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การตรวจเรือประมงในทะเล 
Inspection of fishing vessels at sea 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตาม ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับ
การตรวจเรือประมงที่ท าการประมงในทะเล ว่าเรือประมงที่ออกไปท าการประมง มีการใช้เครื่องมือถูกต้องตรง
ตามมาตรการที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ และสัตว์น้ าที่ได้จากเครื่องมือมีความเสี่ยงที่จะท าลายพันธุ์สัตว์น้ าหรือไม่ 

1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.3 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเปูาหมาย มีผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2. ขอบเขต 
๒.๑ พ้ืนที่รับผิดชอบ 

 พ้ืนที่รับผิดชอบประกอบด้วย พ้ืนที่ท าการประมงในทะเลตาม พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบด้วย  
 2.1  เขตพ้ืนที่ประมงทะเลชายฝั่ง เป็นทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งออกไปไม่น้อยกว่า
หนึ่งจุดห้าไมล์ทะเล และไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  
 2.2 เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง เป็นทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่ง จนสุดเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ หรือสุดเขตไหล่ทวีป ที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่
เขตใดจะไกลกว่ากัน   

๒.๒ หน่วยงานรับผิดชอบและอัตราก าลัง 
  ๒.๒.๑ ศูนย์/ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล ๑๘ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล 

 

รายช่ือศูนย์/ รายช่ือหน่วยพร้อมสถานที่ตั้ง 
 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง 
1 ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 

(ระยอง) 
เลขที ่1 หมู่ที่ 2 ต าบลเพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 21160 

2 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 

3 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล
สมุทรปราการ 

 เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ 1 ซอยพระราชวิริยาภรณ์ ๑0 
ต าบลบางพ่ึง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมทุรปราการ 10130 

4 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ต.วังกระแจะ อ.เกาะช้าง  จ.ตราด 23000 
 

5 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล
เพชรบุรี 

ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี 
 

6 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าว
น้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

ถ. สวนสน ต. อ่าวน้อย อ. เมือง จ. 
ประจวบคีรีขันธ์ 

7 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลบาง
สะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 

อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง 
8 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ต. ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร 

 
9 หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลหลัง

สวน ชุมพร 
100 ม.6 ต.ปากน้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.
ชุมพร 86150 

11 ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 
(สงขลา) 

หมู่ที่ ๘  ต าบลหัวเขา  อ าเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา  90280 

๑๐ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะ
เต่า สุราษฎร์ธานี 

ม.1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
84280 

๑๒ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะ
ถ้ า นครศรีธรรมราช 

ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
80140 

๑๓ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลปาก
พนัง นครศรีธรรมราช 

ม.5 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
80140 

๑๔ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล 
ปัตตานี 

เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๖  ถนน ปากน้ า-สวน
สมเด็จฯ  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี 94000 

๑๕ ศูนยป์ูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 
(กระบี่) 

เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๗  ต าบลไสไทย  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกระบี่  81000  

๑๖ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล 
เกาะสุรินทร์ พังงา 

เกาะสุรินทร์เหนือ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี  
จ.พังงา 82150 

๑๗ หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล 
เกาะสิมิลัน พังงา 

ต.ล าแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา 82120 

๑๘ หน่วยปูองกันและปราบปรามเกาะหลีเปฺะ สตูล ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000 
 

 

  2.๒.๒ อัตราก าลังประจ าศูนย์และหน่วย 

อัตราก าลังประจ าศูนย์/หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลประกอบด้วย 
     

ศูนย์/หน่วยบริหารจัดการประมงทะเล จ านวนบุคลากร 
จ านวนเรือตรวจการ

ประมงทะเล 
ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) 42 11 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี 10 5 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ 45 15 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลตราด 14 9 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี 9 4 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย 
ประจวบคีรีขันธ์ 

13   6 

หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย 9 4 
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ศูนย์/หน่วยบริหารจัดการประมงทะเล จ านวนบุคลากร 
จ านวนเรือตรวจการ

ประมงทะเล 
ประจวบคีรีขันธ์ 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร 39 9 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร 7 4 
ศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) 41 11 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า 
 สุราษฎร์ธาน ี

10 5 

หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้ า 
นครศรีธรรมราช 

6 4 

หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง 
นครศรีธรรมราช 

6 6 

หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี 12 9 
ศูนยป์ูองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) 38 14 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา 13 3 
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา 12 3 
หน่วยปูองกันและปราบปรามเกาะหลีเปฺะ สตูล 12 4 

รวม 338 126 
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 ผู้ควบคุมการตรวจ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอ านาจในการตรวจ ค้น จับกุม และมี
อ านาจในการสั่งการ บังคับบัญชา การปฏิบัติงานตรวจของผู้ตรวจ และผู้ที่ ท าหน้าที่ช่วยเหลือในแต่ละครั้งของการ
ปฏิบัติงาน   

3.2 ผู้ตรวจ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีอ านาจในการตรวจ ค้น จับกุม 
3.3 เรือ หมายถึง ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด 
3.4 เรือตรวจการประมงทะเล หมายถึง เรือที่ใช้ด าเนินการ หรือปฏิบัติงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ประมงทะเล ตรวจปราบปราม จับกุมผู้กระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
3.5 เรือประมง หมายถึง ยานพาหนะทางน้ าทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก

ทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนเรือประมง ใช้แปรรูปสัตว์น้ า 
หรือเพ่ือขนถ่าย หรือขนส่งสัตว์น้ า 

3.6 เครื่องมือประมง หมายถึง เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ อาวุธ เสา หลัก ที่ใช้ท า
การประมง 

3.7 ท าการประมง หมายถึง ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ า หรือกระท าการใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น าในที่จับสัตว์น้ า 

๓.๘ การท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การท าการประมงโดยฝุาฝืนกฎหมาย การท าการ
ประมงที่ไม่ได้รายงาน และการท าการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์  

3.๙ น่านน้ าไทย หมายถึง น่านน้ าภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง  
๓.๑๐ ทะเลนอกน่านน้ าไทย หมายถึง ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่ง และหมายรวมถึงทะเลที่อยู่ใน

