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คานิยม
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง กรมเจ้าท่า
กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมง ณ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) เล่มนี้ได้ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการ
ประมง ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้กับกรมประมง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และการถ่ายโอนภารกิจสนับสนุนชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงและ
ลูกเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือให้กับศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตามประกาศ
กองทัพเรือ เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งออกตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ แผนและขั้นตอนฯ ตามคาสั่ง หน.คสช. ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การเปลี่ยนแปลงจากแผนและขั้นตอนฯ ข้างต้น ทาให้ต้องมีการปรับกระบวนการเพื่อให้การบูรณาการ
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ อานาจ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ศรชล. กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันทาการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับกรอบกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือสาหรับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกลไกในการติดตาม
ควบคุม เฝ้าระวังการทาการประมงและการใช้แรงงานในภาคการประมงที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน รวมถึงบรรลุ
เป้าหมายตามกลไกการตรวจสอบย้อนกลับจากการจับสัตว์น้าจนถึงผู้บริโภค โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีมาตรฐาน
การปฏิบัติที่อ้างอิงได้เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมายของประเทศไทยต่อไป
กรมประมง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก และควบคุม
การตรวจเรือประมงและลูกเรือประมงหน้าท่า มุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้ใช้ เป็นแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงาน
ภายใต้ก รอบกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งร่ว มกัน และมีม าตรฐานเดีย วกัน เพื่อ ผลสัม ฤทธิ์ใ นการรัก ษาความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้าและการประกอบอาชีพของชาวประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป(นาย
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คานา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2558 เพื่อแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม โดยมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติภายใต้กฎหมาย คาสั่ง คสช. กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า
กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลในระดับพื้นที่ของศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยการควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดอาศัยอานาจตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการทาการประมงในน่านน้าไทย
และนอกน่านน้าไทย ป้องกันการทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าให้ยั่งยืน และรักษา
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์ และมาตรฐานสากล โดยติดตามควบคุมและเฝ้าระวัง
การทาการประมง และการใช้แรงงานในภาคประมง พร้อมทั้งตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้าจากการจับสัตว์น้า
ไปสู่ผู้บริโภค ให้บรรลุเป้าหมายแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการ
จัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึง่ ต่อมาได้มีการถ่ายโอนศูนย์ฯ
ให้กับกรมประมง และถ่ายโอนภารกิจการควบคุมชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงและลูกเรือหน้าท่าเทียบเรือให้กับ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน
สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยได้
พิจารณาว่าการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ยังเป็นงานซึ่งกรมประมงไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง และให้
การตรวจเรือประมงและลูกเรือประมงหน้าท่าต้องมีการบูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก
การปรับปรุงคู่มือนี้ เปลี่ยนจากคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) เป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual สาระสาคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่
กรมประมงเป็นหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแทนนายทหารเรือสั ญญาบัตรที่แต่งตั้งโดย ศปมผ. โดย
ศรชล. ควบคุม ชุดสหวิชาชีพ ตรวจสอบเรือประมงหน้าท่า ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (พม่า และกัมพูชา)
โดยนายทหารประสานงานความมั่นคงที่ ศรชล.ภาค แต่งตั้ง ซึ่งจะสนับสนุนด้วยการส่งมอบชุดสหวิชาชีพให้
ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง เมื่อได้รับแจ้งให้มีการตรวจเรือ
กรมประมง ร่วมกับ ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
มกราคม 2563
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สารบัญ
คานิยม
คานา
ส่วนที่ 1 หลักการพื้นฐานและนโยบาย
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของศูนย์ PIPO
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. คาจากัดความ
6. หน้าที่และอานาจในการตรวจสอบและการควบคุม การแจ้งเข้าออกเรือประมง
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการดาเนินงาน และหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. โครงสร้างการบังคับบัญชา อัตรากาลังประจาศูนย์ PIPO และการประสานงาน
2. หน้าที่และอานาจรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติในกระบวนการควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงพาณิชย์
1. แผนภาพการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์
2. การจัดกลุ่มเรือเพื่อการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือของศูนย์ PIPO
3. รายการตรวจสอบสาหรับเรือประมงเข้าออก (PI - PO Inspection Checklist)
4. การควบคุมการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมง (PO)
5. การควบคุมการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมง (PI)
6. หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการตรวจระดับปฏิบัติการ
ส่วนที่ 4 การบังคับโทษตามหน้าที่และอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. การเตือน
2. การออกคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน/พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ่ ผู้กระทาความผิด
3. การร้องทุกข์กล่าวโทษและการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
4. การดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทาความผิด
ส่วนที่ 5 การควบคุมการดาเนินงานและการรายงาน
1. ข่ายงานควบคุม การรายงาน กากับดูแล และการสื่อสาร
2. การรายงานผลการแจ้งเรือเข้าออก
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สารบัญ (ต่อ)
3. การรายงานผลการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ
4. รายการแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการรายงาน
5. การปรับปรุง แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO
ภาคผนวก
ผนวก ก รายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO และ ศรชล.
อนุผนวก 1 ของผนวก ก บัญชีรายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO
อนุผนวก 2 ของผนวก ก ช่องทางการติดต่อ ศรชล.
ผนวก ข วิธีการตรวจเรือประมงและแรงงาน ณ ท่าเทียบเรือประมง
อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผล
การตรวจสอบเรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/ปม)
อนุผนวก 2 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผล
การตรวจสอบเรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าประจาศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/จท)
อนุผนวก 3 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจาศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/รง)
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ส่วนที่ 1 หลักการพื้นฐานและนโยบาย
1. หลักการ
คาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 กาหนดให้มีศูนย์ PIPO เพื่อควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก ประกอบกับ มาตรา 81 (3) และมาตรา 82 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กาหนดให้เรือประมงต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง
และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่ง ชาติด้า นการจัด การประมงทะเล
พ.ศ. 2558 - 2562 (Marine Fisheries Management Plan of Thailand หรือ FMP) ได้กาหนดกรอบใน
การควบคุมและบริหารจัดการการทาประมงไว้เป็นแผนแม่บทในการดาเนินงาน โดยมีขอบเขตในการติดตาม
ควบคุม และเฝ้าระวังการทาประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ตามแผนบริหารจัดการการประมงทะเล ได้ครอบคลุม
การทาประมงโดยตรง (Fishing) กิจการต่อเนื่อง และสินค้าสัตว์น้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นทาง
คือ การจับสู่กลางทาง คือ การค้าส่งสินค้าสัตว์น้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถึงปลายทาง คือ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
แก่ผู้บริโภค
ศูนย์ PIPO และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point: FIP) จัดตั้งขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ ปัจจุบันมีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
จานวน 30 แห่ง และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า หรือ FIP จานวน 21 แห่ง โดยมีบทบาทหน้าที่ (Function)
เป็นกลไกควบคุมการออกทาการประมงให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องใน 3 ด้าน อันได้แก่ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และ
เครื่องมือถูกต้อง ในทานองเดียวกันยังเป็นกลไกควบคุมการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องใน
3 ด้าน อันได้แก่ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และทาประมงถูกต้อง (เครื่องมือ สัตว์น้า พื้นที่ เวลา) ถือเป็นบทบาท
หน้าที่สาคัญในการจัดระเบียบการทาการประมง (Regulate) ได้แก่ ทาให้การออกทาประมงอยู่ในกรอบนโยบาย
และแผนบริหารจัดการประมงแห่งชาติฯ พร้อมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุน (Support) ได้แก่ ตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเรือเข้าออก ในระบบสารสนเทศการประมงของกรมประมงเพื่อนาไปประมวลผล
ในการบริห ารจัดการ การควบคุม ตามแผนบริห ารจัด การประมงแห่ง ชาติ และสามารถสืบค้นตรวจสอบ
แหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในห่วงโซ่อุปทานได้
การปฏิบัติงานในศูนย์ PIPO เป็นการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรไปควบคู่กันในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. 2562 จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกขึ้นโดยแบ่งสาระสาคัญ
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
สาระสาคัญครอบคลุม หลักเกณฑ์และวิธีการที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ PIPO ทราบขั้นตอนกระบวนงานในการควบคุม
การแจ้งเข้าออกเรือประมง
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ในการตรวจสอบ ควบคุมการแจ้ง
การเข้าออกเรือประมงไทยตามที่กฎหมายกาหนด
2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. ขอบเขตการควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของศูนย์ PIPO
ศูนย์ PIPO ดาเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ตรวจสอบเรือประมง คนประจาเรือ และท่าเทียบเรือประมงโดย
จาแนกออกเป็น 8 กลุ่ม หรือตามการสั่งการให้ตรวจสอบและวิเคราะห์การทาการประมงอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้เครื่องมือประเภท อวนลาก อวนล้อมจับ
และอวนครอบปลากะตัก
3.2 เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ทุกประเภทเครื่องมือ
3.3 เรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่จดทะเบียนกับกรมประมง
3.4 เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป
3.5 เรือบรรทุกน้ามันเพื่อการประมงมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป
3.6 เรือบรรทุกน้าจืดมีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป
3.7 เรือสนับสนุนการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
3.8 ท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 84 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมายหลัก
4.1.1 พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.1.2 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
4.1.3 ประกาศกองทัพเรือ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
4.2 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
4.2.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562

5. คาจากัดความ
“ศูนย์ PIPO” หมายความว่า ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In - Port Out Controlling
Center) ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
“FIP” หมายความว่า จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point) ที่ตั้งขึ้นตาม
ประกาศกรมประมง
“FI” หมายความว่า ระบบสารสนเทศการทาประมง (Fishing Info)
“ศูนย์ FMC” หมายความว่า ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง (Fisheries Monitoring Center)
หรือศูนย์อื่น ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการทาการประมง
“LB” หมายความว่า สมุดบันทึกการทาการประมง (Fishing Logbook)
“LD” หมายความว่า น้าหนักสัตว์น้าขึ้นท่า (Landing Declaration)
“LR” หมายความว่า รายชื่อ “คนประจาเรือ” ในแต่ละครั้งที่แจ้งเข้าออก (Labor Record)
“MCPD” หมายความว่า หนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document)
“MCTD” หมายความว่า หนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า (Marine Catch Transshipping Document)
“PI” หมายความว่า กระบวนงานควบคุมการให้เรือประมงเข้าเทียบท่าเรือ (Port In)
“PO” หมายความว่า กระบวนงานควบคุมการให้เรือประมงออกจากท่าเทียบเรือ (Port Out)
“ศูนย์ PSCC” หมายความว่า ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (Port Security Control Center)
“Seabook” หมายความว่า หนัง สือ คนประจาเรือ สาหรับ คนต่า งด้า ว ตามมาตรา 83 แห่ง
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
“Seamanbook” หมายความว่า หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนไทย แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“VMS” หมายความว่า ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System)
“กกจ.” หมายความว่า กรมการจัดหางาน
“กปม.” หมายความว่า กรมประมง
“กสร.” หมายความว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
“จท.” หมายความว่า กรมเจ้าท่า
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“การทวนสอบ” หมายความว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการตรวจระหว่างเจ้าหน้าที่ในชุดตรวจ
เดียวกัน โดยฝ่ายผู้ทวนสอบจะเป็นผู้รับข้อมูลจากผู้ตรวจ
“ข้อมูลควบคุม” หมายความว่า ข้อมูลในระบบ FI ที่ใช้ในการควบคุมการทาการประมง ได้แก่ ทะเบียนเรือ
ใบอนุญาตใช้เรือ อัตลักษณ์เรือ เครื่องหมายประจาเรือประมง บัญชีคนทาการงานในเรือประมง (มาตรา 285) รายชื่อ
คนประจาเรือ (LR) ใบอนุญาตทาการประมง จานวนวันทาการประมง จานวนวันที่อยู่ในทะเล สถานะและสัญญานของระบบ VMS
“คนประจาเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจาอยู่ในเรือประมง แต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ
“คนในเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือ ไต๋เรือ ไต้ก๋ง หรือลูกจ้าง หรือผู้โดยสาร หรือคนรับจ้างสาหรับทาการในเรือ
“ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า” หมายความว่า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคาสั่ง ศรชล. โดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ปฏิบัติงาน
ในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เว้นแต่
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าจะออกกฎกระทรวงก้าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งใน
บริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเล
และไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก้าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
“ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่งจนสุดเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ
ตามประกาศเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของราชอาณาจักรไทย หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า
“ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสาหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมงขนถ่ายสัตว์น้า หรือใช้
ในการนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นจากเรือประมง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้า
“บัญชีลูกเรือ” หมายความว่า บัญชีรายชื่อคนประจาเรือ (LR) ทะเบียนลูกจ้างในเรือประมง บัญชีคนทาการงาน
ในเรือประมง (แบบ คร 4-2)
“แบบคาขอการแจ้งเข้าออก” หมายความว่า แบบคาขอการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง สาหรับการแจ้ง
โดยตรง ณ ศูนย์ PIPO (สาหรับเรือประมงในน่านน้าไทย)
“แบบแจ้งการเข้าออก” หมายความว่า แบบตอบรับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สาหรับเรือประมง
ในน่านน้าไทย) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์
“ใบอนุญาตทางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว (Work Permit: WP)
“ประมงพาณิชย์” หมายความว่า การทาการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือที่ใช้
เครื่องยนต์มีกาลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือใช้เรือประมงโดยมีหรือใช้เครื่องมือทาการประมงตาม
ประเภท วิธี จานวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการทาการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และให้หมายความรวมถึง
การใช้เรือประมงดังกล่าวทาการแปรรูปสัตว์น้าไม่ว่าจะมีการทาการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม
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“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ไต๋เรือ ไต้ก๋ง หรือผู้มีหน้าที่บังคับและรับผิดชอบในเรือประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“เรือกลุ่มปกติ” หมายความว่า ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือที่ระบบ FI แสดงสถานะ “เรือกลุ่มปกติ”
“เรือกลุ่มเฝ้าระวัง” หมายความว่า ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือที่ระบบ FI แสดงสถานะ “เรือกลุ่ม
เฝ้าระวัง”
“เรือกลุ่มเสี่ยง” หมายความว่า ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือที่ระบบ FI แสดงสถานะ “เรือกลุ่มเสี่ยง”
“เรือขนถ่ายสัตว์น้า” หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ทาการขนถ่ายสัตว์น้า ขนส่งสัตว์น้าแปรรูปสัตว์น้า
หรือเก็บรักษาสัตว์น้าเป็นการเฉพาะ
“เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้าทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้าในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้าที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทาการประมง
ขนถ่ายสัตว์น้า หรือแปรรูปสัตว์น้า
“เรือประมงไทย” หมายความว่า เรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“เรือเข้าฉุกเฉิน” หมายความว่า เรือทีพ่ บว่าลูกเรือไม่ถูกต้องตามที่แจ้งออกจากท่าเทียบเรือ ให้เรือ
แจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมง (PI) ตามที่กฎหมายกาหนด
“เรือเป้าเร่งด่วน” หมายความว่า รายชื่อหรือเลขทะเบียนเรือที่ศูนย์ FMC แจ้งให้ศูนย์ PIPO ตรวจสอบ
เร่งด่วนประกอบด้วยเป้า Urgent และเป้า Suspicious
“เรือ เจาะจงสั่ง ตรวจ” หมายความว่า การตรวจเรือ เพิ่ม เติม นอกเหนือ จากที่ร ะบบสั่ง ตรวจ
อาจกระทาได้เมื่อ มีเหตุอันควรสงสัยจากพฤติการณ์หรือข้อมูลการข่าว มีการร้องเรียน หรือแจ้งการเข้าท่า
เทียบเรือด้วยเหตุสุดวิสัย มีคาแนะนา ข้อสังเกต หรือรายงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ PIPO หรือการสั่งตรวจ
ตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม. โดยให้หัวหน้าศูนย์ PIPO สร้างเอกสารสั่งตรวจในระบบ FI
“วันทาการประมง” หมายความว่า จานวนวันที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงในรอบปีการประมง
“เอกสารแสดงตน” หมายความว่า บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวบุคคลไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

6. หน้าที่และอานาจในการตรวจสอบและการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง

หน้า 11 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

6. หน้าทีแ่ ละอานาจในการตรวจสอบและการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง
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√
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√
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√
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√
√
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รายการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

1. ยื่นแบบแจ้งหรือแจ้งด้วยวิธีที่กาหนด เพื่อ
น า เ รื อ เ ข้ า ออกจ า กท่ า เ ที ย บ เรื อตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้
2. ทะเบียนเรือไทย
3. ใบอนุญาตใช้เรือ
4. ใบแจ้งการติดตั้งระบบติดตามเรือ(VMS)
5. ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
6. เครื่องมือทาการประมง
7. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมง
รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
8. สมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
9. เครื่องหมายประจาเรือประมงและ
อัตลักษณ์เรือ
10. ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ
11. ประกาศนียบัตรช่างเครื่องฯ
12. หนังสือคนประจาเรือ (คนไทย และคน
ต่างด้าว)
13. ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
14. การตรวจสวัสดิภาพการทางานและ
ความเป็นอยู่
15. บันทึกการจัดเวลาพัก

แบบการแจ้งและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามที่
กฎหมายกาหนดพร้อมรายชื่อคนประจาเรือ (LR)
โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องนาไปกับเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
มีเอกสาร หรือบัตรที่กรมประมงออกให้ อยู่บนเรือ
ถูกต้องตรงตามใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
มีการติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้บริเวณ
ด้านหน้าเก๋งเรือ หรือในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
บันทึกถูกต้อง ครบถ้วน
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน

16. การจ่ายค่าจ้าง (เอกสารการจ่ายค่าจ้าง
หรือ เอกสารประกอบอื่น ๆ)
17. ข้อบ่งชี้การละเมิดแรงงาน หรือใช้
แรงงานบังคับ
18. ใบทะเบียนเรือขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้า
19. รายงานการขนถ่ายสัตว์น้า
20. หนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า
21. ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว

มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
ดาเนินการตรวจ และสุ่มสัมภาษณ์
ดาเนินการตรวจ สุ่มสัมภาษณ์
และมีเอกสารอยู่บนเรือ
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
ดาเนินการตรวจ และสุ่มสัมภาษณ์
มีเอกสารอยูบ่ นเรือ
เอกสารการแจ้งการเข้า (PI)
เอกสารการแจ้งการเข้า (PI)
เอกสารการแจ้งการออก (PO)
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างการดาเนินงาน และหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
โครงสร้างการควบคุมและเฝ้าระวังการทาประมง (กรมประมง)
บก.ศรชล.

