
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ในการด าเนินการเข้ารับเป็นภาคคีวามตกลงเพื่อสง่เสริม
การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษแ์ละการจัดการระหวา่งประเทศ

โดยเรือประมงในทะเลหลวง
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรนิทร์ ธนา จังหวัดตรัง

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หลกัการและสาระส าคญั
ของความตกลงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัตติามมาตรการ

อนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ
โดยเรือประมงในทะเลหลวง

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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วัตถุประสงค์

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความตกลงฉบบันี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสรมิบทบาทของรฐัท่ีอนญุาตใหเ้รอืประมง
ออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รฐัเจา้ของธง) และเพื่อประกนัวา่รฐัที่จะอนญุาต
ใหเ้รอืประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวงไดเ้สรมิสรา้งกลไกการควบคมุท่ีมี
ประสทิธิภาพเพ่ือใหส้ามารถควบคมุเรอืประมงนัน้ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการอนรุกัษแ์ละ
การจดัการระหวา่งประเทศ ทัง้นี ้ความรบัผิดชอบของรฐัท่ีจะอนญุาตใหเ้รือประมงล า
ใดออกไปท าการประมงในทะเลหลวงเฉพาะเม่ือเรอืประมงนัน้ไดร้บัอนญุาตจากรฐันัน้
แลว้เท่านัน้ และรฐัซึง่อนญุาตจะตอ้งมีมาตรการท่ีสามารถควบคมุกิจกรรมการท าการ
ประมงของเรอืประมงนัน้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
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หลักการส าคัญ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๑. หลกัความรบัผิดชอบของรฐัท่ีอนญุาตใหเ้รอืประมงออกไปท าการประมงในทะเล
หลวง (รฐัเจา้ของธง) 
๒. การจดัท าบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัเรอืท่ีไดร้บัอนญุาตใหท้ าการประมงในทะเลหลวง  
๓. ความรว่มมือกบัรฐัตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิตามมาตรการอนรุกัษแ์ละการจัดการ
ระหวา่งประเทศ 
๔. การแลกเปลี่ยนขอ้มลูเก่ียวกบัเรอืประมงท่ีออกไปท าการประมงในทะเลหลวง  
๕. การบงัคบัใชก้ฎหมายและบทก าหนดโทษโดยรฐัท่ีอนญุาตใหเ้รอืประมงออกไป
ท าการประมงในทะเลหลวง 



(๑) ขอบเขตการน ามาใช้บังคับ
(๒) ข้อยกเว้นการน ามาใช้บังคับ 
(๓) ความรับผิดชอบของรัฐที่อนุญาตให้เรือออกไปท าการประมงในทะเลหลวง 
(รัฐเจ้าของธง) 
(๔) การจัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท าการประมงใน
ทะเลหลวง 
(๕) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ 
(๖) การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษโดยรัฐ
ที่อนุญาตให้เรือประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง)

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สาระส าคัญ



กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(๑) ขอบเขตการน ามาใช้บังคับ

ประเภทของเรอื
พืน้ท่ี

ทรพัยากรประมงในทะเลหลวง



กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประเภทของเรือ

๑. เรอืประมงพาณิชยท์กุล าท่ีใชห้รอืมีเจตนาจะใชเ้พื่อท าการประมง  
๒. เรอืสนบัสนนุท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท าการประมง ขึน้ไป เช่น เรอืขน
ถ่ายสตัวน์  า้เพื่อการประมง และเรอืบรรทกุสนิคา้ประมงหอ้งเย็น เป็นตน้