เขตของรัฐชายฝั่ง 
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3.11 ทะเลหลวง (High Sea) หมายถึง ส่วนของทะเลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลอาณาเขต 
หรือน่านน้ าภายในของรัฐชายฝั่งหรือน่านน้ าหมู่เกาะของรัฐหมู่เกาะ 

3.12 ผู้ควบคุมเรือ หมายถึง ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง 
๓.๑3 เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในเรือประมง  
๓.๑4 คนประจ าเรือ หมายถึง ลูกเรือ หรือคนที่มีหน้าที่ประจ าอยู่ในเรือประมงแต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ 
๓.๑5 การขนถ่ายสัตว์น้ า หมายถึง การน าสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งหมดหรือบางส่วนจากเรือประมง

ไปยังยานพาหนะอ่ืน 
๓.๑6 ประมงพาณิชย์ หมายถึง การท าการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  หรือ

เรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดก าลังแรงม้าตั้งแต่ 280 แรงม้าขึ้นไป หรือเรือประมงทุกขนาดที่ใช้เครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ท าการประมง 

 (1) อวนลากคู่ 
 (2) อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
 (3) อวนลากคานถ่าง 
 (4) อวนล้อมจับ (มีสายมาน) 
 (5) อวนล้อมจับปลากะตัก 
 (6) คราดทุกชนิดประกอบเรือกล 
 (7) เรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟูา (เรือปั่นไฟ) 
๓.๑7 ประมงพ้ืนบ้าน หมายถึง การท าประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ไม่ว่าจะใช้เรือประมง หรือจะใช้เครื่องมือ

ประมงโดยไม่ใช้เรือ 
3.18 ฤดูสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน หมายถึง ฤดูกาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นห้วงระยะที่ 

สัตว์น้ ามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อน  
3.๑9 พ้ืนที่ห้ามท าการประมง หมายถึง พ้ืนที่ที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ใช้เครื่องมือชนิดใด ชนิดหนึ่งท าการ

ประมง  

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 ผู้ควบคุมการตรวจ มีหน้าที่ดังนี้ 
  4.1.1 ควบคุมการตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง และ

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1.2 ควบคุมการตรวจสอบ พฤติกรรมการท าการประมงให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประมง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๑.๓ วินิจฉัยและสั่งการเมื่อตรวจพบการกระท าความผิด และให้บันทึกข้อสังเกตการท าประมงต่าง ๆ 

ที่ตรวจพบ 
 ๔.๑.๔ ควบคุมการจับกุม ลงนามบันทึกการจับกุมและน าส่งผู้กระท าความผิดต่อพนักงานสอบสวน  
 4.1.๕ รายงานการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา 
 

๔.๒ ผู้ตรวจ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ท าการตรวจ ค้นเรือประมง และจับกุมเมื่อพบการกระท าความผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การประมง และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามการสั่งการของผู้ควบคุมการตรวจ 
  ๔.๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมการตรวจ 
 



คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล 

     5 จ ก 33 
 

4.๓ ผู้สืบค้นข้อมูล มีหน้าที่ดังนี้ 
 4.๓.1 สืบค้นข้อมูลเอกสารประจ าเรือ ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาตท าการประมง ใบอนุญาตใช้เรือ 

เอกสารแสดงการแจ้งออก เครื่องมือประมงชนิด/สัตว์น้ า Fishing Logbook ระบบติดตามเรือ (VMS) ใบ
ประกาศนียบัตรนายเรือและใบประกาศนียบัตรช่างเครื่อง ทะเบียนลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย (บัตรสชีมพู) หนงัสอืคนประจ าเรือ และ 

 4.๓.2 สังเกตการณ์ พฤติการณ์ ข้อพิรุธ หรือความผิดปกติใด ๆ    
  ๔.๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมการตรวจ  
  

4.๔ ผู้ช่วยผู้สืบค้นข้อมูล เก็บหลักฐาน มีหน้าที่ดังนี้ 
 4.๔.1 เป็นผู้ช่วยเหลือผู้สืบค้นข้อมูล   
 4.๔.2 เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมการตรวจ     
 4.๔.3 บันทึกข้อมูลในแบบตรวจสอบเรือ (MCS 002/001) 
 4.3.4 บันทึกภาพขณะปฏิบัติหน้าที ่ 
 

4.๕ ผู้รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดังนี ้
 4.๕.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ชุดตรวจค้น และจับกุม  
 4.๕.2 ควบคุม ปูองกัน การกระท าใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติการ 
  ๔.๕.๓ เตรียมการใช้อาวุธในการปูองกัน และระวังเหตุร้ายแก่ชุดตรวจตามความเหมาะสม 
 

4.6 ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล มีหน้าที่ดังนี ้
 4.6.1 ควบคุมเรือตรวจการประมง โดยปฏิบัติตามวิธีการ และขั้นตอนการตรวจค้น จับกุมโดยเคร่งครัด 

และค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
 4.6.2 สังเกตพฤติการณ์แวดล้อมในทะเล บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และสามารถแจ้งเหตุให้ผู้ควบคุมการ

ตรวจทราบได้ในทันที  
 ๔.6.๓ ควบคุม และพ่วงเรือประมงท่ีถูกจับกุมเข้าเทียบท่า  
 4.6.4 ตรวจสอบความพร้อมของเรือตรวจการณ์ และอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้

ตลอดเวลา 
 

5. ขอบเขตการตรวจการณ์และเฝ้าระวัง 
1. หน่วยงานหลัก 
กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนตรวจตรา เฝูาระวัง ในเขตการประมงไทย โดยมีหน่วยงานใน  

ศรชล. เป็นหน่วยบูรณาการ ในการปฏิบัติงานตรวจร่วมในทะเล กรมประมง มีศูนย์/หน่วยปูองกันและปราบปราม
ประมงทะเล จ านวน ๑๘ แห่ง ในเขตพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล  มีเรือตรวจการประมงทะเล ลาดตระเวนตรวจสอบ
ในพ้ืนที่ โดยได้รับข้อมูล และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเรือประมงที่คาดว่าจะกระท าความผิดจากศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้า-ออก ระบบติดตามเรือ (VMS) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน ศรชล เครือข่ายเฝูาระวัง 
การท าการประมง และหน่วยตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ เป็นการปฏิบัติการโดยการใช้เรือตรวจการประมงทะเล
ลาดตระเวน โดยกองตรวจการประมง ส าหรับอัตราก าลังพลในการตรวจสอบเรือประมง ประกอบด้วย 