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้า
หน้าท่าเทียบเรือ

กลุ่มควบคุมเรือประมง
และการทาการประมงในทะเล

กลุ่มติดตามเรือประมง
ภายใต้ระบบติดตามเรือ

กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก
เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)
ศูนย์ฯ ระนอง
ศูนย์ฯ คุระบุรี
ศูนย์ฯ พังงา
ศูนย์ฯ กระบี่
ศูนย์ฯ ตรัง
ศูนย์ฯ สตูล
ศูนย์ฯ ปากบารา

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก
เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ฯ ขนอม
ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช
ศูนย์ฯ ปากพนัง
ศูนย์ฯ ปัตตานี
ศูนย์ฯ นราธิวาส

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก
เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)
ศูนย์ฯ คลองใหญ่
ศูนย์ฯ ตราด
ศูนย์ฯ จันทบุรี
ศูนย์ฯ ประแสร์
ศูนย์ฯ ระยอง
ศูนย์ฯ ชลบุรี
ศูนย์ฯ สมุทรปราการ
ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม
ศูนย์ฯ เพชรบุรี
ศูนย์ฯ ปราณบุรี
ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธุ์
ศูนย์ฯ บางสะพาน
ศูนย์ฯ ชุมพร
ศูนย์ฯ หลังสวน

ภาพที่ 1 โครงสร้างควบคุมและเฝ้าระวังการทาประมง (กรมประมง)
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Policy

คณะกรรมการนโยบาย
ประมงแห่งชาติ

Command
Control

นปท

กปม
บริหารศูนย์ฯ
กอบรม

ศรชล
ตรวจสอบการทางาน

ทีม FIT

ศรชล ภาค

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความมั่นคง

ชุดตรวจสอบเรือประมง

ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)

ศรชล จังหวัด

ทร

มวก ศรชล ภาค

กปม

จท

กสร

ตรน

ทช

ศก

คาสั่งจัดตั้งชุดตรวจสอบเรือประมง
ม 27(2) พ ร บ ศรชล

ศูนย์ PIPO
สานักงาน

หน้าที่บูรณาการหน่วยงานด้านการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กบร กปม

จท ภูมิภาคฯ กสร จังหวัด
ชุดตรวจสอบเรือประมง

กจ จังหวัด

ภาพที่ 2 โครงสร้างการทางานระหว่างศูนย์ PIPO (กรมประมง) กับ ศรชล.

ภาพที่ 3 โครงสร้างการบังคับบัญชา การประสานงาน และอัตราประจาศูนย์ PIPO
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1. โครงสร้างการบังคับบัญชา อัตรากาลังประจาศูนย์ PIPO และการประสานงาน
1.1 โครงสร้างและอัตรากาลังประจาศูนย์ PIPO ประกอบด้วย
1.1.1 หัวหน้าศูนย์ PIPO เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง มีหน้าที่กากับดูแลควบคุมการทางาน
ของศูนย์ PIPO ให้เป็นไปตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และควบคุม สั่งการตรวจเรือ
การปฏิบัติงาน (ยุทธการ) ของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า
1.1.2 เจ้ าหน้ าที่ประจาส านักงาน เป็นเจ้ าหน้ าที่ในสั งกัดกรมประมง จานวนเจ้ าหน้ าที่ขึ้นกับ
ปริมาณงานและการจัดการโครงสร้างภายในกรมประมง
1.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้าหน้าท่าเทียบเรือ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จานวน
เจ้าหน้าที่ขึ้นกับจานวนเที่ยวเรือที่มีสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ และการจัดการโครงสร้างภายในกรมประมง
1.1.4 เจ้าหน้าทีช่ ุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคาสั่ง ศรชล. โดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
แต่งตั้งเป็นชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ปฏิบัติงานในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ ภายใต้การควบคุมและสั่งการ
ของหัวหน้าศูนย์ PIPO ประกอบด้วยบุคลากรกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการ
จัดหางาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (ล่าม)
1.2 การประสานงาน ตามกระบวนการการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยชุดสหวิชาชีพตรวจ
เรือประมงหน้าท่า
1.2.1 ศรชล.ภาค พิจารณาจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ PIPO ตามที่ได้รับการประสาน หรือการร้องขอผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง มีวาระการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PIPO คราวละ 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม โดยหัวหน้าศูนย์ PIPO เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ
การปฏิบัติงานตลอดห้วงเวลาในการตรวจสอบเรือประมง ตามคู่มือการปฏิบัตินี้
1.2.2 ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ดาเนินการตรวจ บังคับใช้กฎหมาย ตามหน้าที่และ
อานาจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ระบุในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
การควบคุม ตรวจสอบและรายงานผล การแจ้งเข้าออกของเรือประมงประจาศูนย์ PIPO
1.2.3 หัวหน้าศูนย์ PIPO มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับชั้น และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้
ศรชล.ภาค ทราบ โดยผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคงหรือตามช่องทางที่กาหนด
2. หน้าทีแ่ ละอานาจรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
กปม. และ ศรชล. ร่วมกาหนดระบบงานติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับการดาเนินงานในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลควบคุมการทาประมงเป็นตัวแปรในการตรวจสอบเบื้องต้น และใช้เกณฑ์
การประมวลความเสี่ยงในการกาหนดกลุ่มเรือที่ ศจร. จะต้องทาการตรวจหน้าท่าเทียบเรือ สาหรับการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ PIPO นั้น เมื่อผู้ประกอบการแจ้งการเข้าออกเรือประมงในระบบแล้ว เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานซึง่ สังกัด กปม.
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มีหน้าที่ติดตามผลการแจ้งการเข้าออกเรือประมงโดยตรวจสอบว่าเป็นเรือประมงที่ต้องตรวจสอบหน้าท่าเทียบเรือ
หรือไม่ ในการดาเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานประจาศูนย์ PIPO มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และบังคับใช้กฎหมายภายใต้อานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ควรมีการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เบาะแส
หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับการตรวจเรือประมงของศูนย์ PIPO หรือ กับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ (ไต๋เรือ)
เพื่อให้ปฏิบั ติตามกฎหมายได้ อย่ างถู กต้ องในการตรวจเรื อประมงในแต่ละครั้ ง โดยพนักงานเจ้ าหน้าที่ มี หน้ าที่
รับผิดชอบเฉพาะของแต่ละบุคคล ดังนี้
2.1 หัวหน้าศูนย์ PIPO เป็นบุคลากรสังกัดกรมประมง
มีหน้าที่และอานาจในการควบคุมสั่งการ และกากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงภายใต้การดาเนินงาน
ของศูนย์ PIPO ที่ตนได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ สั่งการชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า กากับให้ชุดสหวิชาชีพ
ตรวจเรือประมงหน้าท่า ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเรือประมงตามที่ระบบสั่งตรวจหรือการสั่งตรวจเพิ่มเติม ในความดูแล
โดยสร้างเอกสารสั่งตรวจเรือในระบบ FI และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับชั้นถึงกรมประมง พร้อมทั้งแจ้งผล
การปฏิบัติงานให้ ศรชล.ภาค ทราบ โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง หรือตามช่องทางที่กาหนด
2.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคงสังกัด ศรชล.
มีหน้าที่ในการอานวยการ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน การปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ในการเฝ้าระวังการทาการประมง และการขนถ่ายสัตว์น้าของเรือประมงไทย ทั้งภายในและ
ภายนอกน่านน้าไทย หรือการขนถ่ายสัตว์น้าของเรือประมงต่างชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่าง
ประเทศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ PIPO และภารกิจ ศรชล. ตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓)
มาตรา ๒๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ (๔) และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
2.2.1 กากับดู แลการปฏิบั ติงานและค่ าใช้ จ่ายของชุ ดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้ าท่ า
ณ ศูนย์ PIPO
2.2.2 ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ตาม รปจ. การรายงานผลการปฏิบัติ และ
ระบบสารสนเทศการทาการประมง หรือระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 ปฏิบัติงานด้านบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง ศรชล. ศรชล.ภาค กับศูนย์ PIPO และ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะงานบูรณาการเกี่ยวกับงานความมั่นคงทางทะเลอื่น ๆ
2.2.4 เป็ นเจ้ าหน้ าที่พนักงานประมงตาม มาตรา ๘๒ ๘๗ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ และ ๑๐๕ ของ
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ศรชล./ศรชล.ภาค มอบหมาย
2.3 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง
มีหน้าที่และอานาจในการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเครื่องมือ
ทาการประมง ระบบ VMS คนประจาเรือ และสัตว์น้า ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
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2.3.1 บันทึกข้อมูลการแจ้งเรือเข้าออกในระบบ FI
2.3.2 ตรวจสอบเครื่องมือทาการประมงให้ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต
2.3.3 ตรวจสอบเครื่องหมายประจาเรือ
2.3.4 ตรวจสอบสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
2.3.5 ตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง
2.3.6 ตรวจสอบใบรับรองการติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) ตัวอุปกรณ์และสถานะใช้การได้ ใน
เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป
2.3.7 ตรวจสอบหนัง สือ คนประจาเรือ สาหรับ คนต่า งด้า ว (Seabook) ตามมาตรา 83
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.3.8 ตรวจสอบแบบการแจ้งขออนุญาตขนถ่ายสัตว์น้า
2.3.9 ตรวจสอบหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า (MCTD) และผังการจัดเก็บสัตว์น้า
2.3.10 ตรวจสอบแบบรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า
2.3.11 ส่งข้อมูลตรวจสอบการทาประมง โดยส่งสาเนาข้อ 2.3.4 เข้าระบบตรวจสอบของ
ศูนย์ FMC ผ่านช่องทาง http://fishlanding.fisheries.go.th/logbook/upload/index.php
2.3.12 บันทึกข้อมูลผลการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า
ลงในระบบ FI (ผ่านบัญชีของตนเอง ในกรณีหัวหน้าศูนย์ PIPO มอบหมายให้ออกตรวจผ่านระบบ FI)
2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่า
มีหน้าที่และอานาจในการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
เรือ ประมง คนประจ าเรือ ตามพระราชบัญ ญัต ิ ก ารเดิน เรือ ในน่า นน้ าไทย พุท ธศัก ราช 2456 และ
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
2.4.1 ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ
2.4.2 ตรวจสอบใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ
2.4.3 ตรวจสอบใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ (แบบ ตร.20-1ป)
2.4.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย 3 รายการ ได้แก่ พวงชูชีพ ถังดับเพลิง และเสื้อชูชีพ
2.4.5 ตรวจสอบใบอนุญาตให้ทาการงานในเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป
(แบบ คร 4-1)
2.4.6 ตรวจสอบบัญชีคนทาการงานในเรือประมง (แบบ คร 4-2)
2.4.7 ตรวจสอบหนังสือคนประจาเรือสาหรับคนไทย (Seaman Book)
2.4.8 ใบอนุญาตการจ้างและฝากคนรับจ้างไปทาการในเรือกลางทะเล (แบบ คร 4-3)
2.4.9 หนังสือการเลิกจ้างและฝากคนรับจ้างกลับจากการทาการในเรือกลางทะเล (แบบ คร 4-4)
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2.5 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่และอานาจในการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวตามพระราชกาหนดการบริ หาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทาการตรวจหนังสือคนประจาเรือ
สาหรับคนต่างด้าว (Seabook) กรณีพบข้อสงสัยจึงตรวจใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว และเอกสารแสดงตน
ที่เกี่ยวข้อง
2.6 พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีหน้าที่และอานาจในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทางาน สวัสดิการและความเป็นอยู่
บนเรือตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกาหนด พร้อมทั้งสัมภาษณ์ บันทึกข้อมูล ออกคาสั่ง หรือดาเนินการอื่น
ตามอานาจหน้ าที่เมื่อพบผู้ กระทาผิ ดตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.6.1 ตรวจสอบอายุของลูกจ้าง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอายุต่ากว่า 18 ปี
2.6.2 ตรวจสอบบันทึกการจัดเวลาพักในงานประมงทะเล
2.6.3 ตรวจสอบทะเบียนลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 3)
2.6.4 ตรวจสวัสดิการในการทางานของลูกจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง
2.6.5 การสัมภาษณ์แรงงาน หากแรงงานไม่มีสัญชาติไทยให้สัมภาษณ์ผ่านผู้ประสานงานด้านภาษา
(ล่าม) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน เช่น การใช้แรงงานอายุต่ากว่า 18 ปี การบังคับใช้แรงงาน
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง และเรื่องอื่นตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกาหนด
2.7 หัวหน้าชุดตรวจ (หัวหน้าศูนย์ PIPO พิจารณาเสนอชื่อ เจ้าหน้าที่ในชุดตรวจเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจ) มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
2.7.1 สั่งการและควบคุมการตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือตามคู่มือ
2.7.2 บรรยายสรุปการปฏิบัติก่อนและหลังการตรวจเรือประมงให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจทราบ
2.7.3 กากับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ
2.7.4 กากับดูแลการสอบทานข้อมูล การตรวจของเจ้าหน้าที่ภายในชุดตรวจ ข้อมูลในระบบ
และการทวนสอบข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในชุดตรวจให้เรียบร้อย
2.7.5 เสนอรายงานผลการตรวจให้ หัวหน้าศูนย์ PIPO พร้อมบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ
เรือประมงตามแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้
2.7.5.1 แบบรายการตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ (ศจร.1)
2.7.5.2 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเรือประมงกรณีเรือเรียกกลับเนื่องจาก
สัญญาณ VMS ขาดหายเกินระยะเวลาที่ประกาศกาหนด (ศจร.2)
2.7.5.3 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงกระทาผิดกฎหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เรือจากระบบติดตามเรือประมง (VMS)
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2.8 เจ้าหน้าที่สานักงานสังกัดกรมประมง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการบันทึกคาร้องขอแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือลงในระบบ FI
เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลในระบบ FI โดยเทียบกับเอกสารที่เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/
ผู้รับมอบอานาจ นามายื่นตามคาร้องโดยมีรายการตรวจสอบดังต่อไปนี้
2.8.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าออกท่าเทียบเรือตามมาตรา 82 มาตรา 81 (3)
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.8.2 ตรวจสอบรายการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ ดังนี้
2.8.2.1 ตรวจสอบจานวนวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือ
2.8.2.2 ตรวจสอบจานวนวันหมดอายุของใบอนุญาตทาการประมง
2.8.2.3 ตรวจสอบจานวนวันที่ออกไปทาการประมงว่าเกิน 30 วันหรือไม่
2.8.2.4 ตรวจสอบจานวนวันทาการประมงว่าเกินไปจากที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่
2.8.2.5 ตรวจสอบประวัติการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือ (VMS) ว่ามีการขาดหาย
ของสัญญาณหรือไม่ กรณีมีการขาดหายของสัญญาณ ให้ดาเนินการแจ้งให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือส่ ง ใบ
รายงานตาแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง (ศฝป.7.1 และ ศฝป.7.2)
2.8.2.6 กรณีผ ลการตรวจสอบรายการตามข้อ 2.8.2 พบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อพิจารณาต่อไป
2.8.3 จั ดเตรี ย มข้ อ มูล ส่ ว นที่ 1 2 และ 3 ตามแบบ ศจร.1-ปม/2561 ศจร.1-รง/2561
ศจร.1-จท/2561 จากระบบ FI เพื่อให้ชุดตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสาหรับการ
ตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมง ต่อไป
2.9 เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้าหน้าท่าสังกัดกรมประมง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
2.9.1 ตรวจสอบสัตว์น้า ณ ท่าเทียบเรือประมง ของเรือประมงที่มีการแจ้งการเข้า ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขึ้นสัตว์น้า โดยที่ ระบบ FI สั่งตรวจและมีเหตุผลในการสั่งตรวจคือ “ผลการตรวจสัตว์น้าในสมุดบันทึก
การทาการประมง (LB) กับ น้าหนักสัตว์น้าขึ้นท่า (LD) เกิน หลัก เกณฑ์ที่กาหนด” และกรณีได้รับแจ้งว่ามี
ความเสี่ยงในการกระทาผิดกฎหมาย จากศูนย์ FMC ต้องดาเนินการตรวจสอบเรือทุกลา
2.9.2 ตรวจสอบความถูกต้อง
2.9.2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการจัดทาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
2.9.2.2 ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้าที่ขึ้นท่า (LD) เปรียบเทียบกับปริมาณสัตว์น้าที่ระบุ
สมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.9.2.3 ตรวจสอบความสอดคล้องเครื่องมือทาการประมงกับชนิดสัตว์น้าที่จับได้
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2.9.3 บันทึกปริมาณสัตว์น้าลงในแบบบันทึกการตรวจสัตว์น้า ณ ท่าเทียบเรือประมง (ศจร.8) และ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงนามทุกครั้ง รวมทั้งให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ให้ข้อมูลลงนามรับทราบว่าได้รับ
การตรวจสอบแล้ว
กรณีพบข้อบกพร่องกรณีปริมาณสัตว์น้าเกินเกณฑ์ที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อบกพร่อง
ลงในแบบบันทึกการรับทราบผลการพบข้อบกพร่องในการตรวจสัตว์น้า (ศจร.6/1) พร้อมทั้งให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
ที่ได้รับการตรวจลงนามรับทราบ และรายงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที
2.9.4 จัดส่งรายงานเอกสาร ศจร.8 และ ศจร.6/1 พร้อมบันทึกสรุปผลการตรวจสอบทางเว็บไซต์
http://fishlanding.fisheries.go.th/ldheadquarter/index.php ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ดาเนินการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว
2.9.5 บั น ทึ กชนิ ด และน้ าหนั กสั ตว์ น้ าในระบบ Thai Flagged Cath Certification System
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
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2. การจัดกลุ่มเรือเพื่อการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือของศูนย์ PIPO
2.1 การจัดกลุ่มเรือประมงเพื่อการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังและการตรวจเรือกระทาผิด แบ่งเป็น
6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มเรือ
รายละเอียด
1. ปกติ
ชื่อเรือ หรือเลขทะเบียนเรือที่ระบบ FI แสดงสถานะ “เรือกลุ่มปกติ” ซึ่งถูกสั่งตรวจ
ตามเหตุผลที่ระบบสั่งตรวจ
2. เฝ้าระวัง
ชื่อเรือ หรือเลขทะเบียนเรือระบบ FI แสดงสถานะ “เรือกลุ่มเฝ้าระวัง ” ซึ่งถูกระบุ
สถานะตามปัจจัยตัวชี้วัดที่กาหนดในระบบประเมินความเสี่ยง (common risk) และ
ถูกสั่งตรวจตามเหตุผลที่ระบบสั่งตรวจ
3. เสี่ยง
ชื่อเรือ หรือเลขทะเบียนเรือที่ระบบ FI แสดงสถานะ “เรือกลุ่มเสี่ยง” ตามปัจจัย
ตัวชี้วัดที่กาหนดในระบบประเมินความเสี่ยง (common risk) และถูกสั่งตรวจตาม
เหตุผลที่ระบบสั่งตรวจ
4. เป้าเร่งด่วน
ชื่อ เรือ หรือ เลขทะเบีย นเรือ ที่ศูน ย์ FMC แจ้ง ให้ศูน ย์ PIPO ตรวจสอบเร่ง ด่ว น
ประกอบด้วยเป้า Urgent และเป้า Suspicious ตามมูลเหตุที่ศูนย์ FMC แจ้งผ่าน
ระบบและแจ้งโดยตรงต่อศูนย์ PIPO
5. เรือเจาะจง
การตรวจเรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบบสั่งตรวจอาจกระทาได้เมื่อ หัวหน้าศูนย์ PIPO
สั่งตรวจ
พิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ โดยให้หัวหน้าศูนย์ PIPO สร้างเอกสารสั่งตรวจในระบบ FI ดังนี้
1) มีเหตุอันควรสงสัยจากพฤติการณ์หรือข้อมูลการข่าว
2) มีการร้องเรียน หรือแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือด้วยเหตุสุดวิสัย
3) มีคาแนะนา ข้อสังเกต หรือรายงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ PIPO
4) การสั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กปม.
6. เรือเข้าฉุกเฉิน
กรณีคนประจาเรือไม่ตรงตาม LR ให้เรือแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมง (PI) ตามที่
กฎหมายกาหนด และให้ จัดชุดตรวจเช่นเดียวกับชุดตรวจเรือเป้าเร่งด่ว นโดยให้
หัวหน้าศูนย์ PIPO ดาเนินการจัดทาเอกสารสั่งตรวจในระบบ FI
2.2 การจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก กปม. จท. กกจ. กสร.
หน่วยละ 1 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (ล่าม) เพื่อดาเนินการตรวจสอบเป้าตามที่ระบบ FI
และศูนย์ FMC แจ้งศูนย์ PIPO โดยจัดระดับความเสี่ยงทั้งหมดจานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าเร่งด่วน กลุ่มเรือเจาะจงสั่งตรวจ และกลุ่มเรือเข้าฉุกเฉิน
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3. รายการตรวจสอบสาหรับเรือประมงเข้าออก (PI - PO Inspection Checklist)
3.1 รายการตรวจสอบเรือประมง
ที่

