎหมายต้องด าเนินการแจ้งพนักงานสอบสวน และด าเนินการตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 
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ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 29 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 8.3.8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บันทึกผลการตรวจเรือประมงในระบบ Fishing Info 2 เป็น “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” ตามผลการตรวจเรือประมงและระบุเหตุผลที่ไม่ผ่าน พร้อมสแกน แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออก
เรือประมง รวมทั้งแนบรูปเรือประมง เครื่องมือ แรงงาน อุปกรณ์ ณ เวลาที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
 8.3.9. ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบเรือ ตรวจสอบเรือประมงอย่างน้อย 25 % ของ
จ านวนเรือที่แจ้งเข้า โดยเจ้าหน้าที่ต้องเลือกตรวจเรือประมงในกลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยง และเรือที่ได้รับการแจ้งฯ 
จากหน่วยอื่นก่อน แล้วจึงเลือกเรือประมงในกลุ่มปกติ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบตามคู่มือการตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 30 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 31 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

9. ระบบสารสนเทศในการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 
 ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง (Fishing Info 2) ในการบันทึกข้อมูล 
และตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล อาทเิช่น ข้อมูลเรือประมง ชื่อเรือประมงทะเบียนเรือไทย ใบอนุญาตใช้เรือ ผู้
ควบคุมเรือ/เจ้าของเรือ ใบอนุญาตท าการประมง เครื่องมือประมง อุปกรณ์และสัญญาณ VMS เป็นต้น เพ่ือออก
เลขการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PI/PO) รวมทั้งจัดเก็บประวัติการท าการประมงของเรือประมง ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการติดตามเรือและพฤติกรรมการท าการประมง ของเรือแต่ละล าที่เข้าออกจากท่าเทียบเรือประมง 
 โดยหน่วยงานส่วนกลางของกรมประมง ศรชล. กองทัพเรือ มีแม่ข่ายระบบ Fishing Info 2 ที่สามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์ PIPO ได้ทุกศูนย์ รวมทั้งสามารถสรุปและจัดท ารายงานผลการแจ้งเข้าออกของ
เรือประมง ทั้งในระดับจังหวัด และในภาพรวมทุกศูนย์การแจ้งข้าออกเรือประมง 
 

10. การรายงานผลในการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง 
 10.1 การรายงานผลสรุปการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงรายวันและผลสรุปรายเดือน 
 10.2 การรายงานผลคดีต่างๆ 
 10.3 การรายงานผลการติดตามเรือเฝ้าระวังไปหน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งมา 
 10.4 รายงานผลการตรวจสอบ 
 (1.) การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  
 (2.) ส าเนาบันทึกการท าการประมง  
 (3.) บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือ ส าหรับคนประจ าเรือซึ่งมีสัญชาติไทย บัญชีรายชื่อ
และใบอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวส าหรับคนประจ าเรือซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทย 
 (4.) ส าเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจ าเรือ (เฉพาะเข้าเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือ
น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง) ให้รายงานผลการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวนี้ต่อกรม
ประมงทุกสามสิบวัน 
 

11. การรับรายงานจากเรือประมงพาณิชย์ 
 11.1 ส าเนาบันทึกการท าการประมง (Fishing logbook)  
 11.2 บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือ ส าหรับคนประจ าเรือซึ่งมีสัญชาติไทย 
 11.3 บัญชีรายชื่อและใบอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวส าหรับคน
ประจ าเรือซ่ึงไม่ได้มีสัญชาติไทย  
 11.4 ส าเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจ าเรือ (เฉพาะเข้าเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือน าสัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง)  
 11.5 ใบรายงานต าแหน่งเรือ กรณีระบบติดตามเรือ (VMS) ขัดข้อง น าส่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว  



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 32 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

12. การรับรายงานจากเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเก็บรักษาสัตว์น ้า 
 12.1 ใบรายงานต าแหน่งเรือ กรณีระบบติดตามเรือ (VMS) ขัดข้อง น าส่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว  
 12.2 หนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า (MCPD, MCTD) น าส่งทันทีท่ีเรือเข้าเทียบท่า 
 12.3 รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ น าส่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่า
แล้ว  
 
13. การรับรายงานจากเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา 
 13.1 ส าเนาเอกสารส าหรับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือจากเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้รับมอบ
อ านาจ น าส่งทุก 15 วันของเดือน 

 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 33 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกระท้าความผิดและบทลงโทษการกระท้าความผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 34 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 35 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

14. แผนผังขั นตอนการด้าเนินคดีและใช้มาตรการทางปกครองกับผู้กระท้าความผิด 
14.1 ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ด าเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชก าหนดการปกครอง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 
2559) 
 14.2 ตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 36 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 ตรวจสอบ 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 37 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว 

จ้างแรงงานต่างด้าว 
ผิดกฎหมาย 

จ้างแรงงานต่างด้าว 
ถูกกฎหมาย 

แรงงานต่างด้าว 
 - มีใบอนุญาตท างาน และ 
 - เข้าเมืองอย่างถูก
กฎหมาย 

แรงงานต่างด้าว 
ผิดกฎหมาย 

การด้าเนินคดี  
นายจ้าง/เจ้าของ 
สถานประกอบการ 

การด้าเนินคดี 
แรงงานต่างด้าว 

เข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ปรับ(กรณเีข้าเง่ือนไขตามมาตรา 
๕๑ แห่ง พ.ร.บ. การท างาน ฯ) 

ในข้อหา  
- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานเข้าท างาน 
- รับคนต่างด้าวที่มีใบอนญุาตท างาน แต่ไม่ได้รับอนญุาตให้ท างานกบั
ตน 
- ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างานกับตนท างานนอกเหนือจากที่  
  ระบุไว้ในใบอนุญาต 
  (มาตรา ๒๗ พ.รบ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑) 
- ให้คนต่างด้าวหลบหนเีข้าเมือง พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วย 
  ประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม 
  (มาตรา ๖๔ พ.รบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒) 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
จัดท าบันทึกการจับกุม 

ในข้อหา  
- เป็นคนต่างด้าวท างานโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
  (มาตรา ๕๑ พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑) 
- เป็นคนต่างด้าวไม่ท างานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับ    
   นายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานท่ีที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท างาน 
  (มาตรา ๒๖ พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑) 
  หมายเหตุ กรณีทีไ่ม่ส่งเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 
- เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (มาตรา ๘๑ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบคนต่างด้าวผู้ใดท างานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๑ ในการรวบรวมพยานหลักฐานและ
จัดท าบันทึกจับกุม และสั่งให้คนต่างด้าวไปรายงานตัวยังสถานี
ต ารวจพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่
ยินยอมหรือจะหลบหนีให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจับคนต่าง
ด้าวนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับ และให้น าตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการ
ของพนักงานสอบสวนโดยทันที ในการนี้ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๘๑ มาตรา ๘๑/๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา 
๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใช้บังคับกับการจับกุมตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

เข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ปรับ (นายจ้างยนิยอม
เปรยีบเทยีบปรับตามเง่ือนไข
แห่ง พรบ. การท างานฯ) 

อธิบดีหรือผูร้ับมอบอ านาจจากอธิบดีมีหนังสือถึง 
สถานีต ารวจท้องที่เหตุเกิดเพื่อขอความร่วมมือให้ด าเนินคด ี

ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือพร้อมพยานหลักฐานไปร้องทุกข์ 
ต่อพนักงานสอบสวน 
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ลงบันทึกประจ าวัน 

ติดตามผลคด ี
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15. บทลงโทษการกระท้าความผิด 
 บทลงโทษการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออกเรือประมงมีระบุไว้ทั้งในค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติฉบับที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และค าสั่งที่ 42 / 2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2558 และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น ซึ่งมีทั้ง
โทษปรับในวงเงินที่สูงและการยกเลิกใบอนุญาตที่ทางราชการออกให้อีกด้วย 
 15.1 บทลงโทษการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดการประมง 2558 
 1) ผู้ใดฝ่าฝืน “ใช้เรือไร้สัญชาติท าการประมง” มีความผิดตามพระราชก าหนดการประมง 2558 
มาตรา 123 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท หรือปรับจ านวน 3 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 
 2) ผู้ใดจะท าการประมงพาณิชย์ “ต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์” จากอธิบดีกรม
ประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามพระราชก าหนดการประมง 2558 มาตรา 129 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

http://yala.labour.go.th/attachments/category/26/1.pdf
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 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 
 3) ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ “ห้ามท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง” ผู้ใดฝ่าฝืนมี
ความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 130 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท 
หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 - ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอสต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 

4) ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ “ห้ามท าการประมงให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตหรือตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดเป็นคร่าวๆไป” ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 
มาตรา 130 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่
ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 

5) ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ “ต้องน าใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมงหรือมีบัตรที่
กรมประมงออกให้เพ่ือใช้แทนใบอนุญาตติดตัวให้สามารถตรวจสอบได้” ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามพระราช
ก าหนดประมง 2558 มาตรา 131 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
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6) ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ “ห้ามดัดแปลงเครื่องมือท าการประมงให้ผิดไปจาก
ลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต” ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 132 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 
 7) ผู้ใดฝ่าฝืน”จับสัตว์น้ าหรือน าสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดขึ้น
เรือประมง” มีความผิดตามพระราชก าหนดการประมง มาตรา 139 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 
บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่ากัน 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 5,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
5,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 

8) ผู้ใดฝ่าฝืน “ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ หรือเครื่องมือวน
ลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศก าหนด หรือ เครื่องมือวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ (เว้นแต่
เป็นอวนรุนเคย) หรือใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตรท าการประมงในเวลา



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 42 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

กลางคืน” มีความผิดตามพระราชก าหนดการประมง 2558 มาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 
100,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดสูงกว่า  

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมงแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงแล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า 

9) ผู้ใดฝ่าฝืน “ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือและดูแลรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา” มี
ความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 151 ต้องระวางโทษปรับ 20,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับ 200,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับ 1,000,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับ 4,000,000 
บาท 

10) ผู้ใดฝ่าฝืน “ไม่จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมง” ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
มีความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 151 ต้องระวางโทษปรับ 20,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับ 200,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับ 1,000,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับ 4,000,000 
บาท 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 43 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

11) ผู้ใดท าการประมงโดย “มิได้จัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง” มีความผิดตามพระราช
ก าหนดประมง 2558 มาตรา 152 ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับ 100,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับ 500,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับ 2,000,000 
บาท 

12) ผู้ใดท าการประมงโดยใช้เรือตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป “มิได้แจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงทุกครั้ง” ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด มี
ความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 152 ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับ 100,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับ 500,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับ 2,000,000 
บาท 

13) เจ้าของเรือประมงผู้ใดฝ่าฝืน “ใช้คนประจ าเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจ าเรือ” มีความผิดตาม
พระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 153 ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 400,000 - 800,000 บาท ต่อคน
ประจ าเรือ 1 คน และถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือ รวมทั้งถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรนาย
เรือของผู้ควบคุมเรือ 

14) ผู้ใด “ปลอมแปลง ปิดปัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจ าเรือ หรือทะเบียนเรือ” มี
ความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา 165 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท  

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท  

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 - 6,000,000 บาท  

- ถ้าผู้กระท าความผิดใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
6,000,000 - 30,000,000 บาท 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 44 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

15) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๘๘ (๑) มีความผิดตามพระราชก าหนด
ประมง 2558 มาตรา 151 ต้องระวางโทษปรับ 20,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับ 200,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับ 1,000,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษ
ปรับ 4,000,000 บาท 

16) ผู้ใดท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ าโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  
๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) หรือ (๓) หรือท ารายงานอันเป็นเท็จหรือไม่น าเรือกลับเข้าท่า
เทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) ความผิดตามพระราชก าหนดประมง 2558 มาตรา มาตรา 152 ต้องระวาง
โทษปรับ 10,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับ 100,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 150 ตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับ 500,000 บาท 

- ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษ
ปรับ 2,000,000 บาท 

17) มาตรา 169 ผู้ใดกระท าผิดตาม พระราชก าหนดนี้ให้ริบเครื่องมือท าการประมง สัตว์น้ า 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เรือประมง หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยการกระท าความผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 15.2 บทลงโทษการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
 

ล้าดับ ลักษณะความผิด มาตราฝ่าฝืน อัตราโทษ 

1 ใช้เรือก่อนได้รับใบอนุญาตใช้เรือ  มาตรา 9  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 45 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

ล้าดับ ลักษณะความผิด มาตราฝ่าฝืน อัตราโทษ 

2 ใช้เรือขณะใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
3 
 

ใช้เรือผิดไปจากเขตการเดินเรือที่ก าหนด 
  

  
  

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และจะ
สั่งยึดใบอนุญาตฯได้ไม่เกิน 6 
เดือน 

4 น าเรือที่ถูกสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือมาใช้   ปรับไม่เกิน 50,000 
5 
 

ไม่น าใบอนุญาตใช้เรือติดมากับเรือหรือใช้เรือ
โดยที่ใบอนุญาตใช้เรือลบเลือนหรือสูญหาย 

มาตรา 161  ปรับตั้งแต่ 100 - 1,000 บาท 
  

6 
 
 

น าใบอนุญาตใช้เรือผู้อ่ืนมาแสดงว่าเป็น
ใบอนุญาตใช้เรือล าของตน 
  

มาตรา 152  
  

ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

7 ใช้เรือผิดไปจากเง่ือนไขและข้อก าหนดใน
ใบอนุญาตใช้เรือ 

มาตรา 175  ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท  

8 
 
 

ผู้ใดท าการในเรือใน ต าแหน่งที่กฎข้อบังคับ
ส าหรับ การตรวจเรือก าหนด ให้ต้องมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ  

มาตรา 282  ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

9 ท าการในเรือขณะใบประกาศ ฯ สิ้นอายุ มาตรา 282  ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
10 
 

ไม่เก็บประกาศฯ ไว้ในเรือ 
  

ผิดตามมาตรา 284 
ปรับตาม  
มาตรา 290  

ปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท  
  

11 
 
 

ผู้ใดน าประกาศนียบัตรของผู้อ่ืนมาใช้หรือ
แสดงว่าเป็นของตนหรือผู้ใดจัดหามาเพ่ือให้
ผู้อื่น 
  

มาตรา 283  ปรับตั้งแต่ 2,000 - 20,000 บาท 
หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

12 
 

ผู้ใดท าการในเรือเดินทะเลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  

ผิดตามมาตรา 285 
ปรับตาม 
มาตรา 290  

ปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท  
  

13 
 

ไม่เขียนชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ 
  

ผิดมาตรา 166 ปรับ
ตามมาตรา 161  

ปรับตั้งแต่ 100 - 1,000 บาท 
  



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 46 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

ล้าดับ ลักษณะความผิด มาตราฝ่าฝืน อัตราโทษ 

14 
 

เรือท่ีใช้ในทะเลหรือล าน้ ามีสภาพไม่ปลอดภัย
หรือไม่เหมาะสมต่อการใช้ 

มาตรา 139 ให้เจ้าหน้าที่ มีค าสั่งห้ามใช้เรือ
และให้แก้ ไขหรือซ่อมแซมให้
เรียบร้อย หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งให้ เจ้าหน้าที่ กักเรือ
จนกว่าจะปฏิบัติตามให้ถูกต้อง 
หากยังฝ่าฝืนไม่แก้ไขอีกเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานมี
โทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้ง
แต่ 500 - 5,000 บาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

15 
 

เรือก าปั่นไม่ชักธงในเวลากลางวันเมื่อเข้ามา
ในน่านน้ าไทย 

ตามมาตรา 17 ปรับ
ตามมาตรา 24  

ปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท  
  

16 
 

เรือหกสิบตันกรอสขึ้นไป ไม่แจ้งเรือเข้าเมื่อ
เข้ามาในเขตท่าเรือ 

ผิดตามมาตรา 18 
ปรับตามมาตรา 24  

ปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท  
  

17 เรือหกสิบตันกรอสขึ้นไป ไม่แจ้งเรือออกเมื่อ
เรือจะออกจากเขตท่าเรือและจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตเรืออออกจากท่า 