 (1) ผู้ควบคุมการตรวจ  
 (2) ผู้ตรวจ  
 (3) ผู้สืบค้นข้อมูล  
 (๔) ผู้ช่วยผู้สืบค้น  
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 (๕) ผู้รักษาความปลอดภัย  
 (๖) ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล 
ด าเนินการตรวจสอบใบอนุญาตท าการประมง สมุดบันทึกการท าการประมง เครื่องมือ พ้ืนที่ท าการประมง  

เอกสารประจ าเรือ วันท าการประมง คนประจ าเรือ และอุปกรณ์ประจ าเรือเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
มีพฤติการณ์อ่ืนใดที่อาจน าไปสู่การกระท าผิดกฎหมาย หรือไม ่

2.  พื้นที่การตรวจแบ่งพื้นที่ท าการประมง ออกเป็น 2 เขต ดังนี้ 
 2.1 เขตทะเลชายฝั่งเป็นทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งออกไปไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้า  

ไมล์ทะเล และไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  
 2.2 เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง เป็นทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่ง จนสุดเขต

เศรษฐกิจจ าเพาะ หรือสุดเขตไหล่ทวีป ที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่
เขตใดจะไกลกว่ากัน  

3. ขอบเขตการตรวจ 
 เรือประมงในทะเลที่ต้องตรวจสอบ เป็นเรือที่มีความเสี่ยงกระท าผิดกฎหมายจากการวิเคราะห์ของ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังและคาดการณ์ด้านการประมง (vms) หรือศูนย์/หน่วยปูองกันและปราบปรามประมง
ทะเล วิเคราะห์ตามพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่มีการกระท าผิดบ่อยครั้งหรือตามสภาวะการท าการประมงในแต่ละฤดูกาล และมี
การทวนสอบพิกัดของเรือตรวจการประมงกับเรือประมงว่ามีความสอดคล้องตามต าแหน่งจริงหรือไม่ 
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6. Work Flow กระบวนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจเรือประมงในทะเล 

ข้อมูลเรือ  ประเด็นที่ต้องตรวจ 

 

ศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังและ
คาดการณ์สถานการณ์ด้านการ

ประมง (VMS) 

แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบการกระท าความผิด 

เรือประมง 
 -  ทะเบียนเรือ 
 - ใบอนุญาตใช้เรือ 

- ประกาศนียบัตรนายเรือ  
 - ประกาศนียบัตรช่างเครื่อง 

  - อุปกรณต์ิดตามเรือ 

การท าการประมง 
   -ใบอนุญาตท าการประมง 

   -เครื่องมือประมง 

   - พื้นที ่
   -Fishing Logbook 
แรงงานและบุคคลากรประจ าเรือ 

   - เอกสารการจ้างงานต่างๆ  
  - ใบอนุญาตให้ท างาน กรณีบคุคล
ต่างด้าว 
ข้อสังเกตอื่น ๆ  
   
   
 

 

 

เขตประมงทะเลชายฝั่ง  (กปม,ศรชล) 

 เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง  
(กองทัพเรือ ศรชล) 

 

บันทึกในระบบข้อมูลเรือประมง 

 

 

เรือประมงพ้ืนบ้าน จาก
ฐานข้อมูลระบบ CIUU 

เครือข่ายเฝูาระวังการท าการประมง 

เรือประมง ขนาดต่ ากว่า ๓๐ ตัน
กรอส จาก CIUU 

เรือประมง ขนาด ๓๐ ตันกรอส  
ขึ้นไปจาก  และบางชนิด
เครื่องมือท่ีต้องแจ้ง  PIPO 

เปูาหมายการตรวจในทะเล 

ตามภารกิจปกติของหน่วยงาน 

 จากข้อมูลกลุม่เสี่ยง โดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่  ศูนย์ฯ VMS  ศูนย์ฯ
PIPO ศรชล. ต ารวจน้ า กระทรวง
แรงงาน หน่วยตรวจสัตว์น้ า ณ ท่า
เทียบเรือ เครือข่ายเฝูาระวัง 

 

๑. แจ้งว่าต้องถูกจับข้อกล่าวหา 
องค์ประกอบความผดิ และสิทธิของ
ผู้ต้องหา 

๒. ควบคุมตัวผู้ต้องหา 
๓. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้
กระท าความผิด 
๔. ควบคุมเรือที่ใช้กระท าความผิด และ
น าเข้าเทียบท่า 
๕.บันทึกการจับกมุ  
๖.ควบคุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง
เจ้าพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ 
๗.บันทึกประวตัิการตรวจ จับกุมทั้ง
ข้อมูลเรือ และคนประจ าเรือ    
8. ออกค าสั่งกักเรือ 
๘. แจ้งการกักเรือต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
24 ชม.นับแต่ออกค าสั่งกักเรือ                   
9.  รายงานการจับกุมต่อกองกฎหมาย
กรมประมง ภายใน 48 ชม. นับแต่กลับ
ถึงท่าเทียบเรือ 

10. แจ้งข้อมูลบันทึกในระบบข้อมูล
เรือประมง 
 

กรณีไม่พบ
ความผิด 
-บันทึกผลการ
ตรวจ 

 

ติดตามผลการด าเนินคดีตามกฎหมาย ด าเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(ตามกฎหมายล าดับรอง)และรายงานผล ใหห้น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
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6.1 การตรวจเรือประมงในทะเล 
 6.1.1 จ าแนกกลุ่มเรือประมงที่ท าการประมงในทะเลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) เรือประมงที่มีขนาด

ระวาง น้อยกว่า 30 ตันกรอส และ (2) เรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป และกลุ่มเครื่องมือที่ต้องแจ้ง 
 6.1.2 เรือประมงที่มีขนาดระวาง ตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป แบ่งเป็น (๑) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-

