
ประวัติด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 
 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Council Regulation Establishing a Community System to prevent, 
deter and eliminate illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing) ฉบับที่ 1005/2008 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2551 มีจุดประสงค์เพ่ือต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย และให้เกิดการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยบังคับใช้กับประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรปและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก โดย
ก าหนดบังคับใช้ระเบียบฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา  

 กรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการควบคุมให้มีการท าประมงอย่างยั่งยืน และ
ด าเนินการป้องกันการประมง IUU ของประเทศไทย โดยได้ด าเนินการตามกฎระเบียบดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่บังคับ
ใช้อย่างเต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ. 2554 สหภาพยุโรปได้ตรวจสอบการควบคุมการท าประมงที่
ผิดกฎหมายในไทย ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป และไม่มีการปรับปรุงให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย การออกกฎหมาย และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ดังนั้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย หมายถึงประเทศที่มี
ความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperation 
country)  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้จัดตั้งศูนย์
บัญชาการการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพ่ือแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย โดยได้มีการออกประกาศ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก     
(Port In - Port Out Controlling Center) จ านวน 28 แห่งในจังหวัดชายทะเล เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมง มิให้เป็นการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาการประมง IUU มีการบูรณาการในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบังคับการต ารวจน้ า ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) กองทัพเรือ       
กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ รวมถึงสมาคมประมงท้องถิ่น 22 จังหวัดชายทะเล และสมาคมภาคเอกชนต่างๆ    

 ต่อมาในวันที่ ๖ พฤษภาคม 2558 พลเรือตรีสุรพล คูปตะพันธ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 
เป็นประธานเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช ตามประกาศ คสช. ฉบับดังกล่าว โดย
มีนายสุกิจ รัตนวินิจกุล ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพิทักษ์ บริพิศ นายอ าเภอสิชล พันต ารวจเอกโชคดี 
รักษ์วัฒนพงษ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสิชล เจ้าหน้าที่ต ารวจน้ าขนอม เจ้าของเรือประมง และผู้สนใจในพ้ืนที่
ร่วมในพิธี เปิด โดยได้ ใช้ พ้ืนที่ อาคารศูนย์วิทยุประมงชายฝั่ ง หมู่ที่  3 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จั งหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท าการและให้บริการชาวประมงที่แจ้งเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือในพ้ืนที่อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาคารของสมาคมชาวประมงอ าเภอขนอม หมู่ 9 ต าบลขนอม  อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท าการและให้บริการชาวประมงที่แจ้งเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือในพ้ืนที่อ าเภอขนอม 



จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ชาวประมงจึงได้มีการเช่าบ้านเลขท่ี 301/9
หมู่ 9 ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท าการและให้บริการแก่ชาวประมงที่
แจ้งเข้า-ออกจากท่าเทียบเรือในพ้ืนที่อ าเภอท่าศาลาอีกด้วย  

 ในช่วงต้นศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
เรือประมงที่มีระวางบรรทุกมากกว่า 30 ตันกรอส ให้ต้องแจ้งข้อมูล อาทิ ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
ทะเบียนเรือไทย ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือ ส าหรับคนประจ าเรือสัญชาติไทย และ
บัญชีรายชื่อและใบอนุญาตให้ท างาน ส าหรับคนประจ าเรือซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย แก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก
เรือประมงภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนการน าเรือเข้าออกจากท่าเทียบเรือ ในพ้ืนที่
ดูแลครอบคลุมอ าเภอท่าศาลา อ าเภอสิชล และอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ต่อมากรมประมงได้มีค าสั่งที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการก าหนด
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้จัดตั้งกองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
โดยแบ่งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเป็น 3 เขต ได้แก่ (1) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 
1 (สมุทรสาคร) (2) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) และ (3) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-
ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) โดยก าหนดให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้การดูแลของ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการควบคุม 
ตรวจสอบ ติดตามการเข้าออกและวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทย ด้านการควบคุม ตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ข้อมูลสัตว์น้ าที่ขึ้นท่าเทียบเรือประมง นอกจากนี้ได้มีค าสั่งกรมประมงที่ 922/2559 เรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในภายใต้โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการเรือประมง
และการท าการประมง ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
ขนอม อีกทั้งยังได้มีประกาศกรมประมงเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส
ขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ซึ่งออกไปท าการประมง
พาณิชย์ ต้องด าเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

 ซึ่งต่อมากรมประมงได้มีค าสั่งที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่องการ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ให้จัดตั้งกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัย
การผลิต โดยมีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงในสังกัด 10 ศูนย์ฯ 24 ด่านตรวจประมง ซึ่งด่านตรวจประมง
นครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธานี) รับผิดชอบพ้ืนที่
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งออกเป็นศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือนครศรีธรรมราช รับผิดชอบพ้ืนที่
อ าเภอสิชล และอ าเภอท่าศาลา, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือขนอม รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอขนอม และ        
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือปากพนัง รับผิดชอบพ้ืนทีอ่ าเภอปากพนัง, อ าเภอเมือง และอ าเภอหัวไทร 