รายการตรวจสอบ*

1. แบบตอบรับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สาหรับ
เรือประมงในน่านน้าไทย) พร้อมรายชื่อคนประจาเรือ (LR)
2. ทะเบียนเรือไทย
3. ใบอนุญาตใช้เรือ
4. ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ (ตรวจอุปกรณ์ 3 รายการ)
5. ใบประกาศฯ ผู้ควบคุมเรือ
6. ใบประกาศฯ ช่างเครื่องฯ
7. หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนไทย (Seaman Book)
หรือ หนังสือคนประจาเรือสาหรับคนต่างด้าว (Seabook)
8. ระบบติดตามเรือ (VMS)
(สัญญาณ/พิกัด/เลขอุปกรณ์/การติดตั้งล็อคตรึง)
9. ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
11. ตรวจสวัสดิภาพการทางาน ความเป็นอยู่ในเรือ
12.
13.
14.
15.
16.
17.

สมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
บันทึกการจัดเวลาพัก
แรงงานอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
ข้อบ่งชี้การบังคับใช้แรงงาน
การรับ/จ่ายค่าจ้าง
ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว

ชนิดข้อมูล
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
เอกสาร*
ข้อมูลทาง
กายภาพ
เอกสาร
เอกสาร*
สัมภาษณ์*
สัมภาษณ์*
สัมภาษณ์*
เอกสาร

แหล่งข้อมูล
E-285 จท.

ตรวจ PI/PO
จุดตรวจ
เอกสาร
PI PO ในระบบ หน้าท่า บนเรือ
√
√
√
√*
√

E-285 จท.

-

√

√

-

√

E-285 จท.

-

√

√

-

√

E-285 จท.

-

√

√

√*

√

E-285 จท.

-

√

√

-

√

E-285 จท.

-

√

√

-

√

E-285 จท.

√

√

√

√*

√

FIกปม.

√

√

√

√*

√

FIกปม.

√

√

√

√*

√

บนเรือ
บนเรือ

√
√

√
√

-

√
√

√
-

√
√
√
√

-

√*
√
√
√
√*
√

√
√
√

√
√
√
√
√

หมายเหตุ ปรับปรุงจากสาระสาคัญตามผลการประชุม เมื่อ วันที่ 1 พ.ค. 61, 3 พ.ค. 61, 5 พ.ค. 61, 9 พ.ย. 61, 19 พ.ย. 61
และการประเมินของเจ้าหน้าที่เทคนิคสหภาพยุโรป 13 - 19 ต.ค. 61
1* หมายถึง ในกรณีการตรวจหน้าท่าเทียบเรือ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ คือ หมายเลข PO/PI ในระบบ FI และรายชื่อคน ประจาเรือ (LR)
4* หมายถึง การตรวจหน้าท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่ทาการตรวจ 3 รายการ ได้แก่ พวงชูชีพ ถังดับเพลิง และเสื้อชูชีพ
7* หมายถึง การตรวจหน้าท่าเพื่อยืนยันหนังสือคนประจาเรือ Seaman Book หรือ Seabook กับรายชื่อคนประจาเรือ
(LR) และตัวบุคคลที่ปรากฎ ณ ท่าเทียบเรือ
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8* หมายถึง การแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือ (PI) สาหรับเรือที่อยู่ในรายการเรือเรียกกลับ เรือเป้าเร่งด่วน และเรือกลุ่มเสี่ยง
เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับระบบ VMS ทั้งนี้ ในการตรวจการติดตั้ง ล็อคตรึง หากเจ้าหน้าที่ กปม. ผู้ตรวจ พบเลขอุปกรณ์ล็อคตรึง
ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ FI หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวเลขได้ หรือมีข้อสงสัยว่าอุปกรณ์มีร่องรอยการแก้ไข ดัดแปลง
หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้ระบุ “แก้ไข” ในแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงโดยศูนย์ PIPO ต้องกากับให้มีการ
แก้ไขการติดตั้ง หรือล็อคตรึงใหม่ก่อนการแจ้งการออกท่าเทียบเรือ (PO) ครั้งต่อไป กรณี เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตัน
กรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมือ 3 ประเภท ได้แก่ อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ที่ไม่มีการ
ติดตั้งระบบ VMS เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสถานะและความพร้อมของระบบ GPS ประจาเรือประกอบการตรวจได้
9* หมายถึง การตรวจสัตว์น้าหน้าท่าเทียบเรือประมง หากมีข้อสงสัยหรือมีความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านเครื่องมือประมง
ให้เจ้าหน้าที่ กปม. พิจารณา ตรวจชนิดและจานวน พร้อมทั้งวัดขนาดเครื่องมือทาการประมง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
10* หมายถึง การตรวจหน้าท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าหน้าที่ กปม. ตรวจสอบวันหมดอายุ สร.3 และตรวจสอบการรักษา
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
12* หมายถึง การตรวจสัตว์น้าหน้าท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าหน้าที่ กปม. รับสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
ตามระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานที่กฎหมายกาหนด ตรวจสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ให้ครบถ้วนตามใบอนุญาต
ทาการประมงพาณิชย์และส่งสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ให้ถูกต้องตรงตามที่แจ้งออกทาการประมง และตรวจการบันทึก
ข้อมูลสัตว์น้าว่าบันทึกครบถ้วน สอดคล้องกับสัตว์น้าในระวางเรือ
13* 14* 15* 16* หมายถึง พนักงานตรวจแรงงานซึ่งปฏิบัติงานประจาศูนย์ PIPO ใช้การสัมภาษณ์เพื่อมุ่งประเด็น
ความเสี่ ย งที่ จ ะท าผิ ด กฎหมายตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ มครองแรงงานในงานประมงทะเล หากพบว่ า มี ข้ อ สงสั ย หรื อ
มีพฤติกรรมอันเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ให้พนักงานตรวจแรงงาน ดาเนินการตามระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่หน่วยงาน
กาหนดต่อไป

3.2 การตรวจสอบเรือประมงเพิ่มเติม
3.2.1 กรณีการตรวจเรือกลุ่มเป้าเร่งด่วน ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมตามมูลเหตุที่ศูนย์ FMC แจ้งผ่าน
ระบบและแจ้งโดยตรง
3.2.2 กรณีการตรวจเรือกลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มเสี่ยง ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมตามปัจจัย
ตัวชี้วัดที่กาหนดในระบบประเมินความเสี่ยง (common risk) หรือเหตุผลการสั่งตรวจที่ระบุไว้ในระบบ FI
4. การควบคุมการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมง (PO)
4.1 การรับแจ้งและการนาเรือประมงออกท่าเทียบเรือประมง (PO)
4.1.1 เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอานาจ ดาเนินการแจ้งการออกจากท่าเทียบเรือประมง
ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแจ้งโดยตรงตาม “แบบคาขอการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง” ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในประกาศกรมประมง โดยต้องยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามแบบแจ้ง รวมทั้งเอกสารประกอบ
4.1.2 เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานดาเนินการทวนสอบดังต่อไปนี้
4.1.2.1 ทวนสอบข้อมูลควบคุมการทาการประมงในระบบ FI เจ้าหน้าที่ทาการตรวจ
ทวนสอบข้อมูลควบคุม (ตามคาจากัดความในส่วนที่ 1) การทาการประมงในระบบ FI ประกอบด้วย
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4.1.2.1.1 ทวนสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตทาการประมง
พาณิชย์และเครื่องหมายประจาเรือ
4.1.2.1.2 ทวนสอบจานวนวันทาการประมงสะสมในรอบปีการทาประมงต้องไม่
เกินตามที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมประมง
4.1.2.1.3 ทวนสอบจานวนวันที่อยู่ในทะเลต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
4.1.2.1.4 ทวนสอบสัญญาณและสถานะของระบบ VMS ต้องทางานปกติ
4.1.2.2 ทวนสอบการสั่งตรวจตามเหตุผลตามที่ระบบ FI สั่งตรวจพร้อมทั้งทวนสอบ
สถานะกลุ่มเรือตามปัจจัยตัวชี้วัดที่กาหนดในระบบประเมินความเสี่ยง (กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มเสี่ยง)
และหรือการแจ้งโดยตรงจากศูนย์ FMC (เป้า Urgent หรือ เป้า Suspicious) ทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูล ต่อหั ว หน้ าศูน ย์ PIPO เพื่อกาหนดเรือที่ต้องตรวจหน้า ท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งจัดชุด สหวิช าชีพ ตรวจ
เรือประมงหน้าท่า
4.1.3 หัวหน้าศูนย์ PIPO บริหารการตรวจเป้าเรือประมงตามที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
สานักงาน ตามข้อ 4.1.2 (ภายหลังได้รับการจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าจาก ศรชล./ศรชล.ภาค)
พร้อมทั้งจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า โดยให้ตรวจสอบตามรายการตรวจสอบ ข้อ 3 ในส่วนที่ 3 หน้า 21
ซึง่ พิจารณาตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
4.1.3.1 เรือเป้าเร่งด่วนที่ระบบ FI สั่งตรวจ
4.1.3.2 เรือเข้าฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งและต้องตามคาสั่ง
4.1.3.3 เรือกลุ่มเสี่ยงที่ระบบ FI สั่งตรวจ
4.1.3.4 เรือเจาะจงสั่งตรวจที่หัวหน้าศูนย์ PIPO สั่งตรวจ*
4.1.3.5 เรือกลุ่มเฝ้าระวังที่ระบบ FI สัง่ ตรวจ
4.1.3.6 เรือกลุ่มปกติที่ระบบ FI สั่งตรวจ
หมายเหตุ* กรณีเรือมีเหตุอันควรสงสัยจากพฤติการณ์ หรือข้อมูลการข่าว หรือมีการร้องเรียน หรือแจ้งเข้าด้วยเหตุสุดวิสัย
“เรือเจาะจงสั่งตรวจ” มีความสาคัญในลาดับที่ 4 นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวให้จัดลาดับความสาคัญ ของ
“เรือเจาะจงสั่งตรวจ” ไว้ในลาดับสุดท้าย