ออกเรือประมง น าส่งข้อมูลทาง e-mail ให้กับ ศนูย์/หน่วยปูองกันและปราบปรามทะเลในพ้ืนที่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก ไม่สามรถตรวจสอบเรือประมงได้ เช่น ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ (2) เรือที่มีความเสี่ยงที่จะกระท า
ผิดในทะเล และต้องเฝูาติดตามผ่านระบบติดตามเรือ ศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้ายการ
ประมง (VMS) ติดตามพฤติการณ์ และหากศูนย์ปฏิบัติการเฝูาระวัง ฯ เห็นว่าเป็นเรือในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะกระท าผิด
กฎหมาย จ าเป็นต้องตรวจสอบเรือในทะเลให้แจ้ง ศูนย์/หน่วย ปูองกันและปราบปรามประทะเล และ ศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) เพื่อตรวจสอบเรือประมงในทะเล 

 6.1.3 เรือประมงที่มีขนาดระวาง น้อยกว่า 30 ตันกรอส ให้ชุดปฏิบัติการตรวจเรือประมงในทะเล 
ก าหนดเปูาหมายการตรวจตามมาตรการห้ามใช้เครื่องมือ ที่ก าหนดในพื้นที่ และตรวจสอบใบอนุญาตท าการประมง  

 6.1.3 ชุดตรวจเรือประมงในทะเล หากต้องมีการประสานข้อมูล หรือ ต้องสนธิก าลัง ให้มีการ
ติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/HF ความถี่ 150.675 MHz ระบบ HF/SSB (USB) ความถี่ 6386 
KHz  

 6.1.4 การบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล  

              1) บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด ระหว่างกรมประมง กับ ศรชล ให้ผู้อ านวยการศูนย์
ปูองกันและปราบปรามประมงทะเล ประสานโดยตรงกับ ศรชล. ภาค เพ่ือให้แต่ละหน่วยสั่งการเรือตรวจการณ์ 

              2) บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง ระหว่างกรมประมงกับสหวิชาชีพ 
เช่น กรมเจ้าท่า ทหารเรือ กรมสวัสดิ์ ฯ กรมการจัดหางาน ต ารวจน้ า เป็นต้น ให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

 6.1.5 กรณีการพบเห็นพฤติการณ์ ที่เป็นความเสี่ยงของเรือประมง ที่อาจมีโอกาสกระท าความผิด หรือ
พบการกระท าที่เป็นความผิด โดยสมาชิกเครือข่ายเฝูาระวังการท าประมง หรือบุคคลอ่ืนๆ ให้แจ้งข้อมูลโดยตรงต่อ
ศูนย์/หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล ในพ้ืนที่    

6.2 การตรวจเรือในเขตพื้นที่ประมงทะเลชายฝั่ง  
 

การตรวจในทะเล ประเด็นการตรวจ 

1. เรือประมงพ้ืนบ้าน 
 

- ใบอนุญาตใช้เรือ ตามมาตรา 142 ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านไทย พ.ศ. 
2456 
- ใบอนุญาตให้ท าการประมง และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนด ตามมาตรา 
32 และ 33 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
- เครื่องมือถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต ไม่มีการดัดแปลงให้ผิดไปจากลักษณะของ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 42 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

2. เรือประมงพาณิชย์ 

 

ห้ามท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ตามมาตรา 38 ของพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 
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การตรวจในทะเล ประเด็นการตรวจ 

๓. เรือประมงต่างชาติ (พบขณะ
ท าการประมง) 

เรือสัญชาติต่างประเทศ ห้ามมิให้ท าการประมงในเขตการประมงไทย ตามมาตรา 7 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 

๔. เรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

 

- เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ตามมาตรา 87 ของ
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- ติดตั้งระบบติดตามเรือ จัดท าหนังสือก ากับการขนถ่าย และมีการแจ้งออกท่า ตาม
มาตรา 88 ของ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 

6.3 การตรวจเรือในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง 

การตรวจในทะเล ประเด็นการตรวจ 

๑. เรือประมงพ้ืนบ้าน ห้ามท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง ตามมาตรา 34 ของพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 

2. เรือต่างชาติ (พบขณะท าการ
ประมง) 

เรือสัญชาติต่างประเทศ ห้ามมิให้ท าการประมงในเขตการประมงไทย ตามมาตรา 7 
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 

๓. เรือประมงพาณิชย์ 
 
 
 
 

- ใบอนุญาตใช้เรือ ตามมาตรา 142 ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านไทย  
พ.ศ. 2456 
- ใบอนุญาตให้ท าการประมง และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนด ตาม 
มาตรา 36 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- จัดให้มีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ 
ตามมาตรา 37 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- เครื่องมือถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต ไม่มีการดัดแปลงให้ผิดไปจากลักษณะของ
เครื่องมือที่ได้รบัอนุญาต ตามมาตรา 42 ของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- ติดตั้งระบบติดตามเรือ จัดท าสมุดบันทึกการท าประมง แจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือ ตามมาตรา 81 ของ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 

๔. เรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

 

- เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ตามมาตรา 85/1และ 
87 ของ  พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
- ติดตั้งระบบติดตามเรือ จัดท าหนังสือก ากับการขนถ่าย และมีการแจ้งออกท่า ตาม
มาตรา 88 ของ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การตรวจเรือประมงในทะเลน่านน้ าไทย   
๑. จัดท าแผนการปฏิบัติงานในทะเลโดย 

๑.1 แผนปฏิบัติการเฉพาะกิจในการติดตาม ควบคุม  เฝูาระวัง (MCS) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. การจัดชุดปฏิบัติการของเรือตรวจการประมงทะเลตามพื้นที่ท าการประมงของเรือประมง ได้แก่ 

๒.๑ เขตประมงทะเลชายฝั่ง เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง ตามแผนปกติ 
๒.๒ ชุดเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับ ศรชล.หรือหน่วยงานอื่น  

๓. ขั้นตอนการตรวจเรือประมง  
๓.๑ ขั้นตอนปกติ ด าเนินการดังนี้ 
๓.๑.๑ ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล น าเรือตรวจการประมงทะเลที่จะเข้าท าการตรวจอยู่ใน