พืน้ที่ ทะเลหลวง



กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรัพยากรประมงในทะเลหลวง

๑. สตัวท์ะเลเล้ียงลูกดว้ยนมและสตัวน์ ้ ำหำยำกหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ
๒. ชนิดพนัธ์ุสตัวน์ ้ ำท่ีอยูภ่ำยในเขตเศรษฐกิจจ ำเพำะและในบริเวณท่ีเลยและประชิด
กบัเศรษฐกิจจ ำเพำะ (Straddling Fish Stock) 
๓. ชนิดพนัธ์ุสตัวน์ ้ ำซ่ึงยำ้ยถ่ินอยูเ่สมอ (Highly Migratory) 
๔. ชนิดพนัธ์ุสตัวน์ ้ ำท่ีวำ่ยจำกทะเลข้ึนมำในแม่น ้ำระหวำ่งฤดูวำงไข่ 
๕. ชนิดพนัธ์ุสตัวน์ ้ ำชนิดพนัธ์ุท่ีวำ่ยจำกน ้ำจืดลงไปในทะเลระหวำ่งฤดูวำงไข่
6. ชนิดพนัธ์ุท่ีอยูติ่ดท่ีท่ีไม่อยูใ่นพื้นท่ีภำยใตสิ้ทธิอธิปไตยของรัฐชำยั่ังเหนือ
ไหล่ทวีป

๗. ชนิดพนัธ์ุสตัวน์ ้ ำภำยในเขตพื้นท่ีควำมรับผดิชอบของ IOTC และ
ควำมตกลง SIOFA
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๒. ข้อยกเว้นการน ามาใช้บังคบั

(๑) เรอืประมงท่ีไดร้บัยกเวน้ตอ้งไม่ท าการประมงโดยฝ่าฝืนมาตรการอนรุกัษ์
และการจดัการระหวา่งประเทศ
(๒) รฐัท่ีอนญุาตใหเ้รอืประมงออกไปท าการประมงในทะเลหลวง (รฐัเจา้ของ
ธง) อาจไมย่กเวน้ส าหรบัเรอืประมงขนาดต ่ากวา่ ๒๔ เมตร ถา้การยกเวน้นัน้
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละความมุง่ประสงคข์องความตกลง ฯ
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๓. ความรับผดิชอบของรัฐทีอ่นุญาตให้เรือประมงออกไป
ท าการประมงในทะเลหลวง (รัฐเจ้าของธง)

๓.๑ หนา้ที่ของรฐัที่อนญุาตตอ้งปฏิบตัิ (รฐัเจา้ของธง)
๓.๒ หนา้ท่ีของเรอืประมงท่ีไดร้บัอนญุาตใหอ้อกไปท าการประมงใน
ทะเลหลวงตอ้งปฏิบตัิ
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๓.๑ หนำ้ท่ีของรัฐท่ีอนุญำตตอ้งปฏิบติั (รัฐเจำ้ของธง)

(๓.๑.๑) หนา้ท่ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการอนญุาตใหเ้รอืประมงออกไปท าการ
ประมงในทะเลหลวง รวมทัง้เง่ือนไขและขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัเรอืประมงที่ไดร้บัอนญุาตให้
ออกไปท าการประมงในทะเลหลวงตอ้งปฏิบตัิ

(ก) เง่ือนไขและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจดทะเบียนและสญัชาติของเรอืประมง

(ข) เง่ือนไขและขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการอนญุาตใหเ้รอืประมงออกไปท าการประมง
ในทะเลหลวง

(ค) เง่ือนไขเก่ียวกบัมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรอืประมงและ

คนประจ าเรอื

11



๓.๑ หนำ้ท่ีของรัฐท่ีอนุญำตตอ้งปฏิบติั (รัฐเจำ้ของธง)
(๓.๓.๒) หนา้ท่ีก าหนดใหเ้รอืประมงท่ีจะออกไปท าการประมงในทะเลหลวงจดัท า
เครือ่งหมายประจ าเรอืประมงและการจดัท าเครือ่งหมายประจ าเครือ่งมือประมงและ
เครือ่งหมายประจ าอปุกรณช์่วยท าการประมง 

(๓.๓.๓) หนา้ท่ีก าหนดใหเ้รอืประมงท่ีออกไปท าการประมงในทะเลหลวงจดัท าขอ้มลู
เก่ียวกบัการประมงในทะเลหลวง อาทิเช่น พืน้ท่ีท าการประมง ผลจบัสตัวน์ า้ และขอ้มลู
เก่ียวกบัสตัวน์ า้หนา้ทา่ และขอ้มลูตามรายงานตา่ง ๆ เช่น รายงานของผูส้งัเกตการณบ์น
เรอืประมง ทัง้นี ้เทา่ท่ีจ าเป็น
(๓.๓.๔) หนา้ท่ีก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและบทก าหนดโทษ
ส าหรบัเรอืประมงท่ีไดร้บัอนญุาตใหอ้อกไปท าการประมงในทะเลหลวงไดท้ าการประมง
โดยฝ่าฝืนมาตรการอนรุกัษแ์ละการจดัการทรพัยากรประมงท่ีมีชีวิตในทะเลหลวง 