กรณีระบบ FI สั่งตรวจเรือเป้าหมายในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ ณ เวลาหนึ่ง ๆ เกินกว่า
ขีดความสามารถในการตรวจของศูนย์ PIPO ภายใต้ปัจจัยทางด้านเวลา สถานที่ และจานวนชุดตรวจสอบเรือประมง
หน้าท่าเทียบเรือ ให้หัวหน้าศูนย์ PIPO พิจารณาจัดชุดตรวจตามลาดับความสาคัญของเป้าเรือ ตามข้อ 4.1.3
และพิจารณาไม่ตรวจเรือในลาดับความสาคัญรองลงมาโดยสั่ง “ไม่ออกตรวจ” พร้อมบันทึกไว้ในระบบ FI
4.1.4 หัวหน้าศูนย์ PIPO สร้างเอกสารสั่งตรวจ ให้ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ออกไป
ตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง และจัดทาเอกสารสั่งตรวจและกาหนดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมง
หน้าท่าในระบบ FI
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4.2. การตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ กรณีเรือแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมง (Pierside PO Inspection)
4.2.1 ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ได้รับแจ้งภารกิจการตรวจเรือจาก หัวหน้าศูนย์ PIPO
ผ่านระบบ FI
4.2.2 หัว หน้า ชุดสหวิช าชีพตรวจเรือ ประมงหน้าท่า พิจารณาการออกตรวจและบัน ทึ ก
“ออกตรวจ” ในระบบ FI พร้อมทั้ง แจ้งเจ้าหน้า ที่ใ นชุด ตรวจให้เ ตรีย มความพร้อ มในการออกตรวจเรื อ
และบรรยายสรุปภารกิจ ข้อสังเกตและให้คาแนะนาในการตรวจเรือแก่เจ้าหน้าที่ภายในชุดตรวจตามรายละเอียด
ส่วนที่ 1 2 และ 3 ของแบบ ศจร.1 ที่เจ้าหน้าที่สานักงานจัดเตรียมไว้ โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้
4.2.2.1 ภารกิจ ข้อมูลพื้นฐานของเรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมง
และข้อมูลทั่วไป 3 ด้าน ประกอบด้วย เรือ เอกสารการทาประมง และแรงงาน
4.2.2.2 ความสาคัญของเป้าเรือและเหตุผลในการสั่งตรวจ
4.2.2.3 ข้อสังเกต ข้อเน้นย้า และข้อควรระวัง (ถ้ามี)
4.2.3 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจจัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าชุดตรวจพร้อมทั้งจัดเตรียม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม “แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ศจร.1/ปม
ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง”
4.2.4 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจดาเนินการออกตรวจ ณ สถานที่ และเวลา ที่ระบุในแบบการแจ้ง
การออก (PO) ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยใช้ “แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง” และรายการตรวจสอบตามข้อ 3 ส่วนที่ 3 และวิธีการ
ตรวจสอบตามผนวก ข
4.2.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจ เจ้ าหน้ าที่ชุดตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ รายงาน
ผลสรุปการตรวจเรือให้หัวหน้าชุดตรวจทราบ ตามแบบฟอร์มตามข้อ 4.2.4 ณ ท่าเทียบเรือประมง
4.2.6 หัวหน้าชุดตรวจ รายงานผลการตรวจเรือกับหัวหน้าศูนย์ PIPO หรือรักษาการหัวหน้า
ศูนย์ PIPO หรือที่หัวหน้าศูนย์ PIPO มอบหมาย เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบและรายงานตามข้อกาหนดไว้ในระบบ FI
4.2.6.1 กรณีที่ผลการตรวจในแบบ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง ในส่วนที่ 4
“ไม่ผ่าน” หรือ “แก้ไข” และส่วนที่ 5 “ไม่ปกติ” หรือ “อื่น ๆ” ให้รายงานผลดังกล่าวต่อหัวหน้าศูนย์ PIPO
และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
4.2.6.2 กรณีผลการตรวจในแบบ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง ในส่วนที่ 4
และส่วนที่ 5 ไม่ปรากฎผลการ “ไม่ผ่าน”หรือ “แก้ไข” และส่วนที่ 5 “ไม่ปกติ” หรือ “อื่นๆ” ให้รายงานผลและ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบและรายงานตามข้อกาหนดไว้ในระบบ FI โดยไม่ต้องเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
4.2.7 หัวหน้าศูนย์ PIPO พิจารณาผลการตรวจเรือหากพบข้อสังเกต หรือมีประเด็นที่ต้อง
ดาเนินการแก้ไข หรือพบการกระทาความผิด ให้ดาเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ให้หัวหน้าศูนย์ PIPO ติดตาม และกากับดูแลการดาเนินการตามกฎหมาย
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4.2.7.1 กรณีผลการตรวจ “ไม่ผ่าน” หรือ “แก้ไข” ให้หัวหน้าศูนย์ PIPO มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
4.2.7.1.1 “ไม่ผ่าน” ให้ระงับ/ยกเลิกคาขอแจ้งการออกท่าเทียบเรือ (PO) หรือ
ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
4.2.7.1.1 “แก้ไข” ให้ ออกหนังสื อเตือน หรือแจ้งผู้ ที่เกี่ยวข้องให้ ดาเนินการ
แก้ไขตามระยะเวลาที่กาหนด
5. การควบคุมการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมง (PI)
5.1 การรับแจ้งและการเข้าท่าเทียบเรือประมง (PI)
5.1.1 เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ/ผู้รับมอบอานาจ ดาเนินการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมง
ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแจ้งโดยตรงตาม “แบบคาขอการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง” ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในประกาศกรมประมง โดยยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามแบบแจ้ง รวมทั้งเอกสารประกอบ
5.1.2 เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1.2.1 รับสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ตามระยะเวลาและวิธีก ารส่ ง
รายงานที่กฎหมายกาหนด จากนั้นส่งสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) เข้าระบบ
5.1.2.2 ตรวจยืนยันข้อมูล ควบคุมการทาการประมงในระบบ FI เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบข้อมูลควบคุม (ตามคาจากัดความในส่วนที่ 1) การทาการประมงในระบบ FI ประกอบด้วย
5.1.2.2.1 ตรวจสอบประวัต ิก ารบัน ทึก ข้อ มูล ของสัญ ญาณระบบ VMS
ตลอดจนการส่งสัญญาณและเส้นทางการเดินเรือในระบบ VMS ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย
5.1.2.2.2 ตรวจสอบเวลา - พิกัดที่ทาการประมงของสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
5.1.2.2.3 ตรวจสอบจานวนสัตว์น้า 3 ชนิดหลัก สาหรับ เรือที่แจ้ง การเข้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขึ้นสัตว์น้า
5.1.2.3 ตรวจสอบการสั่งตรวจตามเหตุผลตามที่ระบบ FI สั่งตรวจ พร้อมทั้งตรวจสอบ
สถานะกลุ่มเรือตามปัจจัยตัวชี้วัดที่กาหนดในระบบประเมินความเสี่ยง (กลุ่มปกติ กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มเสี่ยง)
และหรือการแจ้งโดยตรงจากศูนย์ FMC (เป้า Urgent หรือ เป้า Suspicios) ทั้งนี้ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล
ต่อหัวหน้าศูนย์ PIPO เพื่อกาหนดเรือที่ต้องตรวจหน้าท่าเทียบเรือ ประมง พร้อมทั้งจัดชุดสหวิชาชีพตรวจ
เรือประมงหน้าท่า
5.1.3 หัวหน้าศูนย์ PIPO บริหารการตรวจเป้าเรือประมงตามที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
สานักงาน ตามข้อ 5.1.2 (ภายหลังได้รับการจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า จาก ศรชล./ศรชล.ภาค)
พร้อมทั้งจัดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าและให้ตรวจสอบตามรายการตรวจสอบ ข้อ 3 ในส่วนที่ 3 หน้า 21
โดยพิจารณาตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
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5.1.3.1 เรือเป้าเร่งด่วนที่ระบบ FI สั่งตรวจ
5.1.3.2 เรือเข้าฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งและหัวหน้าศูนย์ PIPO สั่งตรวจ
5.1.3.3 เรือกลุ่มเสี่ยงที่ระบบ FI สั่งตรวจ
5.1.3.4 รือเจาะจงสั่งตรวจที่หัวหน้าศูนย์ PIPO สั่งตรวจ*
5.1.3.5 เรือกลุ่มเฝ้าระวังที่ระบบ FI สัง่ ตรวจ
5.1.3.6 เรือกลุ่มปกติที่ระบบ FI สั่งตรวจ
หมายเหตุ* กรณีเรือประมงมีเหตุอันควรสงสัยจากพฤติการณ์ หรือข้อมูลการข่าว หรือมีการร้องเรียน หรือแจ้งเข้าด้วยเหตุ
สุดวิสัย “เรือเจาะจงสั่งตรวจ” มีความสาคัญในลาดับที่ 4 นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวให้จัดลาดับความสาคัญ
ของ “เรือเจาะจงสั่งตรวจ” ไว้ในลาดับสุดท้าย