ทิศทางท่ีปลอดภัย 
๓.๑.๒ ให้ผู้ควบคุมการตรวจการประมงทะเล แสดงตัวความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเปิดไฟ ส่องสว่าง 

(กรณีเวลากลางคืน) และเปิดสัญญาณไซเรน 
๓.๑.๓ ให้สัญญาณธงลิมา (สัญลักษณ์) หรือแสดงสัญลักษณ์อ่ืนให้หยุดเรือ พร้อมออกค าสั่งผ่านเครื่อง

ขยายเสียงให้เรือต้องสงสัยหยุดเรือ 
๓.๑.๔ ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล น าเรือเข้าเทียบเรือประมง 
๓.๑.๕ ให้ชุดตรวจค้น ขึ้นไปพบผู้ควบคุมเรือพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการตรวจ 
๓.๑.๖ ให้ผู้สืบค้นข้อมูล ผู้ช่วยผู้สืบค้นข้อมูล เก็บหลักฐาน และผู้รักษาความปลอดภัยควบคุมลูกเรือ

ทั้งหมดไปรวมที่หัวเรือโดยให้อยู่ในลักษณะท่านั่ง 
๓.๑.๗ ให้ผู้รักษาความปลอดภัยไปประจ ายังต าแหน่งที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สืบค้นข้อมูลได้  
๓.๑.๘ ให้ผู้สืบค้นข้อมูลและผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเรือตามหัวข้อการตรวจ  
๓.๑.๙ บันทึกข้อมูลการตรวจเป็นหลักฐาน หากเหตุการณ์ปกติ 
๓.๑.๑๐ ในกรณีพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบการกระท า

ความผิด ที่ระบุไว้ในคู่มือ  
๓.๒ เม่ือพบว่ามีความเสี่ยงที่จะกระท าความผิด ด าเนินการดังนี้ 
๓.๒.๑ ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงให้ปลอดภัย 

แล้วจึงน าเรือตรวจการณ์ประมงเข้าท าการตรวจอยู่ในทิศทางที่ปลอดภัย    
๓.๒.๒ ให้ผู้ควบคุมเรือใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจขึ้นตรวจการเรือประมง   
๓.๒.๓  ผู้ควบคุมการตรวจแสดงตัว เปิดไฟส่องสว่าง (กรณีกลางคืน)  และเปิดสัญญาณไซเรน 
๓.๒.๓ ยกสัญญาณธงลิมา (สัญลักษณ์) หรืแสดงสัญลักษณ์อ่ืนให้หยุดเรือ พร้อมออกค าสั่งผ่านเครื่อง

ขยายเสียงให้เรือต้องสงสัยหยุดเรือ 
๓.๒.๔ ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล น าเรือเข้าเทียบเรือประมง 
๓.๒.๕ ให้ชุดตรวจค้น ขึ้นไปพบผู้ควบคุมเรือพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการตรวจ 
๓.๒.๖ ให้ผูส้ืบค้นข้อมูล ผู้ช่วยผู้สืบค้นข้อมูล เก็บหลักฐาน และผู้รักษาความปลอดภัยควบคุมลูกเรือ

ทั้งหมดไปรวมที่หัวเรือโดยให้อยู่ในลักษณะท่านั่ง 
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๓.๒.๗ ให้ผู้รักษาความปลอดภัยไปประจ ายังต าแหน่งที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สืบค้นข้อมูลได ้ 
๓.๒.๘ ให้ผู้สืบค้นข้อมูลและผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเรือตามหัวข้อการตรวจ  
๓.๒.๙ บันทึกข้อมูลการตรวจเป็นหลักฐาน หากเหตุการณ์ปกติ 
๓.๒.๑๐ ในกรณีพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบการกระท า

ความผิด ที่ระบุไว้ในคู่มือ 
๓.๓ เม่ือพบว่ามีการกระท าความผิดซึ่งหน้า ด าเนินการดังนี้ 
๓.๓.๑ ผู้ควบคุมการตรวจ สั่งการให้ผู ้รักษาความปลอดภัยเตรียมความพร้อมอาวุธหากมีกรณี

จ าเป็นที่ต้องใช้ ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเตรียมความพร้อม และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช้งาน 
๓.๓.๒ ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบเรือประมงอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงผ่านจอเรดาห์ พร้อมแจ้งเหตุ

ให้กับศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเลในพ้ืนที่เตรียมการให้การสนับสนุน หากมีการร้องขอ     

๓.๓.๓ ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล น าเรือตรวจการประมงทะเลที่จะเข้าท าการตรวจอยู่ใน
ทิศทางท่ีปลอดภัย และผู้ช่วยผู้สืบค้นข้อมูลเตรียมการบันทึกภาพพฤติการณ์แวดล้อม รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานการจับกุม 

๓.๓.๔ ให้ผู ้ควบคุมการตรวจการประมงทะเล แสดงตัวความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเปิดไฟส่อง
สว่าง (กรณีกลางคืน) และเปิดสัญญาณไซเรน 

๓.๓.๕ ให้สัญญาณธงลิมา (สัญลักษณ์)หรือแสดงสัญลักษณ์อ่ืนให้หยุดเรือ พร้อมออกค าสั่งผ่านเครื่อง
ขยายเสียงให้เรือเปูาหมายหยุดเรือในทันที 

๓.๓.๖ ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจการประมงทะเล น าเรือเข้าเทียบเรือประมงที่กระท าความผิดให้ชุดตรวจค้น  
ขึ้นควบคุมผู้ควบคุม และลูกเรือประมง และพร้อมแจ้งให้ทราบว่าถูกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิตามกฎหมาย ควบคุมตัว 
ผู้ควบคุมเรือ พร้อมลูกเรือ ผู้รักษาความปลอดภัยควบคุมลูกเรือทั้งหมดไปรวมที่หัวเรือโดยให้อยู่ในลักษณะท่านั่ง  