ผิดตามมาตรา 19 , 
23 ปรับตาม มาตรา 
24  

ปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท  
  

18 เรือยนต์เวลาเดินเรือไม่ติดโคมไฟตามก าหนด 
 

ผิดมาตรา 104 ปรับ
ตามมาตรา 

ปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท 
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

19 ผู้ท าหน้าที่ในเรือประพฤติตนไม่สมควรต่อ
หน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการเดินเรือ 

มาตรา 291  เจ้าหน้าที่สั่งงดใช้ประกาศนียบัตร 
หรือใบอนุญาตไม่เกิน 2 ปี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 47 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

 
 
 
 

 15.3 บทลงโทษการกระท าความผิดตามตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
ล้าดับ ผู้กระท้าผิด ลักษณะความผิด มาตราฝ่าฝืน บทลงโทษ/อัตราโทษ 

1 คนต่างด้าว - ท างานฝ่าฝืนเงื่อนไขท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 

มาตรา 9 - มาตรา 52  
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

2 คนต่างด้าว - ท างานฝ่าฝืนเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรี    
ก าหนด 

มาตรา 13, 
14 

- มาตรา 52  
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

3 คนต่างด้าว - ไม่มีใบอนุญาตท างานอยู่กับตัว หรือ
อยู่ ณ สถานที่ท างานในระหว่างเวลา
ท างาน เพื่อแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าทีห่รือนายทะเบียน 

มาตรา 24 - มาตรา 53  
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

4 คนต่างด้าว - ไม่ท างานตามประเภทหรือลักษณะ
งานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือ
สถานที่ แ ละ เ งื่ อน ไขตามที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

มาตรา 26 - มาตรา 52  
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

5 คนต่างด้าว - คนต่ างด้ าวท างานโดยไม่ ได้ รั บ
อนุญาต 

มาตรา ๙ - มาตรา 51  
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 
ตั้ งแต่  2 ,000 – 100,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

6 ผู้ใด - รับคนต่างด้ าวที่ ไม่มี ใบอนุญาต
ท างาน เข้าท างาน 
- รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน  
แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานกับตน
ท างาน 
- ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน
กับตนท างานนอกเหนือจากประเภท
หรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

มาตรา 27 - มาตรา 54  
ป รั บ ตั้ ง แ ต่  1 0 , 0 0 0  – 
100,000 บาท ต่อคนต่างด้าว
ที่จ้างหนึ่งคน 
- มาตรา 54  
ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท 
- มาตรา 54  
ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 48 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

ล้าดับ ผู้กระท้าผิด ลักษณะความผิด มาตราฝ่าฝืน บทลงโทษ/อัตราโทษ 
ท างาน 

7 ผู้ใด - ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือ
ห นั ง สื อ เ รี ย ก ห รื อ ไ ม่ ยิ น ย อ ม ใ ห้
ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา 48 - ม า ต ร า  5 5  ป รั บ ตั้ ง แ ต่ 
10,000 บาท 

 
 
 

15.4 มาตรการทางปกครอง 
15.4.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามมาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใด

กระท าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ แล้วให้ด าเนินการ  
(1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
(2) สั่งยึดเครื่องมือท าการประมง สัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีไว้หรือได้มาจากการท า

ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณา และมีค าสั่งตามหมวด 10 หรือ
หมวด 11 

15.4.2 อธิบดีใช้อ านาจสั่งตามมาตรการทางปกครองตามมาตรา 113 เมื่อพบกระท าความผิด
ตามมาตรา 123, 129, 132, 139, 151, 152, 153, 165 ดังต่อไปนี้ 
 - ยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงหรือเครื่องมือท าการประมง 
 - ห้ามท าการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 - สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดยจะสั่งห้ามมิให้ใช้เรือประมงนั้น
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
 - เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 49 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