กรณีระบบ FI สั่งตรวจเรือเป้าหมายในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ ณ เวลาหนึ่ง ๆ เกินกว่า
ขีดความสามารถในการตรวจของศูนย์ PIPO ภายใต้ปัจจัยทางด้านเวลาสถานที่ และจานวนชุดสหวิชาชีพตรวจ
เรือประมงหน้าท่า ให้หัวหน้าศูนย์ PIPO พิจารณาจัดชุดตรวจตามลาดับความสาคัญของเป้าเรือ (ตามข้อ 5.1.3)
และพิจารณาไม่ตรวจเรือในลาดับความสาคัญรองลงมาโดยสั่ง “ไม่ตรวจ” พร้อมบันทึกไว้ในระบบ FI
กรณีเรือประมงที่แจ้งการเข้าท่าเทียบเรือ มีประเด็นสั่งตรวจเกี่ยวกับน้าหนักสัตว์น้า
เช่น เรือถูกสั่งตรวจด้วยเหตุผลน้าหนักของสัตว์น้าในสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) แตกต่างกับน้าหนักขึ้นท่าจริง
ร้อยละ 20 หรือการเขียนพิกัดตาบลที่ในสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ไม่สอดคล้องกับพิกัดตาบลที่ในระบบ
VMS เป็นต้น ให้หัวหน้าศูนย์ PIPO จัดชุดตรวจสอบสัตว์น้าหน้าท่าเทียบเรือเข้าตรวจสอบสัตว์น้าขึ้นท่า เทียบ
เรือประมงของเรือลาดังกล่าวด้วย โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือเจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้า ณ ท่าเทียบเรือประมง
5.1.4 หัวหน้าศูนย์ PIPO ออกคาสั่งให้ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า หรือชุดตรวจสอบ
สัตว์น้าหน้าท่าเทียบเรือ (แล้วแต่กรณี) ออกไปตรวจเรือประมงและสัตว์น้าหน้าท่าเทียบเรือประมง จัดทาเอกสาร
สั่งตรวจและกาหนดชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าในระบบ FI
5.2 การตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ กรณีเรือแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือ (Pierside PI Inspection)
5.2.1 ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า รับแจ้งภารกิจการตรวจเรือจาก หัวหน้าศูนย์ PIPO
ตามประเภทเรือเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 5.1.3 รับสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ตามระยะเวลาและ
วิธีการส่งรายงานที่กฎหมายกาหนด จากนั้นส่งสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) เข้าระบบ
5.2.2 หัว หน้า ชุด สหวิช าชีพ ตรวจเรือ ประมงหน้า ท่า พิจ ารณาการออกตรวจและบันทึก
“ออกตรวจ” ในระบบ FI พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ในชุดตรวจให้เตรียมความพร้อมในการออกตรวจเรือประมง
และบรรยายสรุปภารกิจ ข้อสังเกตและให้คาแนะนาในการตรวจเรือประมงแก่เจ้าหน้าที่ภายในชุดตรวจตามรายละเอียด
ส่วนที่ 1 2 และ 3 ของแบบ ศจร.1 ที่เจ้าหน้าที่สานักงานจัดเตรียมไว้ โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้
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5.2.2.1 ภารกิจ ข้อมูลพื้นฐานของเรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมง
และข้อมูลทั่วไป 3 ด้าน ประกอบด้วย เรือ เอกสารการทาประมง และแรงงาน
5.2.2.2 ความสาคัญของเป้าเรือและเหตุผลการสั่งตรวจ
5.2.2.3 ข้อสังเกต ข้อเน้นย้า และข้อควรระวัง (ถ้ามี)
5.2.3 เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า จัดเตรียมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้า
ชุดตรวจ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
5.2.3.1 กรณีเรือเป้าหมายเป็นเรือกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเฝ้าระวัง หรือกลุ่มปกติ ใช้ “แบบฟอร์ม
บันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง”
5.2.3.2 กรณีเป็นเรือเรียกกลับเนื่องจากระบบติดตามเรือประมง (VMS) ปรากฎสัญญาณ
ขาดหายเกินระยะเวลาที่ กาหนด ให้ใช้ “แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเรือประมงกรณีเรือเรียกกลับ
เนื่องจากสัญญาน VMS ขาดหายเกิน ระยะเวลาที่ประกาศกาหนด หรือ ศจร.2” และรายงานผลกลับให้
ศูนย์ FMC ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เรือเข้าเทียบท่า
5.2.3.3 กรณีเป็นเรือเป้า Urgent และเป้า Suspicious ใช้ “แบบฟอร์มประเมินความ
เสี่ยงกระทาผิดกฎหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบเรือจากระบบติดตามเรือ (VMS)” แล้วรายงานผลให้ศูนย์ FMC ทราบ
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เรือเข้าเทียบท่า
5.2.4 เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ดาเนินการออกตรวจ ณ สถานที่ และ
เวลา ที่ร ะบุในแบบแจ้ง การเข้า (PI) ณ ท่าเทียบเรือ ประมง โดยใช้ “แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง” และรายการตรวจสอบตามข้อ 3
ส่วนที่ 3 หน้า 21 และวิธีการตรวจสอบตามผนวก ข
5.2.5 ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจ เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า รายงานผลสรุป
การตรวจเรือให้หวั หน้าชุดตรวจทราบ ตามแบบฟอร์มตามข้อ 5.2.3 ของแต่ละหน่วยงาน ณ ท่าเทียบเรือประมง
5.2.6 หัวหน้าชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า รายงานผลการตรวจเรือกับหัวหน้าศูนย์
PIPO เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และรายงานตามข้อกาหนดไว้ในระบบ FI
5.2.6.1 กรณีที่ผลการตรวจในแบบ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง ในส่วนที่ 4
“ไม่ผ่าน” หรือ “แก้ไข” และส่วนที่ 5 “ไม่ปกติ” หรือ “อื่นๆ” ให้รายงานผลดังกล่าวต่อหัวหน้าศูนย์ PIPO
และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
5.2.6.2 กรณีผลการตรวจในแบบ ศจร.1/ปม ศจร.1/จท และ ศจร.1/รง ในส่วนที่ 4
และส่วนที่ 5 ไม่ปรากฎผลการ “ไม่ผ่าน”หรือ “แก้ไข” และส่วนที่ 5 “ไม่ปกติ” หรือ “อื่น ๆ” ให้รายงานผลและ
บันทึกข้อมูลเข้าระบบและรายงานตามข้อกาหนดไว้ในระบบ FI โดยไม่ต้องเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
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5.2.7 หัวหน้าศูนย์ PIPO พิจารณาผลการตรวจเรือ หากพบข้อสังเกต หรือมีประเด็นที่ต้อง
ดาเนินการแก้ไข หรือพบการกระทาความผิด ให้ดาเนินการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตามสายงาน ดาเนินการตาม
หน้าทีแ่ ละอานาจที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ให้หัวหน้าศูนย์ PIPO ติดตาม และกากับดูแล การดาเนินการตามกฎหมาย
5.2.7.1 กรณีผลการตรวจสอบสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) “ไม่ผ่าน” ให้หัวหน้า
ศูนย์ PIPO มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
5.2.7.1.1 แจ้งระงับการขึ้นสัตว์น้า
5.2.7.1.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบประเด็นที่เป็นปัญหาโดยละเอียด
5.2.7.1.3 ออกคาสั่ง หรือแจ้งความร้องทุกข์ ตามผลการตรวจเรือ
5.2.7.2 กรณีผ ลการตรวจในส่วนที่ 4 “ไม่ผ่าน” หรือ “แก้ไข” หัว หน้าศูนย์ PIPO
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
5.2.7.2.1 “ไม่ผ่าน” ตรวจสอบให้ล ะเอียดหากครบองค์ประกอบความผิด
มีหลักฐานชัดเจนให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
5.2.7.2.2 “แก้ไข” ให้ออกหนังสือเตือน หรือแจ้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ
แก้ไขตามระยะเวลาที่กาหนด
6. หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการตรวจระดับปฏิบัติการ
6.1 ตรวจสอบข้อมูล เรื อ ใบอนุญาต ข้อมูล คนประจาเรือ สมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
เครื่ อ งมื อ ท าการประมง และมาตรฐานสุ ข อนามั ย ในเรื อ ประมง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กรมประมงกาหนด (อนุผนวก 1 ผนวก ข และอนุผนวก 2 ผนวก ข)
6.2 การตรวจแรงงานและการสัมภาษณ์แรงงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
แรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนด (อนุผนวก 3 ผนวก ข)
6.3 ข้อกล่าวหา ประกอบกับข้อกฎหมายที่ใช้ในการดาเนินคดี เป็นไปตามฐานความผิดตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประมวลความผิดและ
ข้อกล่าวหาตามกฎหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบกฎหมาย (อนุผนวก 4 ผนวก ค)
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ส่วนที่ 4 การบังคับโทษตามอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. การเตือน
การเตื อ น (Warning) เป็ น มาตรการทางรั ฐ ศาสตร์ เพื่ อ ความยื ด หยุ่ น ในการด าเนิ น นโยบาย
ลดโอกาสการเผชิญหน้าซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่กับชาวประมง ผู้ประกอบการ
กรณีที่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีพฤติการณ์สุ่มเสี่ยงในการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่มีการกระทาที่ครบองค์ประกอบการกระทาความผิด ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ กปม. ประจาศูนย์ PIPO มีหนังสือราชการแจ้งการเตือนให้ หัวหน้าศูนย์ PIPO รับทราบ
ทุกครั้ง และจัดทาแฟ้มเอกสารเก็บสาเนาหนังสือแจ้งเตือนไว้เป็นหลักฐาน
2. การออกคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน/พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้กระทาความผิด
2.1 พนักงานตรวจแรงงานซึ่งปฏิบัติงานประจาศูนย์ PIPO เมื่อพบการกระทาความผิด ให้ออกคาสั่ง
โดยใช้อานาจตามมาตรา 139 (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 ที่กาหนดให้
นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยให้พนักงานตรวจแรงงานดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 ให้บันทึกข้อมูลการออกคาสั่งลงในระบบงานเอกสารและระบบการรายงานของศูนย์
PIPO ตามที่หน่วยงานกาหนด
2.1.2 จัดทาแฟ้มเอกสารเก็บสาเนาคาสั่งไว้เป็นหลักฐานประกอบการดาเนินการในส่วนที่
เกีย่ วข้องต่อไป
2.1.3 ติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวพร้อมบันทึกลงในระบบงานเอกสารและระบบ
การรายงานของศูนย์ PIPO ตามที่หน่วยงานกาหนด
2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ อาศัยอานาจตามมาตรา 105 (2) แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการออกคาสั่งยึดเครื่องมือประมง สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
หรือสั่งกักเรือประมง ประกอบระเบียบกรมประมง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดาเนินคดีและมาตรการทางปกครองตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการดังนี้
2.2.1 แจ้งให้หัวหน้าศูนย์ PIPO รับทราบคาสั่งดังกล่าว พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เพื่อดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
2.2.2 มีหนังสือแจ้งสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ถึงเหตุแห่งการดาเนินคดี
2.2.3 รายงานกองกฎหมาย เป็นหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานผ่าน
ระบบฐานข้อมูลคดีประมงผิดกฎหมาย https://kadee.fisheries.go.th/web/login ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
เมื่อมีการตรวจพบการกระทาความผิด
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2.2.4 การจัดการเกี่ยวกับของกลาง
2.2.4.1 การจัด การของกลางที่เ ป็น เรือ ประมง ในการสั ่ง กัก เรือ ประมง หากเป็น
เรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย ถ้าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์ให้กักไว้ ณ สถานที่แห่งใดโดยยินยอม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือประมงนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมงนั้นไว้ ณ สถานที่ดังกล่าว
แต่ถ้าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่ประสงค์ให้กักไว้ ณ สถานที่แห่งใดและไม่ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาเรือประมงนั้น หรือเป็นเรือประมงที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นาเรือประมงไปสั่งกักไว้ ณ สถานที่เก็บรักษาของกลาง
ในการดาเนินการข้างต้น กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเย็นและมีสัตว์น้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกับสัตว์น้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ให้เสร็จสิ้นก่อน
2.2.4.2 การจัดการของกลางที่เป็นเครื่องมือทาการประมง ในการยึดเครื่องมือทาการประมง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
2.2.4.2.1 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักเรือประมงไว้ตามความประสงค์
ของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งยึดเครื่องมือทาการประมง โดยให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเรือหรือ
ผู้ควบคุมเรือเป็นผู้ดูแลรักษาไว้ในเรือประมงนั้น หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
2.2.4.2.2 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักเรือประมงไว้ ณ สถานที่เก็บรั กษา
ของกลางโดยมิได้สั่งกักไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือผู้ ควบคุมเรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ งยึด
เครื่องมือทาการประมง โดยให้เก็บรักษาไว้ในเรือประมงนั้น หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
2.2.4.3 การจัดการสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าของกลาง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึด
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ให้พิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี้ เป็นลาดับแรก
2.2.4.3.1 ในกรณีสัตว์น้าของกลางยังมีชีวิตและอยู่ในสภาพที่สามารถปล่อย
กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาหลักฐานแสดงความมีอยู่ของสัตว์น้าไว้เพื่อเป็นหลักฐานในคดี
แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
2.2.4.3.2 ในกรณีส ัต ว์น้าหรือ ผลิต ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้ าของกลางเป็น สัต ว์ส งวน
สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายาก สัตว์ที่เป็นอันตราย หรือสัตว์ต่างถิ่น ซึ่งมีกฎหมายกาหนดแนวทางในการจัดการกับ
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดาเนินการกับสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าของกลาง
ไปตามกฎหมายที่กาหนด
เมื่อมีการจับกุมผู้กระทาความผิด พร้อมเรือประมงของกลางที่ไม่ใช่เรือประมง
ห้องเย็นหรือได้มีการควบคุมเรือประมงของกลางซึ่งมีสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการกระทาความผิด
อยู่บนเรือประมง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือควบคุมเรือประมง สั่งยึดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าดังกล่าว
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แล้วแจ้งประมงจังหวัดในพื้นที่ที่จะนาเรือประมงของกลางเข้าเทียบท่าหรือที่เรือประมงของกลางเทียบท่าอยู่ให้ทราบ
โดยทันที พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม ชนิดและปริมาณสัตว์น้าตามเอกสารสมุดบันทึกการทาการประมง
(LB) หรือตามปริมาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น (Line) หรือทางช่องทางการสื่อสารอื่น
เพื่อดาเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ในระหว่างรอการขายทอดตลาดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาสภาพสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าไม่ให้เน่าเสีย
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มีไว้หรือได้มาจาก
การทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้เรือประมงห้องเย็น หากเรือประมงดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้สั่งกักไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เรือประมงนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าไว้ในเรือประมงหรือในที่อื่นใดที่เหมาะสมเพื่อรักษาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าให้อยู่ในสภาพเดิม และ
ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และให้แจ้งแก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทราบด้วย
ว่าหากไม่ประสงค์ดูแลสัตว์น้าสามารถยื่นคาร้องขอต่อประมงจังหวัดในท้องที่ที่เรือประมงถูกกัก ให้นาสัตว์น้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าดังกล่าวขายทอดตลาดได้ หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้นาสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าดังกล่าวออกขายทอดตลาด ให้ยื่นคาร้องขอต่อประมงจังหวัด ตามแบบ ขส.๑ ท้ายระเบียบ
เพื่อดาเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2562
2.2.4.4 เมื่อดาเนินการตามข้อ 2.2.4.1 และ 2.2.4.2 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทา
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมงที่สั่งกักไว้ และเครื่องมือทาการประมงที่ยึดไว้ และจัดทาแผ่นป้าย ระบุเลข
คดีอาญา วันที่จับกุม ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน ข้อกล่าวหา สถานีตารวจที่รับคดีไว้ที่เรือประมงนั้ นรวมทั้งดูแล
รักษาเรือประมงนั้นมิให้สูญหาย เสื่อมค่า หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร แล้วให้ทาหนังสือรายงาน
ให้สานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่เรือประมงของกลางถูกกักได้รับทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมง ทั้งนี้ รูปแบบแผ่นป้าย รูปแบบบัญชี รายละเอียดเกี่ย วกับเรือประมงและรูปแบบ
หนั งสื อรายงานให้ เป็ น ไปตามแบบท้ายระเบียบกรมประมง ว่าด้ว ยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง
เครื่องมือทาการประมง และสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ในคดีความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
2.2.5 จัดทาแฟ้มเอกสารเก็บสาเนาคาสั่งไว้เป็นหลักฐาน
2.2.6 ติดตามผลการดาเนินการของส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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3. การร้องทุกข์กล่าวโทษและการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
3.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาชุดตรวจที่พบการกระทาความผิดที่ครบองค์ประกอบ หรือทาการจับกุม
ที่เป็นการกระทาผิดซึ่งหน้า ให้ดาเนินการบันทึกการจับกุม หรือร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเป็นคดี
เดียวกันหากหน่วยงานใดดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วพบว่าหน่วยงานอื่นยังไม่ได้ ดาเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษให้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ดาเนินการเป็นคดีเดียวกัน และแจ้งรายงาน
การจับกุม พร้อมบันทึกประจาวัน และพยานหลักฐานตามที่กาหนด ในกรณีที่เป็นหน่วยงานภายนอกกรมประมง
ให้ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองกฎหมาย กรมประมง ภายใน 48 ชั่วโมง รายงานข้อมูล
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ “E-mail : pokkrong59@gmail.com” และระบบฐานข้อมูลคดีประมงผิดกฎหมาย
https://kadee.fisheries.go.th/web/login หรือให้แจ้งข้อมูลการดาเนินการทั้งหมดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
กรมประมงเพื่อเสนอกองกฎหมายกรมประมงต่อไป
3.2 เจ้าหน้าที่ กปม.ประจาศูนย์ PIPO ให้รายงานผลคดีที่เ กิด ขึ้น ทัน ทีต่อ กองบริห ารจัด การ
เรือประมงและการทาการประมง
3.3 การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด (อนุผนวก 1 ของผนวก ค)
4. การดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทาความผิด แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
4.1 การดาเนินคดีทางอาญา
4.1.1 พนั กงานเจ้าหน้าที่ชุดตรวจที่พบหรือทราบว่ามีการกระทาความผิด หรือทาการจับกุม
สาหรับความผิดซึ่งหน้า อาศัยอานาจตามมาตรา 105 ประกอบมาตรา 109 แห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่
พบการกระทาความผิด หรือท้องที่ที่มูลคดีเกิด และดาเนินการดังนี้
4.1.1.1 มีหนังสือคาสั่งกักเรือ แจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือ
4.1.1.2 มีหนังสือแจ้งสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ถึงเหตุ
แห่งการดาเนินคดี
4.1.1.3 บันทึกรายงานตามมาตรา 105 (1) แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หลักฐานการจับกุมหรือร้องทุกข์กล่าวโทษพร้อมบันทึกประจาวัน และ
พยานหลั กฐาน (เอกสาร บุ คคล วัตถุ ผู้ เชี่ยวชาญ) ที่ใช้ในการดาเนินคดีชุดเดียวกันกับที่ส่ งมอบให้ พนั กงาน
สอบสวน และเสนอไปยังกองกฎหมาย กรมประมง ภายใน 48 ชั่วโมง ตามประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แผนและขั้นตอน
การยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
4.1.2 กระบวนการและขั้นตอนในการเปรียบเทียบ (อนุผนวก 2 ของผนวก ค)
4.1.3 กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจพบการกระทาความผิดให้ดาเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน พร้อมบันทึกข้อมูลการดาเนินคดีลงในระบบตามที่หน่วยงานกาหนด
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4.1.4 กรณีชุดตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือของหน่วยงานกรมประมง ที่มิใช่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ดาเนินการแจ้งหัวหน้าศูนย์ PIPO ทันที เมื่อทราบเหตุแห่งการกระทาความผิด เพื่อให้หัวหน้าศูนย์ PIPO
มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งในระหว่างนั้นให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย
เอกสารหลักฐานถึงเหตุแห่งการกระทาความผิดนั้น เพื่อเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ PIPO หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 การดาเนินการตามมาตรการทางปกครอง
4.2.1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการควบคุม กากับ ให้เรือประมง ปฏิบัติเป็นไปตามคาสั่ง
คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง หรือคาสั่งอธิบดีกรมประมง
4.2.2 แผนผังการใช้มาตรการทางปกครอง (อนุผนวก 3 ของผนวก ค)
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ส่วนที่ 5 การควบคุมการดาเนินงานและการรายงาน
1. ข่ายงานควบคุม การรายงาน กากับดูแล และการสื่อสาร
1.1 รายงานตามลาดับชั้นโดยให้ศูนย์ PIPO รายงานไปทีศ่ ูนย์ PIPO เขต พร้อมสาเนาให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบด้วย
1.2 ผลสรุปการแจ้งเรือเข้าออกรายวันโดยปิดยอดเวลา 24.00 น.
1.3 รายงานผลสรุปรายเดือนให้รายงานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
1.4 การรายงานคดีต่าง ๆ ให้รายงานโดยเร่งด่วนเมื่อเกิดคดีและมีความก้าวหน้า
1.5 รายงานผลการตรวจสอบเป้าเรือเร่งด่วน และเรือที่ถูกเรียกกลับที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC ไปยัง
ศูนย์ FMC ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่เรือประมงเทียบท่า
1.6 กรณีเป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนให้แจ้งผู้อานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง
และเจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคงทางโทรศัพท์ก่อนจากนั้นให้ส่งหนังสือแจ้งในภายหลัง
2. การรายงานผลการแจ้งเรือเข้าออก
2.1 รายงานประจาวันตามลาดับชั้น (กปม.) และแจ้ง ศรชล.ภาค รับทราบ ผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความมั่นคง
2.2 กรณีเร่งด่วนให้ติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2561 2296 - 97
2.3 หัวข้อรายงานตามระเบียบปฏิบัติประจา (รปจ.) การรายงานผลการปฏิบัติของศูนย์ PIPO ตามที่
กปม. และ ศรชล. กาหนด
3. การรายงานผลการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ
3.1 รายงานประจาวันตามรูปแบบหัวข้อรายงาน ตามที่ กปม. และ ศรชล. กาหนดและดูผนวกของอนุผนวก 1
3.2 การรายงานผลการตรวจเรือหน้าท่า (หัวหน้าศูนย์ PIPO ส่งสรุปรายงานการปฏิบัติประจาวัน
ถึง กปม. ตามลาดับชั้น และแจ้งผลการปฏิบัติงานผ่านเจ้าหน้าที่ประสานความมั่นคงถึง ศรชล.ภาค เพื่อให้
ศรชล.ภาค รวบรวมสรุปรายงานประจาวันในรูปข่าวราชนาวีเพื่อเสนอตามลาดับชั้นต่อไป) หรือตามที่ ศรชล.
และ กปม. กาหนด
3.3 ให้รายงานเฉพาะกรณีเมื่อพบการกระทาความผิดโดยใช้รูปแบบและเนื้อหาเดียวกันกับการรายงาน
พบการกระทาผิด หรือทาการจับกุม หรือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ที่เสนอกองกฎหมาย กรมประมง
พร้อมทั้งแนบสาเนาบันทึกการจับกุม สาเนาบันทึกประจาวัน และพยานหลักฐานชุดเดียวกัน
3.4 กรณีเร่งด่วนให้ติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2561 2296 - 97
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4. รายการแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการรายงาน
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4. รายการแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการรายงาน
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการของแต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กาหนด
5. การปรับปรุง แก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO
5.1 ศรชล. และ กปม. โดยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง รวบรวมข้อมูลและ
การดาเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กรมประมง ให้ความเห็นชอบการแก้ไข
5.3 ศรชล. แจ้งการบั งคับใช้คู่มือแก่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า กรมประมง โดยกอง
บริหารจัดการเรือประมงและการทาการประมง แจ้งต่อศูนย์ PIPO
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ภาคผนวก
ผนวก ก บัญชีรายชื่อ ที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO และ ศรชล.
อนุผนวก 1 ของผนวก ก บัญชีรายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO
อนุผนวก 2 ของผนวก ก ช่องทางการติดต่อ ศรชล.
ผนวก ข วิธีการตรวจเรือประมง และแรงงาน ณ ท่าเทียบเรือ
อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/ปม)
อนุผนวก 2 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/จท)
อนุผนวก 3 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/รง)
ผนวก ค หลักเกณฑ์ และวิธีการบังคับโทษตามอานาจหน้าที่
อนุผนวก 1 ของผนวก ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี
อนุผนวก 2 ของผนวก ค การเปรียบเทียบผู้กระทาความผิด
อนุผนวก 3 ของผนวก ค การใช้มาตรการทางปกครอง
อนุผนวก 4 ของผนวก ค ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
ผนวก ง การส่งข้อมูลสรุปผลการตรวจเรือประมงจาก กปม. ถึง ศรชล. และ ศรชล.ภาค
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วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ผนวก ก รายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO และศูนย์ ศรชล.
อนุผนวก 1 ของผนวก ก บัญชีรายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO
ที่
PIPO & FIP
1. PIPO คลองใหญ่

ที่ตั้ง
5/5 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

2.