๓.๓.๗ ให้ผู้สืบค้นข้อมูล ผู้ช่วยผู้สืบค้นข้อมูล เก็บหลักฐาน และบันทึกภาพบนเรือประมง 
๓.๓.๘ ให้ผู้รักษาความปลอดภัยไปประจ ายังต าแหน่งที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สืบค้นข้อมูลได ้ 
๓.๓.๙ ให้ผู้สืบค้นข้อมูลและผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเรือตามหัวข้อการตรวจ พร้อมตรวจยึด

เครื่องมือประมงและสัตว์น้ าของกลาง  
๓.๓.๑๐ บันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน  
๓.๓.๑๑  ให้เก็บกู้เครื่องมือท าการประมง และควบคุมเรือประมงเข้าฝั่ง 
3.3.๑2   บันทึกการจับกุม (MCS 002/002) พร้อมน าตัวผู้ถูกกว่าวหา พร้อมสิ่งของที่ในกระท า

ความผิด ส่งพนักงานสอบสวนในพื้นท่ีเกิดเหต ุ
๓.๓.๑3 ติดตามผลการด าเนินคดี รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม  
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8. การตรวจสอบ และด าเนินการเมื่อพบความเสี่ยง 
 

รายการส าคัญท่ีตรวจสอบ ยอมรับได้เมื่อตรวจพบ การด าเนินการ 
1. ใบอนุญาตท าการประมง 
2.ทะเบียน และใบอนุญาตใช้เรือ 
3. บัตรประชาชนผู้ควบคุมเรือ 
4. ขนาดช่องตาอวน และขนาด
เครื่องมือ 
5. เอกสารแสดงหลักฐานการแจ้งออก 
6. ประกาศนียบัตรนายเรือ 
7. ประกาศนียบัตรผู้ควบคุม
เครื่องยนต์ 
8. Fishing Logbook 
9. ระบบติดตามเรือ (Vessel 
Monitoring System)  
10. ใบอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้ า ส าหรับ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ า  
11. สัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมง 
สอดคล้องกับเครื่องมือท าการประมง 
มีการบันทึกข้อมูลการจับโดยมีชนิด
และปริมาณเปรียบเทียบกับ Fishing 
Logbook 
12. ตรวจสอบพื้นท่ีท าการประมง 

 13. ชนิดสัตว์น้ าที่ห้ามท าการประมง 
 

 
 
1. ผู้ควบคุมเรือไม่มีบัตรประชาชน  
2. ขนาดของช่องตาอวนเล็กกว่าที่
ก าหนด 
 

 

 
 
1. ตรวจสอบเอกสารอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให้ เพ่ือยืนยันว่า   
เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
2. ขนาดช่องตาอวนเล็กกว่าที่
ก าหนด ให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
 2.1 มีเพียงบางช่องตาเท่านั้นที่
มีขนาดเล็กกว่าที่ก าหนด ซึ่งอาจ
เกิดจากอายุการใช้งาน 
 2.2 ไม่มีการปรับปรุ ง ให้มี
ขนาดช่องตาเป็นไปตามที่ก าหนด
เมื่อออกท าการประมงครั้งต่อไป  
           
 

 
9. การตรวจสอบพื้นที่เครื่องมือ ห้ามท าการประมง 
 

การท าการประมงในเขตการประมงไทย มีการก าหนดมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า ดังนี้  
 9.1 ก าหนดห้ามใช้เครื่องมือท าการประมงบางชนิดโดยเด็ดขาด 
 9.2 การก าหนดเงื่อนไข วิธีการใช้ของเครื่องมือท าการประมงบางประเภท 
 9.3 ก าหนดพ้ืนที่ห้ามท าการประมง 
 9.4 ก าหนดห้ามท าการประมงในระยะเวลาฤดูปลามีไข่ และวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอ่ืนใด 

ที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ า 
 9.5 การก าหนดชนิด ขนาดของสัตว์น้ าที่ห้ามท าการประมง 
 9.6 การห้ามท าการประมงสัตว์น้ าบางชนิดโดยเด็ดขาด 
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ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่เขตท าการประมง 

 
รายละเอียดการตรวจเรือประมงแต่ละชนิดเครื่องมือที่ใช้ท าการประมง ดังนี้ 

 

ชนิดเครื่องมือ การตรวจ รายละเอียดการตรวจ 
1. อวนลากคู่  
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
3. อวนลากคานถ่าง 
4. อวนล้อมจับ 
5. อวนล้อมจับปลา
กะตัก 
6. อวนครอบปลากะตัก 
7. อวนช้อน/ยกปลา
กะตัก 
8. อวนครอบหมึก 

1. ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ 
2. ทะเบียนเรือ และใบอนุญาต
ใช้เรือ 
3. ระบบติดตามเรือ 
4. เอกสารแสดงการแจ้งออก       
5. สมุดบันทึกการท าการประมง 
(Fishing logbook) 
6. พ้ืนที่/เวลาท าการประมงโดย
ตรวจสอบจากระบบติดตามเรือ
(vms) และการหาที่เรือด้วย

1) ชนิด ขนาด เครื่องมือระบุถูกต้องตรงตามที่
ระบุในใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ   
2) บุคคลผู้ได้รับอนุญาต ผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือ
ถูกต้องตรงตามรายการที่อนุญาต 
3) ชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริง และมีอายุการใช้งาน 
4) ติดตั้งระบบติดตามเรือ (vms) และระบบ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
5) เอกสารหลักฐานการแจ้งออก ที่ถูกต้องตรง
ตามวันที่ระบุ 
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ชนิดเครื่องมือ การตรวจ รายละเอียดการตรวจ 
9. อวนช้อนปลาจาระ
เม็ด 
10. อวนติดตา 
11. อวนรุนเคย 
12. คราดหอยลาย 
13. คราดหอยแครง 
14. คราดหอยอ่ืน 
15. ลอบปู 
16. ลอบปลา 
17. ลอบหมึก 
18. ลอบหมึกสาย 
19. เบ็ดราว 
20. แผงปูจักจั่น 
21. เบ็ดมือ 
22. เรือประกอบเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา 

 