(๓.๓.๕) หนา้ท่ีก าหนดใหจ้ดัท าระบบการบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัเรอืประมงในทะเลหลวง
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เครื่องหมายประจ าเรือ 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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H = พื้นที่นอกน่านน้ าไทย

พื้นที่ S = ขนาดไม่ถึง 30 GT
M = 30 GT ขึ้นแต่ไม่ถึง 60 GT
L = 60 GT ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 GT
X = 150 GT ขึ้นไป

ขนาดเรือ

A = อวนลาก    B = อวนล้อมจับ
C = คราด        D = อวนช้อน/ยก
E = อวนครอบ   F = อวนติดตา
G = อวนรุนเคย  H = ลอบ
J = เบ็ดราว       K = อื่นๆ
M = เรือปั่นไฟ 

ประเภทเครื่องมือ

ชุดตัวเลขแสดงล าดับที่ของใบอนุญาตท า
การประมงนอกน่านน้ าไทย

ตัวเลข
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เครื่องมือประมงต้องมี
ชื่อเรือบนเครื่องมือประมง
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๓.๒ หนำ้ท่ีของเรือประมงท่ีไดรั้บอนุญำตใหอ้อกไปท ำกำร
ประมงในทะเลหลวงตอ้งปฏิบติั

- หนา้ท่ีของเรอืประมงท่ีไดร้บัอนญุาตใหอ้อกไปท าการประมงในทะเลหลวงจะตอ้ง
ปฏิบตัิอนสุญัญาและสนธิสญัญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคีและตามมาตรการอนรุกัษ์
และการจดัการโดยองคก์ารจดัการประมงระดบัภมูิภาคท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก
และมาตรการอนรุกัษแ์ละการจดัการทรพัยากรประมงในทะเลหลวงตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งด าเนินการตามใบอนญุาต 
- หนา้ท่ีตอ้งรว่มมือกบัรฐัตา่ง ๆ ในการอนรุกัษแ์ละการจดัการทรพัยากรประมงใน
ทะเลหลวง

- หนา้ท่ีตอ้งจดัเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการท าประมงในทะเลหลวง
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๔. กำรจดัท ำบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัเรือประมงท่ีไดรั้บอนุญำตให้
ออกไปท ำกำรประมงในทะเลหลวง
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(๑) ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัเรอืประมง
- ช่ือเรอืประมง หมายเลขทะเบียนเรือ 
ช่ือเดิม (ถา้ทราบ) และทา่เรอืท่ีจดทะเบียน
- สญัชาติเดิมของเรอืประมง (ถา้มี)
- นามเรยีกขานวิทยสุากล (ถา้มี)
- ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของเรอื หรือ
เจา้ของเรอืหลายคน
- สถานท่ีและเวลาท่ีตอ่เรอื
- ประเภทของเรอืประมง
- ความยาวของเรอื

(๒) ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเรอืประมง
- ช่ือและที่อยูข่องผูค้วบคมุเรือ หรอื
ผูค้วบคมุเรือหลายคน (ถา้มี)
- ประเภทของวิธีการท าประมง
- ความสงูของเรอืท่ีวดัจากจดุสงูสดุจนถงึ
จดุต ่าสดุของเรอื 
- คานเรอื
- ปรมิาตรภายในเรอื
- ก าลงัของเครื่องยนตห์ลกั



๕. กำรแลกเปล่ียนขอ้มูล
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- ขอ้มูลท่ีมีกำรแลกเปล่ียนจะมำจำกแหล่งขอ้มูล ๑) บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบั
เรือประมงท่ีออกไปท ำกำรประมงในทะเลหลวง ๒) ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำ
ประมงของเรือประมงแต่ละล ำตำมใบอนุญำตท ำกำรประมง และ ๓) ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจำกกรอบควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ
- ขอ้มูลท่ีมีกำรแลกเปล่ียน ๑) จดัส่งใหแ้ก่ เอฟ เอ โอ ๒) เม่ือมีกำรร้องขอจำกรัฐ
ภำคีและองคก์ำรระหวำ่งประเทศระดบัโลก ระดบัภูมิภำค และระดบัอนุภูมิภำค
- ขอ้มูลท่ีจดัส่งใหแ้ก่ เอฟ เอ โอ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเรือประมง และ
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเรือประมง



๕. กำรแลกเปล่ียนขอ้มูล
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- ขอ้มูลท่ีตอ้งแจง้ให ้เอฟ เอ โอ ทรำบโดยทนัที
➢ ขอ้มูลท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
➢ ขอ้มูลท่ีมีกำรเพิ่มเติมหรือลบออกจำกกำรบนัทึกพร้อมแจง้เหตุผล
➢ รำยงำนขอ้มูลทั้ งหมดเก่ียวกับ ๑) เรือประมงท่ีท ำกำรประมงโดยั่ำัืน

มำตรกำรอนุรักษแ์ละกำรจดักำร ๒) รำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลเรือล ำท่ีมีกำร
ั่ำัืนนั้น ๓) กำรก ำหนดบทก ำหนดโทษส ำหรับเรือล ำนั้น และ ๔) สรุป
พยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรั่ำัืนมำตรกำรอนุรักษ์และกำรจดักำร
โดยเรือประมงล ำนั้น



๖.กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและบทก ำหนดโทษ
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รัฐท่ีอนุญำตใหเ้รือประมงออกไปท ำกำรประมงในทะเลหลวงตอ้งก ำหนดบท
ก ำหนดโทษส ำหรับกำรั่ำัืนไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในใบอนุญำต หรือกำรท ำ
ประมงโดยไม่มีใบอนุญำตท ำกำรประมงหรือใบอนุญำตใชเ้คร่ืองมือท ำกำร
ประมง รวมทั้งมีบทก ำหนดโทษส ำหรับควำมผดิร้ำยแรง เช่น กำรยดึเคร่ืองมือ
ท ำกำรประมง สตัวน์ ้ ำ สัง่กกัเรือหรือสัง่พกัหรือเพิกถอนใบอนุญำต และกำร
ปฏิเสธกำรจดทะเบียนเรือหรือกำรออกใบอนุญำต หำกเรือท่ีม่ีประวติักำรท ำ
ประมงผดิกฎหมำยมำก่อน 



ข้อดี
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๑. เพื่อให้ตระหนักถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของรัฐในกำรอนุญำตให้ท่ีเรือประมง
ออกไปท ำกำรประมงในทะเลหลวง  
๒. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพระบบกำรควบคุม (ระบบกำรควบคุม ติดตำม และเั้ำระวงั) 
เรือประมงโดยรัฐท่ีอนุญำตใหเ้รือประมงออกไปท ำกำรประมงในทะเลหลวง (รัฐเจำ้ของธง) 
๓. เพื่อส่งเสริมใหเ้รือประมงปฏิบติัตำมมำตรกำรอนุรักษแ์ละกำรจดักำรระหว่ำงประเทศโดย
เรือประมงในทะเลหลวง เพื่อใหมี้กำรใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรท่ีมีชีวิตในทะเลหลวงอยำ่ง
ย ัง่ยนื
๔. เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีเขม้แขง็และโปร่งใส ผ่ำนกำรแลกเปล่ียน
ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมงในทะเลหลวง
๕. เพื่อส่งเสริมกำรขจดัปัญหำกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำร
ควบคุม (IUU Fishing)



ข้อเสีย
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1. เป็นกำรเพิ่มภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของรัฐท่ีอนุญำตให้เรือประมง
ออกไปท ำกำรประมงในทะเลหลวง รวมถึงภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ของผูป้ระกอบกำรท่ีตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำรอนุรักษแ์ละกำรจดักำรระหว่ำง
ประเทศ 
2. ท ำให้สิทธิท่ีจะท ำกำรประมงในทะเลหลวงของผูป้ระกอบกำรถูกจ ำกดัโดย
เง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยรัฐ



กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบคุณค่ะ
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