PIPO ตราด

34 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 2300

FIP แหลมงอบ
3.

PIPO จันทบุรี

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
23120
3/10 ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

4.

PIPO ระยอง

239/7 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

FIP บ้านเพ
5.

PIPO ประแสร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
อาคารเครื่องมือประมง 2 ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
50/5 ม.3 ต.ปากน้ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

6.

PIPO ชลบุรี

ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

7.

FIP แสมสาร
FIP ศรีราชา
PIPO สมุทรปราการ

ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สานักงานประมงอาเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
666 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

8.

FIP คลองด่าน
FIP ฉะเชิงเทรา
PIPO สมุทรสาคร

361/10 ม.11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
99 ม.1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

FIP เมืองสมุทรสาคร
9. PIPO สมุทรสงคราม
10. PIPO เพชรบุรี

1024 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
136 ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

FIP ชะอา
11. PIPO ปราณบุรี

26/25 ถ.ชลประทานซีเมนต์ ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี 76120
277/4 ม.2 ต.ปากน้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

หมายเลขติดต่อ
โทร : 0 3951 0296
Fax : 0 3951 0296
โทร : 0 3952 1533
Fax : 0 3952 1533
โทร : 0 3951 0488
โทร : 0 3949 9341
Fax : 0 3949 9341
โทร : 0 3801 6303
Fax : 0 3801 6303
โทร : 0 3801 6303
Fax : 0 3801 6303
โทร : 0 3866 1507
Fax : 0 3866 1507
โทร : 0 3843 5106
Fax : 0 3843 5015
โทร : 0 3819 6119
โทร : 0 3819 8143
โทร : 0 2173 9191
Fax : 0 2173 9191
โทร : 0 2136 6066
โทร : 0 3442 2067
Fax : 0 3442 2067
โทร : 0 3445 0670
โทร : 0 3475 6621
โทร : 0 3248 3066
Fax : 0 3248 3066
โทร : 08 0279 3365
โทร : 0 3263 1504

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

ผนวก ก บัญชีรายชื่อ ที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO และ ศรชล.
อนุผนวก 1 ของผนวก ก บัญชีรายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO

หน้า 38 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ที่
PIPO & FIP
12. PIPO ประจวบคีรีขันธ์
13. PIPO บางสะพาน
14. PIPO ชุมพร

ที่ตั้ง
ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
84 ม.2 ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
399/5 ม.8 ต.ปากน้า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120

15. PIPO หลังสวน

100 ม.6 ต.ปากน้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150

FIP ปากตะโก
16. PIPO สุราษฎร์ธานี

ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

FIP ดอนสัก

ม.3 ซ.ปากน้า 18 ถ.ปากน้า ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ม.5 ซ. หน้าเมือง 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

FIP เกาะสมุย

ม.3 ถ.ชลวิถี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

17. PIPO นครศรีธรรมราช 141/6 - 7 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช 80120

FIP ท่าศาลา
18. PIPO ปากพนัง
FIP หัวไทร
19. PIPO ขนอม
FIP ท้องเนียน
20. PIPO สงขลา

FIP เมืองสงขลา

ตลาดกลางสัตว์น้า ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
80160
147 ม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
80370
302/2 ม.3 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
1/2 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

หมายเลขติดต่อ
โทร : 0 3260 2432
Fax : 0 3260 2433
โทร : 0 3269 3066
โทร : 0 7752 2003
Fax : 0 7752 1906
โทร : 0 7763 0860
Fax : 0 7763 0860
โทร : 0 7763 0832
โทร : 0 7792 2551
Fax : 0 7727 0523
โทร : 0 7731 3407
Fax : 0 7731 3607
โทร : 0 7733 2431
Fax :0 7733 2431
โทร : 0 7546 6915
09 5409 7020
Fax : 0 7546 6355
โทร : 06 2292 6889
Fax : 0 7545 0584
โทร : 0 7544 4350
Fax :0 7544 4350
โทร : 09 3620 6524

โทร : 0 7545 0630
09 9447 5070
ภายในโรงไฟฟ้าขนอม ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
79 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร : 0 7444 0899,
0 7432 1142,
0 7489 4790
Fax : 0 7444 0899
ท่าเทียบเรือกรมประมง ถ.แหล่งพระราม
โทร : 0 7433 0799
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
09 3831 6175

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

ผนวก ก บัญชีรายชื่อ ที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO และ ศรชล.
อนุผนวก 1 ของผนวก ก บัญชีรายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO

หน้า 39 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ที่
PIPO & FIP
21. PIPO ปัตตานี

ที่ตั้ง
123/18 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

FIP สายบุรี
22. PIPO นราธิวาส

26/2 ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
129 ถ.จาตุรงค์รัศมี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

23. PIPO ระนอง

174 ม.1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

24. PIPO พังงา

61/5 ม.5 ต.ลาแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210

FIP เกาะยาว
25. PIPO คุระบุรี

ท่าเทียบเรือแหลมใหญ่ ม.7 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000
400/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

26. PIPO ภูเก็ต

65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

FIP ภูเก็ต
27. PIPO กระบี่

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

FIP คลองท่อม

ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

28. PIPO ตรัง

268/2 ถ.ขื่อนา อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

29. PIPO สตูล
FIP เจ๊ะบิลัง
30. PIPO ปากบารา

495 ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91110
อาคารอเนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา
ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล 91110
ม.12 ต.กาแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110

FIP ตูแตหรา

หมายเลขติดต่อ
โทร : 0 7341 4213
Fax :0 7341 4213
โทร : 0 7371 9824
โทร : 0 7353 0732
Fax :0 7353 0732
โทร : 0 7781 6236
Fax :0 7781 6235
โทร : 09 2979 8405
Fax :0 7645 3336
โทร : 08 4920 6470
โทร : 06 5668 1700
0 7641 0562
Fax : 0 7641 0563
โทร : 09 2979 5147
Fax :0 7621 3597
โทร : 0 7561 2554
Fax :0 7561 2554
โทร : 0 7581 0348
Fax : 0 7568 0348
โทร : 09 2979 8873
Fax :0 7525 2004
โทร : 0 7474 0221
โทร : 09 6345 4734
โทร : 0 7474 0695
โทร : 0 7474 0696
Fax :0 7474 0696

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

ผนวก ก บัญชีรายชื่อ ที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO และ ศรชล.
อนุผนวก 1 ของผนวก ก บัญชีรายชื่อที่ตั้งและช่องทางการติดต่อศูนย์ PIPO

หน้า 40 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ภาพที่ 5 ภาพที่ตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO)
จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP)

ทั้งหมด 30 ศูนย์
ทั้งหมด 21 แห่ง

พื้นที่ ศรชล.ภาค 1 ประกอบด้วย
พื้นที่ ศรชล.ภาค 2 ประกอบด้วย
พื้นที่ ศรชล.ภาค 3 ประกอบด้วย

ศูนย์ PIPO 15 ศูนย์ และ FIP 9 แห่ง
ศูนย์ PIPO 7 ศูนย์ และ FIP 7 แห่ง
ศูนย์ PIPO 8 ศูนย์ และ FIP 5 แห่ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 2 ของผนวก ก ช่องทางการติดต่อ ศรชล.

หน้า 41 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

อนุผนวก 2 ของผนวก ก ช่องทางการติดต่อ ศรชล.
ที่
หน่วยงาน
1. ศรชล.กลาง (กทม.)

อีเมล์ และผู้รับผิดชอบ
Sornchon2558@gmail.com
โต๊ะนายทหารเวร ศขท.

2. ศรชล.ภาค ๑ (ชลบุรี)
3. ศรชล.ภาค ๒ (สงขลา)
4. ศรชล.ภาค ๓ (ภูเก็ต)

Cic.tmecc1@gmail.com
นายทหารเวร
Sornchon2@gmail.com
Sornchon3@gmail.com
นายทหารเวร

หมายเลขติดต่อ
0 2475 4532
0 2475 4577
0 2472 8046
0 2472 8045
09 5862 0506
0 7432 5805
06 5668 1700

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

ผนวก ข วิธีการตรวจเรือประมงและแรงงาน ณ ท่าเทียบเรือประมง

หน้า 42 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ผนวก ข วิธีการตรวจเรือประมงและแรงงาน ณ ท่าเทียบเรือประมง
การควบคุมการแจ้งการเข้าออกเรือประมง ถือเป็นกลไกที่สาคัญในการควบคุมไม่ให้เกิดการทาการประมง
ผิดกฎหมาย โดยก่อนที่เรือประมงจะออกจากท่าไปทาการประมง จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง
คนถูกต้อง และเครื่องมือถูกต้อง และภายหลังกลับเข้ามาจากการทาประมงแล้ว จะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเรือประมงลานั้น ๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องทั้ง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง และทาประมง
ถูกต้อง (เครื่องมือทาการประมง สัตว์น้า พื้นที่ เวลา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/ปม)
2. อนุผนวก 2 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/จท)
3. อนุผนวก 3 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/รง)
4. แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในการแจ้งออก (PO) แจ้งเข้า (PI) และขั้นตอนการตรวจสมุด
บันทึกการทาการประมง (LB)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003
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อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงสาหรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/ปม)
1. การตรวจสอบใบอนุญาตประมงพาณิชย์
ตรวจสอบฐานข้อมูลใบอนุญาตประมงพาณิชย์ในระบบ FI ว่าถูกต้องตรงกับเรือประมงที่ขอแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมง โดยในการตรวจสอบประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้
ข้อมูลการทาประมง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ คือ เครื่องมือที่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลเรือ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ คือ ชื่อเรือทะเบียนเรือที่ได้รับอนุญาต
ระยะเวลาที่เหลือของจานวนวันทาการประมงในรอบปีการประมง
การนาใบอนุญาตประมงพาณิชย์ หรือใบแทนลงไปกับเรือประมง

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการตรวจสอบข้อมูลการทาประมง ข้อมูลเรือ ณ วันที่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน

ภาพที่ 7 ภาพแสดงการตรวจสอบข้อมูลวันทาการประมง
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2. การตรวจสอบเครื่องมือทาการประมง
การตรวจสอบเงื่อนไขที่กาหนดในท้ายใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ตามภาพตัวอย่างดังนี้

ภาพที่ 8 ตรวจสอบเงื่อนไขที่กาหนดในท้ายใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
การตรวจสอบเครื่องมือประมงจากการวัดขนาดช่องตาอวน ซึ่งมีวิธีการวัดขนาดที่แตกต่า งกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือประมงทาการประมง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 9 มาตรฐานการควบคุมเครื่องมือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
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ข้อกาหนดและการตรวจวัดเครื่องมือ
ข้อ กำหนดแ ละกำรตรวจวัด เครื่ อ งมื อ
ชื่ อ เครื่ อ งมือ

ตำแหน่ งในกำร วั ด นั บ ตำอวน (ตำ) สูตร กำร คำนวณ ขนำดตำอวนตำมกฎหมำย แบบกำร วั ด
อวนทัง้ ผืน
ยกเว้นก้นถุง

1. อวนลากคู่

(ขณะเปียก)
อวนรองก้นถุง
คร่าวล่าง
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง กาหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุง
ของเครื่องมืออวนลากทีใ่ ห้ใช้ทาการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คร่าวล่าง
อวนก้นถุง

อวนก้นถุง
(ขณะเปียก)
อวนรองก้นถุง

จำนวนซ ำ

หมำยเหตุ
เนื้ออวนชั้นเดียวตลอดผืน
≤ 100 ม.

20

≥

ม.

≥ 4 ซม.

แบบ ก

3

10

≥

ม.

≥ 7 ซม.

แบบ ก

3

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง กาหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุง
ของเครื่องมืออวนลากทีใ่ ห้ใช้ทาการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ความยาวอวนก้นถุง ≥ 6 ม. ด้ายคูข่ นาดไม่เกินทับ 30
ไม่ร้อย ไม่พนั รอบก้นถุง
ไม่เกิน 1 ชั้น
≤ 60 ม.
เรือประมง < 20 GT ความยาวอวนกนถุง ≥ 3 ม.

20

≥

ม.

≥ 4 ซม.

10

≥

ม.

≥ 7 ซม.

แบบ ก

3

แบบ ก

3

เรือประมง > 20 GT ความยาวอวนก้นถุง ≥ 4 ม.
ไม่ซ้อนก้นถุง ด้ายคูข่ นาดไม่เกินทับ 30
ไม่เกิน 1 ชั้น

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง กาหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุง
ของเครื่องมืออวนลากทีใ่ ห้ใช้ทาการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3. อวนลากคานถ่าง

4. อวนล้อมจับ
5. อวนล้อมจับ
ปลากะตัก
6. อวนครอบ ช้อน
ยกปลากะตัก
7. อวนครอบ ช้อน
ยกหมึก
8. อวนรุนเคย

ม.

≥ 4 ซม.

แบบ ก

-

ใช้คานได้ไม่เกิน 2 คาน ความยาวข้างละ < 7.5 ม. อวน ≤ 8 ปาก

ม.

≥ 7 ซม.

แบบ ก

-

ถุงรองอวนไม่เกิน 1 ชั้น ไม่ร้อย ไม่พนั รอบก้นถุง

≥

ม.

≥ 2.5 ซม.

แบบ ก

3

10

≥

ม.

≥ 0.6 ซม.

แบบ ก

3

ผืนอวน

10

≥

ม.

≥ 0.6 ซม.

แบบ ก

3

ผืนอวน

10

≥

. ม.

≥ 3.2 ซม.

แบบ ก

3

ผืนอวน

13

≥

ม.

≤ 2x2 มม.

แบบ ข

3

ผืนอวน

-

ถุงรองอวน

-

ผืนอวน

10

ผืนอวน

ตาอวนทัง้ ลอบ
9. ลอบปู

(กางลอบ)
ตาอวนด้านท้องลอบ
(กางลอบ)

≥
≥

กรณีทมี่ กี ารนาอวน 2 ชนิด เย็บต่อกัน ทาการสุ่มวัดตาแหน่งละ 3 ซ้า

1

-

≥ 2.5"

แบบ ค

3

≤ 300 ลูก ในเขตทะเลชายฝั่ง

1

-

≥ 2.5"

แบบ ค

3

เรือประมงขนาด > 30 GT ขออนุญาตได้ ≤ 4,500 ลูก

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดเครื่องมือทาการประมง รูปแบบ และพืน้ ที่
ทาการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอยทีห่ ้ามใช้ทาการประมงในทีจ่ ับสัตว์น้า พ.ศ. 2560

10. คราดหอย
ความห่างช่องซี่คราด

-

-

≥ 1.2 ซม.

ความกว้างปากคราด

-

-

≤ 3.5 ม.

แบบ ง

-

ความยาวของเรือกลทีใ่ ช้ประกอบกับเครื่องมือคราดหอยไม่เกิน 18 ม.

-

จานวนของเครื่องมือคราดหอยต้องไม่เกิน 3 อัน ต่อเรือกล 1 ลา

11. เบ็ดราว

-

-

จานวนสายตองไมเกินทีข่ อไวในใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์

12. ลอบดักปูจั๊กจั่น

-

-

จานวนตองไมเกินทีข่ อไวในใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย

13. อวนติดตา

-

-

เรือประมงขนาด > 30 GT ขออนุญาตได้ ≤ 30,000 ม.