ดาวเทียม 
7. คนประจ าเรือ 
 

6) ตรงตามประเภทเครื่องมือ และมีการ
บันทึก การท าการประมงที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับชนิดสัตว์น้ าที่มีในระวาง
เรือ 
7) ทวนสอบพื้นท่ีท าการประมงจากระบบ
ติดตามเรือ(vms) และระบบหาที่เรือด้วย
ดาวเทียม ว่าปรากฏอยู่ในเขตห้ามท าการ
ประมงหรือไม่ 
8) ต้องมีหนังสือคนประจ าเรือ ใบอนุญาตให้
ท างาน และสัญญาจ้างงาน ตามกฎหมาย  
9) ผู้ปฏิบัติงานประจ าเรือ และแรงงานเป็นไป
ตามมาตรการที่ก าหนด 
 

 

ในการตรวจสอบเครื่องมือ หากตรวจพบข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และครบองค์ประกอบ
ความผิดตามกฎหมาย ให้ผู้ควบคุมการตรวจแจ้งถึงความผิดแก่ผู้ควบคุมเรือประมง พร้อมด าเนินคดีตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนการตรวจการท าการประมงในทะเล ให้ผู้ควบคุมการตรวจจัดท าแผนการตรวจ  
โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดการกระท าความผิด จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการตรวจสอบ 
โดยเน้นการตรวจสอบในพ้ืนทีห่้ามท าการประมงตามมาตรการที่ก าหนด การใช้เครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 
10. การรายงานผล 
 

10.1 กรณีท่ีตรวจสอบไม่พบการกระท าความผิด ให้รายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
 10.1.1 ให้ผู้ควบคุมการตรวจ รายงานผลการตรวจสอบเรือประมงในทะเลตามแบบฟอร์มรายงาน 

(MCS 002/001)  
 10.1.2 จัดท ารายสภาวะการท าการประมง ตามแบบฟอร์มรายงาน (MCS 002/002) ต่อ

ผู้บังคับบัญชา หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 1 ครั้ง 
10.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบการกระท าความผิดให้รายงานผลการตรวจสอบดังนี้ 
 10.2.1 รายงานผลการจับกุมด าเนินคดีตามแบบฟอร์ม (MCS 002/004) พร้อมแนบส าเนา

แบบฟอร์มบันทึกการจับกุม (MCS 002/003) โดยรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันทีหลังจากส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อ
พนักงานสอบสวน 

 10.2.2 รายงานการพิจารณาคดี ให้รายงานหลังจากศาลมีค าพิพากษา หรือ คดีเลิกกัน โดยการ
เปรียบเทียบ ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

10.๓ จัดให้มีคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับพ้ืนที่ โดยศูนย์ปูองกันและปราบปรามประมงทะเล และ
ส่วนกลาง โดยกองตรวจการประมง เพ่ือประชุม น าข้อมูลการตรวจมาวิเคราะห์หาประเด็นความเสี่ยงที่ต้องมีการ
ควบคุม และเฝูาระวังการท าการประมง โดยต่อเนื่อง และก าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
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11. การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล โดยกองตรวจการประมง ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือจัดท า
รายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และน าผลการวิเคราะห์ในรอบปีมา
จัดท าแผนติดตาม ควบคุม เฝูาระวัง ในปีถัดไป นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ยังใช้ประโยชน์เพื่อการพิจารณาใน
การก าหนดมาตรการทางการปกครองที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมง 
ทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใช้เรือประมง ต่อไป  
 
ข้อสังเกต 
 

๑. เรือประมงที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะท าการประท าผิดกฎหมาย ต้องติดตามเฝูาระวังเป็นพิเศษ เช่น 
 ๑.๑ เครื่องมือประมงประเภทอวนล้อมจับ ประเภทอวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวัน มีความเสี่ยง

ที่จะลักลอบท าการประมงในเวลากลางคืน เมื่อมีพฤติการณ์ที่ออกท าการประมงหลายวัน หรือ แจ้งออกในตอนบ่าย 
และกลับเข้าฝั่งในวันถัดไป เป็นต้น 

 ๑.๒ เครื่องมือประเภทอวนครอบช้อนประกอบแสงไฟล่อท าการประมงหมึก มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยน
เครื่องมือในทะเลเป็นอวนครอบปลากะตัก  

 ๑.๓ เครื่องมือประเภทอวนลากเดี่ยว มีความเสี่ยงที่จะไปประกอบเป็นอวนลากคู่ การแจ้งเข้า-ออกของ
เรืออวนลากคู่ ต้องเข้าฝั่ง หรือ จอดในพ้ืนที่ที่ตรวจสอบได้ หากเข้าฝั่งเฉพาะเรือล าเดียว อีกล ามีโอกาสจับคู่กับล าอ่ืน
ในทะเล  

 ๑.๔ เครื่องมือประมงประเภทที่ห้ามใช้ในบางพ้ืนที่ แจ้งออกท าการประมงในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีการใช้
มาตรการ เช่น การก าหนดพื้นที่แหล่งวางไข่ แหล่งคุ้มครองสัตว์น้ าในระยะวัยอ่อน เป็นต้น 

 ๑.๕ เครื่องมือประเภทที่มีการก าหนดขนาดช่องตาอวน ความกว้าง ความยาว ความห่างของช่องซี่คราด 
มีความเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ผิดกฎหมายในทะเล 

  ๑.๖ กลุ่มเรือที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเล มีความเสี่ยงที่จะขนถ่ายคนงานประจ าเรือซึ่งที่อาจเป็น
แรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย 

2. การเตรียมการของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
 2.1 ต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเพ่ือให้พร้อมออกปฏิบัติงานตลอดเวลา 
 2.2 เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นกลาง รักษาความลับทางราชการและด าเนินการต่อชาวประมงอย่างเหมาะสม 
 2.3 ควรมีสายข่าวในทะเล หรือ เครือข่าย เพ่ือให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ ประหยัด และบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด 
 2.4 ต้องมีการใช้ประโยชน์จากระบบติดตามเรือ(Vessel Monitoring System) โดยมีการเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยน และเฝูาระวังกับหน่วย PIPO และ VMS ทั้งส่วนกลางและศูนย์/หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเล
ที่มีการติดตั้ง VMS 

 2.5 ควรจะมีการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ฯลฯ กับ PIPO และ
ศูนย์ฯอ่ืนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ 