การกระท าความผิดตามมาตรา 123, 129, 132, 139, 151, 152, 153, 165 เมื่ออธิบดีมีค าสั่ง
ตามมาตรการทางปกครองตามมาตรา 113 แล้ว ผู้กระท าความผิดสามารถอุทธรณ์ค าสั่งภายใน 30 วัน และให้
อธิบดีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ประเด็นในการพิจารณาความเสี่ยงเพื่อการจัดกลุ่มเฝ้าระวัง 

ในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระท าความผิดตามกฎหมาย และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก มีดังนี ้

1) อายุของลูกจ้าง/แรงงานต่างด้าว ไม่สอดคล้องกับสรีระร่างกาย 
2) มีลักลอบเข้ามาท างานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย 
3) เด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี อ้างตนเป็นบุตรของลูกจ้างบนเรือประมง (ลูกจ้างทุกต าแหน่ง) หรืออ้างตน

ว่ามาฝึกงานบนเรือ  
๓) สัญญาจ้าง หรือทะเบียนลูกจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กฎหมายก าหนด หรือข้อมูลไม่ตรงกับเอกสาร

ส าคัญประจ าตัวบุคคล 
5) ขาดอุปกรณ์เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง 



 

 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center) 
รหัสเอกสาร : MCS 003 หน้า 50 จาก 38 
ชื่อเอกสาร : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก 

ฉบับที่ :  
วันที่บังคับใช้ :  

 

6) ไต๋เรือหรือผู้ควบคุมลูกจ้างในการท าการประมงอ้างว่าลูกจ้างต้องการให้ตนเป็นผู้เก็บรักษาเอกสาร
ส าคัญประจ าตัว 

7) มีการเปลี่ยนแรงงานระหว่างท าการประมงในทะเลซึ่งไม่ตรงกับท่ีเอกสารการแจ้งออก 
8) มีการยืมแรงงานจากเรือล าอื่น ท าให้สัญญาจ้าง ไม่ตรงกับนายจ้าง 
9) สัญญาณ VMS ขัดข้องบ่อย ปิด และไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้  
10) ถอดกล่อง VMS ไปติดกับเรือล าอื่น หรือ เรือปั่นไฟ  
11) มีพฤติกรรมการท าการประมงใกล้เขตอนุรักษ์ หรือเขตหวงห้าม 
12) ปริมาณสัตว์น้ าใน Fishing Logbook มากกว่าความสามารถในการบรรทุกของเรือ  
13) ชนิดสัตว์น้ าปริมาณสัตว์น้ าไม่สอดคล้องกับจ านวนวันท าการประมง เครื่องมือประมงที่ได้รับอนุญาต 
14) เรืออวนลากคู่ทีไ่ม่แจ้งเข้าออก พร้อมกัน เสี่ยงที่จะไปท าการประมงกับเรืออ่ืน 
15) เรืออวนลากเดี่ยวที่ท าการประมงใกล้กัน อาจจะมีพฤติกรรมจับคู่กับเรือล าอ่ืนกลางทะเลเพ่ือท าการ

ประมงเป็นลากคู่ 
16) เรือครอบหมึก อาจมีความเสี่ยงที่จะไปปั่นไฟให้เรืออวนล้อมจับปลากะตักที่ค้างคืน 
17) เครื่องมือประมงไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต 
18) มีการดัดแปลงเครื่องมือประมง โดยการซ้อนอวนเพื่อให้ขนาดตาอวนเล็กลง 
19) เรือขนถ่ายสัตว์น้ าอาจจะมีการสวมหรือลักลอบขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมงต่างประเทศ หรือ

เรือประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตท าประมง กรณีที่มีการขนถ่ายกลางทะเล เนื่องจากเรือฝากสัตว์น้ าที่ต่ ากว่า 30 ตัน
กรอส ไม่ได้ติด VMS จึงไม่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการท าการประมงได้ 

 
17. ช่องทางการสื่อสารเพื่อติดต่อประสานงานและซักซ้อมท้าความเข้าใจ 
 1) จดหมายข่าวในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วน มีความจ าเป็นที่ต้องก าชับให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
 2) กรณีเร่งด่วนแต่ความส าคัญน้อยกว่าให้ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-579-0341 
 



 

 
 