14. ลอบปลา

-

-

15. ลอบหมึก

-

-

เรือประมงขนาด ≥ 30 GT อนุญาตใหใช ≤ 400 ลูก

16. ลอบหมึกสาย

-

-

เรือประมงขนาด > 25 GT ขออนุญาตได้ ≤ 27,500 ลูก

เรือประมงขนาด 30 - < 40 GT อนุญาตให้ใช้ ≤ 250 ลูก
เรือประมงขนาด ≥ 40 GT ขออนุญาตได้ ≤ 300 ลูก

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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3. การตรวจสอบเครื่องหมายประจาเรือ มีวิธีการดังนี้
3.1 เครื่องหมายประจาเรือ ต้องตรงกับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ใช้วิธีการตรวจสอบโดย
การสังเกตด้วยสายตา ว่าเครื่องหมายประจาเรือที่ปรากฎบนเรือประมงนั้นถูกต้องและสอดคล้องกันกับที่ระบุใน
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ตามภาพ

ภาพที่ 10 รายละเอียดและความหมายของอักษรของเครื่องหมายประจาเรือ
3.1.1 กรณีตาแหน่งในการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือ สามารถทาได้ 2 ตาแหน่ง คือเขียน
หรือพ่นบริเวณหัวเรือภายนอกทั้งสองด้าน โดยใช้พื้นที่ว่างระหว่างเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่า
จนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
3.1.2 กรณีที่เครื่องหมายประจาเรือเลื อนลางไม่ชัดเจน เจ้าของเรือประมงสามารถจัด ทา
เครื่องหมายประจาเรือโดยเขียนหรือพ่นบนแผ่นป้ายแล้วยึดหรือติดตั้งไว้บริเวณเก๋งเรือด้านนอกทั้งสองด้านที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มเติมจากที่กาหนด โดยจะต้องมีรูปแบบเดียวกัน
3.1.3 กรณีสีที่ใช้เขียนหรือพ่นเป็นเครื่องหมายประจาเรือประมงมี 2 ประเภทดังนี้
3.1.3.1 ตัวอักษรและตัวเลขสีขาวบนพื้นกรอบสีดาหรือน้าเงินเข้ม
3.1.3.2 ตัวอักษรและตัวเลขสีดาหรื อน้าเงินเข้มบนพื้นกรอบสีขาวสีพื้นสาหรับเขียน
หรือพ่นเครื่องหมายประจาเรือให้ทาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโดยให้สีพื้นตัดกับสีของกราบเรือ
3.2 เครื่องหมายประจาเรือมีความชัดเจน ใช้วิธีการสังเกต โดยเครื่องหมายประจาเรือที่ปรากฎ
ต้องสามารถแยกแยะตัวเลข หรือตัวอักษรได้อย่างชัดเจน และเครื่องหมายประจาเรือไม่มีร่องรอยแก้ไข

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)
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อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
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4. การตรวจสอบระบบติดตามเรือ (VMS) มีวิธีการดังนี้

ภาพที่ 11 โครงสร้างระบบติดตามเรือที่ติดอยู่บนเรือ
4.1 สถานะการส่งสัญญาณของระบบ VMS ณ ท่าเทียบเรือ ให้ตรวจสอบการส่งสัญญาณก่อนเรือ
ออกจากท่าเทียบเรือ โดยตรวจสอบจากสถานะการส่งสัญญาณจากระบบ FI ก่อนออกตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือประมง
และตรวจสอบอีกครั้งเมื่อถึงท่าเทียบเรือจากระบบ VMS
4.2 ตาแหน่งในระบบตรงกับตาแหน่งของเรือจริง ให้ตรวจสอบความสอดคล้องของตาแหน่งของ
เรือประมงที่ปรากฎ ณ ท่าเทียบเรือ กับพิกัดตาบลที่ของเรือในระบบ VMS
4.3 อุปกรณ์ยึดตรึงปกติ ติดตั้งมั่นคง ไม่มีร่องรอยแก้ไข ให้ตรวจสอบการติดตั้งของอุปกรณ์ ระบบ
VMS บนเรือ ตามตัวอย่างการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานและต้องให้แก้ไขปรับปรุง ดังต่อไปนี้
4.3.1 การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่มั่นคง พิจารณาดังนี้
ข้อปฎิบัติ ไม่ควรใช้เทปพันสายไฟซึ่งชารุดได้ง่ายในกรณีที่โดนแดด ลม ฝน
ในการยึดอุปกรณ์ติดตามเรือเข้ากับตัวเรือ ประมง ทาให้มีความเสี่ยงที่จะเกิด
การหลุด ล่อน ฉีกขาด สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ติดตามเรือ และง่าย
ต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ข้อควรระวัง ควรทาการยึดอุปกรณ์ติดตามเรือ เข้ากับตัวเรือประมงใหม่ ด้วยวัสดุ
ที่แข็งแรง เช่น น็อต ตัวล็อกแบบเหล็ก หรือวัสดุอื่นในทานองเดียวกัน
ภาพที่ 12 ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมงบนโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม
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ข้อปฎิบัติ ไม่ควรใช้สายรัดเคเบิ้ลไทร์ (cable tie) ซึ่งชารุดได้ง่ายในกรณีที่โดน
แดด ลม ฝน ในการยึดอุปกรณ์ติดตามเรือ เข้ากับตัวเรือประมง ทาให้มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดการหลุด ล่อน ฉีกขาด สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ติดตามเรือ
ได้ในอนาคตอันใกล้
ข้อควรระวัง ควรทาการยึดอุปกรณ์ติดตามเรือ เข้ากับตัวเรือใหม่ ด้วยวัสดุที่
แข็งแรง เช่น น็อตตัวล็อกแบบเหล็ก หรือวัสดุอื่นในทานองเดียวกัน
ภาพที่ 12 ก ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมงที่ไม่เหมาะสม
ข้อปฎิบัติ เสาที่ติดตั้งอุปกรณ์ MTU ไม่มั่นคง และไม่ได้เป็นโครงสร้างหลัก
ของตัวเรือประมง ตัวอย่างตามภาพมีโอกาสเคลื่อนย้ายได้
ข้อควรระวัง เสาที่ติดตั้งอุปกรณ์ MTU ควรเป็นโครงสร้างหลักของตัวเรือประมง
และต้องทาการยึดอุปกรณ์ติดตามเรือ เข้ากับตัวเรือ ประมงใหม่ ด้วยวัสดุที่
แข็งแรง เช่น น็อต ตัวล็อกแบบเหล็ก หรือวัสดุอื่นในทานองเดียวกัน

ภาพที่ 12 ข ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมงที่ไม่เหมาะสม
4.3.2 การตรวจสอบการล็อคตรึงอุปกรณ์ติดตามเรือ พิจารณาดังนี้

ภาพที่ 12 ค ภาพอุปกรณ์การล็อคตรึงที่ควรมีการเปลี่ยน
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5. การตรวจสอบหนังสือคนประจาเรือ มีวิธีการดังนี้
5.1 คนประจาเรือที่เป็น คนไทยมีหนังสือคนประจาเรือ โดยตรวจสอบการตรวจยืนยันหนังสือ
คนประจาเรือ (Seaman Book) กับรายชื่อคนประจาเรือ (LR) และบุคคลที่ปรากฎ ณ ท่าเทียบเรือประมง
5.2 คนประจาเรือที่เป็นคนต่างด้าวมีหนังสือคนประจาเรือ โดยตรวจสอบการตรวจยืนยันหนังสือ
คนประจาเรือ (Seabook) กับรายชื่อคนประจาเรือ (LR) และบุคคลที่ปรากฎ ณ ท่าเทียบเรือประมง
5.3 หนั งสื อคนประจ าเรื อของคนต่างด้าว ต้องระบุชื่อเรือ ประมงและนายจ้าง โดยตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของหนังสือ ดังนี้

กรณีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไป หรือรูป
่ายไม่ชัด หรือต้องสงสัยว่าเป็นคนละ
คน สามาร ตรวจสอบจากต้าหนิได้
หมายเลขประจ้าตัวคนต่างด้าว
ทวนสอบกับเจ้าหน้าที่ กกจ

ตรวจสอบชื่อ สกุล กับเจ้าหน้าที่ กกจ
และ าพ ่ายกับตัวบุคคล และทวนสอบ
ด้วยระบบ face scan กับ จนท จท

ตรวจสอบรายการบันทึก
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล และสามาร
ตรวจสอบข้อมูลวันหมดอายุของ
ใบอนุ าตท้างาน

ตรวจสอบชื่อ-สกุล นายจ้าง กับชื่อเรือ
ว่าตรงกันกับเรือที่แจ้งหรือไม่ ทวน
สอบกับ กกจ และ จท

สามาร ใช้ใบแทนหนังสือคน
ประจ้าเรือ แทนหนังสือคน
ประจ้าเรือ บับจริงได้
ให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล
าพ ่าย และทะเบียนเรือที่
บุคคลดังกล่าวประสงค์จะ
ออกเรือว่าตรงกันหรือไม่

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการตรวจสอบหนังสือคนประจาเรือสาหรับคนต่างด้าว (seabook)
6. การตรวจสอบสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของคนประจาเรือ มีวิธีการ ดังนี้
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ระบบความปลอดภัยสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทางานของคนประจาเรือ
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กาหนดไว้ดังนี้
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6.1 หมวด 1 ระบบความปลอดภัย
6.1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ เครื่องชูชีพ
และคนประจาเรือสาหรับเรือกลประมง ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
6.1.2 ก่อนที่คนประจาเรือจะปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง ผู้ควบคุมเรือต้องให้ความรู้
6.1.2.1 การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ
6.1.2.2 การใช้เครื่องมือทาการประมง และหลักเกณฑ์การทาการประมงตามหน้าที่
ที่คนประจาเรือได้รับมอบหมาย
6.1.2.3 ความปลอดภัยในการทางานบนเรือประมง
6.1.2.4 ให้คนประจาเรือลงลายมือชื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
6.2 หมวด 2 สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทางานของคนประจาเรือ
6.2.1 เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
6.2.1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีอาหาร น้า ดื่ม ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและมี
ปริมาณที่เพียงพอ ให้เหมาะสมกับการทางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือประมง
6.2.1.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการพักผ่อนบนเรือประมง
6.2.1.3 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ ค นประจ าเรื อ มี เ วลาพั ก ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
6.2.1.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานบนเรือประมง โดยให้คานึงถึงจานวนคนประจาเรือและระยะเวลาในการ
ออกไปทาการประมง
6.2.1.5 ผู้ควบคุมเรือต้องดาเนินการให้คนประจาเรือได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยและต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลบนฝั่งทันทีในกรณีที่บาดเจ็บสาหัส หรือ
เจ็บป่วยร้ายแรง
6.2.1.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนประจาเรือโดยแพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และได้รับใบรับรองว่าสามารถทางานบน
เรือประมงได้ก่อนออกไปทาการประมงครั้งแรก และจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนประจาเรือครั้งต่อไปอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
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6.2.2 เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป
6.2.2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดสุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทางานของคนประจาเรือ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.2.1
6.2.2.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร
และการสันทนาการ ให้เหมาะสมกับจานวนคนประจาเรือและระยะเวลาในการออกไปทาการประมง
6.2.2.3 ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อยจานวนหนึ่งห้องซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่าหนึ่งตารางเมตร
6.2.2.4 ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีคนประจาเรืออย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
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7. การตรวจสอบสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) และสัตว์น้า/มีวิธีการ
โดยการตรวจสอบต้องพิจารณาข้อมูลที่สาคัญดังนี้ แหล่งทาประมง การลงแรงประมง ได้แก่ ครั้ง
ชั่วโมง วันที่ทาประมง ชนิดและปริมาณสัตว์น้า โดยตรวจสอบดังนี้
7.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอก
ข้อมูลเบื้องต้นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างน้อยต้องมีการเติมข้อมูลให้ครบทั้ง 4 ส่วน

ภาพที่ 14 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
7.2 ตรวจสอบสัตว์น้ากับเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมง
ใช้วิธีการสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิด และปริมาณสัตว์น้าที่อยู่บนเรือประมง ว่ามีความสัมพันธ์
กับเครื่องมือทาการประมงที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ดังนี้
7.2.1 ตรวจสอบสัตว์น้าที่จับได้มีความสอดคล้องกับเครื่องมือหรือไม่ หรือมีการฝากสัตว์น้า
กลับมาหรือไม่ โดยการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้าที่เก็บรักษาในห้อง ในถัง หรือภาชนะอื่นใด ว่ามีความสอดคล้องกับ
ประเภทเครื่องมือหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมืออวนลากไม่ควรพบปลาโอ ปลาอินทรี จานวนมาก หรือไม่
ควรพบปูม้าที่ยังมีชีวิตเป็นจานวนมาก
7.2.2 คุณภาพของสัตว์น้า กับระยะเวลาที่ออกไปทาการประมง เช่น เรือที่ออกไปประมาณ
20 วัน แต่มีสัตว์น้าที่มีความสดใหม่จานวนมาก เจ้าหน้าที่ชุดตรวจควรสอบถามเพิ่มเติมว่าเป็นรอบสุดท้าย
หรื อไม่ และพิจารณาสอดคล้ องระหว่างปริมาณสั ตว์น้าที่บันทึกในสมุ ดบันทึกการท าการประมง (LB) ในรอบ
สุดท้ายหรือไม่ เป็นต้น

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
(ศจร.1/ปม)
7. การตรวจสอบสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)

หน้า 53 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

7.3 การตรวจสอบชนิดสัตว์น้ากับปริมาณสัตว์น้า ตรวจสอบด้วยวิธีการสังเกต และตรวจสอบ
เบื้องต้น ดังนี้
7.3.1 จานวนชนิดสัตว์น้าที่อยู่บนเรือ กับจานวนชนิดสัตว์น้าที่ระบุอยู่ในสมุดบันทึกการทา
การประมง (LB) ต้องเท่ากัน เมื่อตรวจสอบในระวางเรือที่เก็บสัตว์น้า กรณีตรวจสอบชนิดสัตว์น้าที่ไม่ได้ระบุไว้
สมุดบันทึกการทาการประมง (LB) แต่พบสัตว์น้าชนิดนั้นอยู่บนเรือ หากพบพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่
ชุดตรวจสอบถามหรือสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
7.3.2 ปริมาณสัตว์น้าตรวจสอบได้จากการคาดคะเนด้วยตาเปล่า และพิจารณาจากขนาดของ
ระวางเรือต้องมีปริมาณไม่ควรมากเกินกว่าที่ระบุในสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) อย่างเห็นได้ชัด หากพบ
พฤติการณ์ดังกล่าวให้สอบถามหรือสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
(ศจร.1/ปม)
7. การตรวจสอบสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)

หน้า 54 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ภาพที่ 15 แผนภาพขั้นตอนการแจ้งออก (PO) และแจ้งเข้า (PI)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
(ศจร.1/ปม)
7. การตรวจสอบสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)

หน้า 55 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ภาพที่ 16 แผนภาพขั้นตอนการตรวจสมุดบันทึการทาการประมง (LB)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 2 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/จท)
อนุผนวก 3 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออก (ศจร.1/รง)

หน้า 56 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

8. การตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง
โดยตรวจสอบดังนี้
ตรวจสอบวันหมดอายุ ตามแบบฟอร์ม สร.3 และการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ตามคู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

อนุผนวก 2 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าท่าประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศจร.1/จท)
…………………………………….อ้างอิงมีคู่มือการตรวจเรือ ฉบับที่.....

อนุผนวก 3 ของผนวก ข วิธีการตรวจเรือตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ
เรือประมงสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่แรงงาน (กสร. และ กกจ.) ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก (ศจร.1/รง)
……………………….อ้างอิงมีคู่มือการตรวจแรงงานประมง ฉบับที่....