 2.6 เรือตรวจการณ์ของกรมประมงจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเรือตรวจการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ใน
ทะเลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพ่ือร่วมกันในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ จับกุมและการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 2.7 หน่วยงานเฝูาระวังในทะเลทุกหน่วยควรจะด าเนินการประชุม ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติแลกเปลี่ยน
ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 2.8 เจ้าหน้าที่ของศูนย์/หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงทะเลจะต้องมีความรู้ (ต้องได้รับการอบรม) 
เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายของกรมเจ้าท่า, กระทรวงแรงงาน และกฎหมายทั่วไป นอกเหนือจาก
กฎหมายประมง รวมทั้งระเบียบขั้นตอนการแจ้งเข้า – ออกท่าของเรือประมง การจัดท าเอกสาร Logbook ฯ 

 2.9 ทุกๆ กรณีที่มีการด าเนินการจะต้องมีหลักฐานเพื่อสามารถแสดงถึงผลการด าเนินงานได้ตลอดเวลา 
 2.10 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
 2.11 ฝึกทบทวนการใช้อาวุธ 
 2.12 ฝึกการตรวจค้น จับกุมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
 

 10.1 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
 10.2 พระราชบัญญัติเรือไทย 2481 
 10.3 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
 10.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 
 10.5 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 10.6 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 10.7 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและจัดหางาน พ.ศ. 2528 
 10.8 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
 10.9 ค าสั่ง คสช. ที่ 1๐/2558 
 10.10 ค าสั่ง คสช ที่ 24/2558  
 10.11 ค าสั่ง คสช ที่ 42/2558 
 10.12 คู่มือเกี่ยวกับประกาศและระเบียบการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
13. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 11.1 แบบฟอร์มการตรวจเรือในทะเล MCS 002/001 
 10.2 แบบฟอร์มรายงานสภาวะการท าการประมง MCS 002/002 
 11.3 แบบฟอร์มบันทึกการจับกุม MCS 002/003 
 10.4 แบบฟอร์มรายงานผลการจับกุม ด าเนินคดี MCS 002/004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล 

     17 จ ก 33 
 

 
 11.1 แบบฟอร์มการตรวจเรือในทะเล MCS 002/001 
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 10.2 แบบฟอร์มรายงานสภาวะการท าการประมง MCS 002/002 
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    11.3 แบบฟอร์มบันทึกการจับกุม MCS 002/003 
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  10.4 แบบฟอร์มรายงานผลการจับกุม ด าเนินคดี MCS 002/004 
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ภาคผนวก
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เครื่องมือท าการประมงในทะเลที่มีมาตรการควบคุมการใช้ภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ    

1. อวนลาก  (Trawls) 
1.1 อวนลากคู่ ( Pair Trawls)  หมายถึง อวนลากที่ใช้เรือประมง 2 ล า ต่อ 1 หน่วยท าการประมง 

ช่วยในการถ่างปากอวน และลากอวนไปข้างหน้า เรือสองล าที่ใช้ลาก เรียกว่า เรือหู และเรือ ปลา  
 

 

ภาพที่ 1  ขณะท าการประมงเรือปลาจะอยู่ทางซ้าย และเรือหูจะอยู่ทางขวา วิ่งเป็นแนวขนานกัน 
 

1.2 อวนลากแผ่นตะเฆ่ (Otter board trawls) หมายถึง อวนลากที่ใช้แผ่นตะเฆ่ จ านวน 1 คู่ 
ใช้ถ่างปากอวน ติดตั้งอยู่หน้าปีกอวน เมื่อลากไปข้างหน้าแผ่นตะเฆ่จะต้านน้ าและเบนออกท าให้ปีกและปากอวน  
ถ่างออก 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะของเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 
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1.3  อวนลากคานถ่าง (Beam trawls) หมายถึง อวนลากที่ใช้คานช่วยถ่างปากอวน ให้ขวางด้านใกล้
ปากอวน เพ่ือให้อวนกางออก 
 

 
 

ภาพที ่3 ลักษณะของเรือประมงท่ีใช้อวนลากคานถ่าง ขณะท าการประมง 
 

2. อวนล้อมจับ (Surrounding Nets) 
2.1  อวนล้อมจับปลากะตัก (Anchovy purse seine) หมายถึง อวนล้อมที่ใช้กับเรือ ท าการประมง

ปลากะตัก โดยใช้อวนล้อมฝูงปลา ท าการประมงได้เฉพาะกลางวัน ขนาดช่องตาอวนต้องไม่เล็กกว่า0.6 ซ.ม.  
 

       
 

ภาพที่ 4 ลักษณะของเรือประมงท่ีใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก และการล้อมฝูงปลา 
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1.2 อวนด า (Thaipurse seine) หมายถึง อวนล้อมที่ใช้กับเรือ ท าการประมง โดยใช้อวนล้อมฝูงปลา 
ท าการประมง การหาฝูงปลาท าได้หลายวิธี เช่น ใช้สายตา เอคโค่ซาวเดอร์ และโซนาร์ หรือใช้แสงไฟล่อในเวลา
กลางคืน แล้วแต่ชนิดสัตว์น้ าที่ต้องการจับ ขนาดช่องตาอวนต้องไม่เล็กกว่า 2.5 ซ.ม.  

 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะการท างานของลูกเรือในเรือเรือประมงใช้เครื่องมืออวนด าท าการประมง 
ที่ตรวจพบในเวลากลางคืน 

 

3. คราดหอย (Dredges)   
 เป็นเครื่องมือที่ท าด้วยเหล็ก ประกอบเป็นช่องซี่คราด ใช้เรือกลลาก มีขนาดความห่างของช่องซี่คราด

แตกต่างกัน ตามชนิดของหอยที่ต้องการจับ แต่ต้องมีขนาดช่องซี่คราดไม่เล็กกว่า 1.2 ซม (วัดจากด้านในของซี่คราด
หนึ่งไปยังด้านในของซี่คราดถัดไปที่อยู่ใกล้สุด) 

 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะของเรือประมงเครื่องมือคราดหอย 
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          ภาพที่ 7 การวัดขนาดซี่คราดจากด้านในของซี่คราดหนึ่งไปยังด้านในของซี่คราดถัดไปที่อยู่ใกล้สุด 
 