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

ผนวก ค หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดาเนินการตามกฎหมาย

หน้า 57 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ผนวก ค หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการตามกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายทั้งทางอาญาและทางปกครอง ถือเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทาการ
ประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนการกระทาความผิดต่อแรงงานที่ปฏิบัติงานบนเรือประมง ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์ PIPO จึงมีความจาเป็นต้องทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการดาเนินการตามกฎหมาย
เพื่อให้สามารถดาเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง เมื่อพบการกระทาความผิด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดีตามอนุผนวก 1 ของผนวก ค
2. การใช้มาตรการทางปกครองตามอนุผนวก 3 ของผนวก ค
3. ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกอบกับกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิด (อนุผนวก 5 ของผนวก ค)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวด ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี

หน้า 58 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

อนุผนวก 1 ของผนวก ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี
ขั้นตอนการร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน มี 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาความผิด (เมื่อพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า ใช้แบบฟอร์มบันทึกจับกุม)
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรือประมง เมื่อดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกจับกุมพร้อมชี้แจงพฤติการณ์แห่งคดี และ
แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องนาตัวผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไป
2. กรณีไม่มีการจับกุมผู้กระทาความผิด (ไม่ได้พบการกระทาความผิดซึ่งหน้า ใช้แบบฟอร์มบันทึกร้องทุกข์
กล่าวโทษ) พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรือประมงตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC ให้รวบรวมเอกสาร
หลัก ฐานต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การกระทาความผิด พร้อ มยึด และอายัดของกลางในการกระทาความผิด
เพื่อดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ในขั้นตอนนี้พนักงานสอบสวนจะทาการสอบสวนและบันทึกคาให้การของผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
(พนักงานเจ้าหน้าที่) พยานที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความเป็นจริง
และกล่าวถึงพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ก่อนลงลายมือชื่อในบันทึกประจาวันให้ดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องที่พนักงานสอบสวนได้บันทึกรายละเอียดพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในคดีว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
หากพบว่าพนักงานสอบสวนบันทึกพฤติการณ์ในคดีตกหล่น หรือไม่ครบถ้วน ให้รีบแจ้งพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขทันที แล้วจึงลงลายมือชื่อในบันทึกประจาวัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะดาเนินการ
ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาเพื่อมาให้การเป็นลาดับต่อไป

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวด ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี

หน้า 59 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
1. ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.1 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินคดีและมาตรการทางปกครองตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ภาพที่ 1 แนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวด ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี

หน้า 60 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ภาพที่ 18 แผนผังการดาเนินคดี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวด ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี

หน้า 61 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ภาพที่ 20 การจัดการของกลางที่เป็นเครื่องมือประมง

ภาพที่ 21 การจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวด ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี

หน้า 62 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

2. ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามภาพ

ภาพที่ 22 แผนผังการตรวจสอบและแนวทางการดาเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 1 ของผนวด ค การร้องทุกข์กล่าวโทษและดาเนินคดี

หน้า 63 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

3. ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ตามภาพ
ตรวจพบการกระทาความผิดรายงาน

ความผิดที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน

ความผิดเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน
แจ้งสิทธิตามพ ร บ คุ้มครองแรงงานฯ
ลูกจ้างประสงค์
ใช้สิทธิตาม ม 123

ลูกจ้างไม่ประสงค์
ใช้สิทธิตาม ม 123

ออกคาสั่งตาม ม 124รายงาน

ปฏิบัติ

ผู้บังคับบัญชาได้รับ
รายงานและมอบหมาย
ให้ดาเนินคดีอาญา

ออกคาสั่ง ม 139 3 รายงาน
กระทาความผิดซ้าไม่ว่า
ฐานเดียวกันหรือไม่ ภายใน 2 ปี

มาพบและยินยอม
ให้เปรียบเทียบ

ไม่ปฏิบัติ

บันทึกแบบกสร นก
ไม่ชาระ

หมายเหตุ รายงาน หมายถึง พนง จนท ต้องรายงานต่อหัวหน้าศูนย์

ไม่ปฏิบัติ

เปรียบเทียบ

ร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพงส

ติดตามผล
ปฏิบัติ

ไม่มาพบ มาพบแต่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ

1 2 3

แจ้งให้ชาระค่าปรับ

ชาระ

ส่งเงินเข้ากองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง

PIPO และผู้บังคับบัญชาทราบ

มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญา

ออกคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
ไม่จัดทาหลักฐานเวลาพัก
ไม่ส่งมอบสัญญาจ้างแรงงานให้ลูกจ้าง
สัญญาจ้างแรงงานไม่เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ไม่จัดทาทะเบียนลูกจ้าง
ไม่จัดเก็บทะเบียนลูกจ้างไว้ ณ สถานที่ทางานของลูกจ้าง
ทะเบียนลูกจ้างไม่เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ไม่จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
ไม่จัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุด
ไม่จัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม
บนเรือให้กับลูกจ้าง จัดอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมต่ากว่า เมกะไบต์ ต่อคนต่อเดือน ไม่ให้ลูกจ้าง
เข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือ
ไม่ให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการทางาน การใช้
เครื่องมือ สุขอนามัย สภาพความเป็นอยู่บนเรือ และอุปกรณ์
ความปลอดภัยบนเรือ

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

หมายเหตุ บรรดาความผิดที่มิได้กาหนดไว้ในมาตรการ
ข้างต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการโดยออกคาสั่ง
พนักงานตรวจแรงงาน

ดาเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ
ไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก
จัดเวลาพักให้ลูกจ้างไม่ถูกต้อง
ไม่จัดทาสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือ
ไม่นาลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง
จ่ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุดไม่ถูกต้อง
จ่ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุดไม่ตรงตามกาหนดเวลา
จ่ายเงินส่วนแบ่งตามมูลค่าสัตว์น้าที่จับได้ไม่ตรงตามกาหนดเวลา
ไม่ได้กาหนดค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นรายเดือน
จ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ไม่ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
12 ไม่จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจาปี
หักค่าจ้างโดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่จ่ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุดผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
ไม่จ่ายค่าทางานในวันหยุด
จ่ายค่าทางานในวันหยุดน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนด
ไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย
18 ไม่ให้ลูกจ้างลาป่วย
ไม่จัดให้มีอาหารและน้าดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เวชภัณฑ์และ
ยา
กระทาความผิดซ้า ไม่ว่าฐานเดิมหรือไม่ภายใน ปี นับแต่กระทา
ความผิดครั้งก่อน
ยินยอมให้เปรียบเทียบ
และมาชาระค่าปรับ

ดาเนินคดีทางพนักงานสอบสวน
จ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า ปี
ความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษหรือเกิดผลกระทบ
ต่อลูกจ้างจานวนมาก
ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ
หน่วงเหนี่ยว กักขัง บังคับใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เรียกเก็บบัตรประจาตัวหรือเอกสารสาคัญของลูกจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการทางาน
ล่วงเกิน คุกคามหรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศ
ต่อลูกจ้าง
หักค่าจ้างเพื่อชาระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือทดรองจ่าย
อันเนื่องมาจากการนาลูกจ้างมาทางาน ไม่ว่าหนี้นั้น
จะมีอยู่จริงหรือไม่ หรือมีลักษณะหักค่าจ้างอันเนื่องมาจาก
การหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้ที่แท้จริง

ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือยินยอมให้เปรียบเทียบ
แต่ไม่มาชาระค่าปรับ

ภาพที่ 23 แผนผังกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 2 ของผนวก ค การเปรียบเทียบ ตามมาตรา 170
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้า 64 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

อนุผนวก 2 ของผนวก ค การเปรียบเทียบ ตามมาตรา 170
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ภาพที่ 24 การเปรียบเทียบ ตามมาตรา 170 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 3 ของผนวก ค การดาเนินมาตรการทางปกครองตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้า 65 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

อนุผนวก 3 ของผนวก ค การดาเนินมาตรการทางปกครอง
ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 3 ของผนวก ค การดาเนินมาตรการทางปกครองตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้า 66 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ภาพที่ 25 การดาเนินมาตรการทางปกครอง ตามมาตรา 170 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 4 ของผนวก ค ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับโครงสร้างความรับผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา
1. องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ

หน้า 67 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

อนุผนวก 4 ของผนวก ค ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจากความผิดตามพระราชกาหนดการทาประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ได้มีการกาหนดโทษทางอาญาไว้อย่างชัดเจนใน หมวดที่ 11 บทกาหนดโทษ อันส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งอยู่
ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายต้อ งตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นบทลงโทษที่กระทบต่อเสรีภ าพ
และทรัพย์สิน ของผู้กระทาความผิดโดยตรง การทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา จึงมี
ความจาเป็นต่อผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างยิ่ง
การพิจารณาโครงสร้างความรับผิดทางอาญา แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. การกระทาครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
2. การกระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
3. การกระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
1. องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ มีดังต่อไปนี้
1.1 มีการกระทา
1.1.1 การกระทา คือ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะมีสติอยู่ และรวมถึงการงดการเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะมีสติอยู่เช่นกัน
1.1.2 การเคลื่อนไหวร่างกายขณะมีสติอยู่ กล่าวคือ เคลื่อนไหวขณะที่รู้ว่าตัวเองกระทาอะไรอยู่
เช่น การลงอวนขณะทาการประมง การขนสัตว์น้าขึ้นท่าจากเรือประมง เป็นต้น
1.1.3 การงดการเคลื่อ นไหวร่า งกายขณะมีส ติ อ ยู่ กล่า วคือ เพิก เฉยต่อ การเคลื่อ นไหว
ในขณะที่มีสติอยู่ เช่น เห็นลูกเรือตกน้าแล้วไม่ดาเนินการช่วยเหลือ เป็นต้น
1.1.4 หากไม่มีการกระทาแล้ ว ย่ อมไม่ ถื อว่าเป็น การกระทาความผิ ด ไม่ต้องไปพิจ ารณา
องค์ประกอบข้ออื่นต่อไปแต่อย่างใด เช่น ลูกเรือนายหนึ่งละเมอเอาแขนไปฟาดลูกเรืออีกรายขณะหลับอยู่
1.2 การกระทาครบองค์ประกอบภายนอก
องค์ประกอบภายนอก คือ เนื้อหาตามข้อกฎหมายข้อนั้น ๆ ซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาตาม
ตัวอักษรอย่างละเอียด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.2.1 ผู้กระทา คือ ผู้ที่มีการกระทาตามข้อ 1.1
1.2.2 การกระทา คือ คากิริยาในตัวบทกฎหมาย
1.2.3 วัตถุแห่ งการกระทาความผิ ด คือ สิ่ งที่ถูกกระทา กล่าวคือ ได้รับผลจากการกระทาของ
ผู้กระทา เป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์น้า และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เครื่องมือทาการประมงโดยต้องพิจารณาตามตัว
บทกฎหมายข้อนั้น ๆ หรือในบางความผิดอาจไม่ต้องมีวัตถุแห่งการกระทาความผิดก็มีความผิดแล้ว เช่น ทาการ
ประมงไม่จาเป็นต้องได้สัตว์น้าก็ถือเป็นการทาประมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 4 ของผนวก ค ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับโครงสร้างความรับผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา
1. องค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ

หน้า 68 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ยกตัวอย่างเช่นกรณีมาตรา 42 ที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31
มาตรา 32 มาตรา 35 และมาตรา 36 ดัดแปลงเครื่องมือทาการประมงให้ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต” สามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้
1. ผู้กระทา = ผู้ใด
คุณสมบัติของผู้กระทา คือ ได้รับอนุญาต อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1.1 มาตรา 31 (ใบอนุญาตของการทาการประมงน้าจืด)
1.2 มาตรา 32 (ใบอนุญาตของการทาการประมงพื้นบ้าน)
1.3 มาตรา 36 (ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์)
2. การกระทา = ดัดแปลงให้ผิดไปจากลักษณะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
3. วัตถุแห่งการกระทา = เครื่องมือทาการประมง
จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า การแยกองค์ประกอบภายนอกของความผิดนั้น ต้องพิจารณา
ถึงเนื้อหาในทุกๆข้อความของตัวบทกฎหมายข้อนั้น ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ข้อควรระวังคือกรณีข้ อ กฎหมายบางข้ อ มักจะมี การใส่ คาเชื่ อมประโยคไว้ เช่น
“และ” “หรือ” ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก
1.3 มีเจตนากระทาความผิด
1.3.1 ผู้กระทานั้นต้อง “รู้” ถึงข้อเท็จจริงในองค์ประกอบข้อนี้ กล่าวคือ รู้ว่าทาอะไร และรู้
ว่ากระทาต่ออะไร หากผู้กระทาไม่รู้ก็ถือว่าเป็นการกระทาความผิด ไม่ถือว่ามีเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1.3.2 เจตนาตามหลักประมวลกฎหมายอาญา จาแนกเป็นสองประเภท ได้แก่ เจตนา และ
เจตนาพิเศษ
1.3.3 เจตนา โดยหลักแล้ว ผู้ที่กระทาความผิดต้องมีเจตนาในการกระทาความผิดเสมอ ซึ่งเจตนา
ตามมาตรา 59 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายอาญา ได้กาหนดว่ามีดังต่อไปนี้
1.3.3.1 เจตนาประสงค์ต่อผล คือ เจตนาโดยตรงที่จะก่อความผิด เช่น ผู้ควบคุมเรือ
กรอกข้อมูลเท็จในสมุดบันทึกการทาการประมง (LB) ย่อมต้องมีเจตนาโดยตรงที่จะกระทาความผิด
1.3.3.2 เจตนาเล็งเห็นผล คือ ผู้กระทาความผิดไม่ได้เจตนาที่จะกระทาผิดโดยตรง
แต่สามารถคาดหมายได้ว่า ผลลัพธ์จากการกระทาของตนอาจก่อให้เกิดความผิด เช่น ทาการประมงเลาะเขตชายฝั่ง
ซึ่งไม่ได้เป็นความผิด แต่เล็งเห็นได้ว่าการทาการประมงเลาะเขตนั้นอาจถูกคลื่นลมมรสุมในทะเลพัดให้เรือไปอยู่
ในเขตทะเลชายฝั่งซึ่งเป็นความผิดได้ เป็นต้น
1.3.3.3 เจตนาพิเศษ เป็นมูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิด การพิจารณาว่าข้อกฎหมายใด
มีเจตนาพิเศษให้สังเกตคาว่า “เพื่อ..” หรือคาว่า “โดยทุจริต” ประกอบอยู่ ซึ่งหากในข้อเท็จจริงไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า
ผู้กระทาผิดมีเจตนาพิเศษอยู่ ก็จะไม่มีความผิดในกฎหมายข้อที่ระบุถึงเจตนาพิเศษ
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2. การกระทาความผิดดังกล่าวไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
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3. การกระทาความผิดดังกล่าวไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานครอบครองเครื่องมือประมงต้องห้ามตามมาตรา 67
กาหนดถึงการกระทาที่มีความผิดไว้ 2 อย่าง คือ การใช้ และ การมีไว้ในครอบครอง ในส่วนของการใช้นั้นมีเพียง
เจตนาก็ถือว่าเป็นความผิดแล้ว แต่ในส่วนของการมีไว้ในครอบครองนั้น นอกจากมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือ
เล็งเห็นผลแล้ว ต้องมีเจตนาพิเศษคือ “เพื่อใช้เครื่องมือทาการประมง” หากไม่มีหลักฐานว่าผู้กระทาผิดครอบครอง
เพื่อใช้เครื่องมือนั้น ก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิด
2. การกระทาความผิดดังกล่าวไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
ข้อกฎหมายบางมาตรา มักกาหนดข้อยกเว้นเอาไว้ โดยสังเกตได้จากถ้อยคาในตัวบท “เว้นแต่...”
ซึ่งข้อยกเว้นบางประการนั้นเป็นข้อยกเว้นความผิด
ยกตัวอย่างเช่น เรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้าทาการขนถ่ายสัตว์น้า แม้การกระทาจะ
ครบองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 85/1 แต่ตรงส่วนท้ายมาตราดังกล่าวได้บัญญัติข้อยกเว้นความรับผิดไว้
สาหรับเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้าแล้ว เรือขนถ่ายสัตว์น้าจึงสามารถทาการขนถ่ายสัตว์น้าได้โดยไม่มี
ความผิดใด ๆ
3. การกระทาความผิดดังกล่าวไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
การยกเว้นโทษปรากฏในข้อกฎหมายบางมาตราเช่นกัน ในส่วนพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการยกเว้นโทษเอาไว้แต่อย่างใด
กล่าวโดยสรุป โครงสร้างความรับผิดทางอาญานั้น ต้องมีดังนี้
3.1 การกระทาครบองค์ประกอบความผิด ได้แก่
3.1.1 มีผู้กระทา
3.1.2 มีการกระทาหรือการงดเว้นการกระทา
3.1.3 มีวัตถุแห่งการกระทาความผิด
3.1.4 มีเจตนา และเจตนาพิเศษในบางกรณี
3.1.5 ผลที่เกิดสัมพันธ์กับการกระทานั้น
3.2 การกระทาไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด และไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ ตามลาดับ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พยานหลัก ฐานในคดีนั ้น มีค วามส าคัญ ต่อ การด าเนิน คดีแ ละการพิจ ารณาคดีเ ป็น อย่า งยิ่ง
หากพยานหลักฐานในคดีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ย่อมทาให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่หน่วยงานที่ทาหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานในสานวนคดีอีกด้วย
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4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
5. การเตรียมเอกสารหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทา
ความผิดในพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล จึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
พยานหลักฐาน คือ สิ่งที่สามารถใช้พิสูจน์ถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจาเลยในความผิดนั้น ๆ ซึ่งโดย
หลักต้องเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาอย่างถูกต้อง กล่าวคือ ไม่ได้เกิดจากการจูงใจ ให้คาสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดย
ไม่ถูกต้องประการอื่น โดยพยานหลักฐานสามารถจาแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้
4.1 พยานเอกสาร คือ บรรดาเอกสารที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเกี่ยวกับ
การกระทาความผิด อาจเป็นเอกสารตัวจริงหรือเอกสารสาเนาที่มีการรับรองถูกต้อง เช่น เอกสารแจ้งเข้าออก บัญชี
รายชื่อคนประจาเรือ สาเนาทะเบียนเรือ สาเนาใบอนุญาตใช้เรือ สาเนาใบอนุญาตทาการประมง สาเนาสมุดบันทึกการทา
การประมง (LB) ข้อมูลระบบติดตามเรือ (VMS) บันทึกถ้อยคาบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งด้านผู้ต้องหา และพนักงานเจ้าหน้าที่
4.2 พยานวัตถุ คือ วัตถุอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทาความผิดและพบในสถานที่เกิดเหตุ เช่น เรือประมง
เครื่องมือทาการประมง สัตว์น้าที่ได้จากการทาการประมง ภาพเรือประมง ภาพเครื่องมือทาการประมง ภาพสัตว์น้าที่ได้
จากการทาการประมง ภาพคนประจาเรือตรวจหน้าท่า ภาพของกลางอื่น ๆ ในคดี (แล้วแต่กรณี)
4.3 พยานบุคคล สามารถจาแนกย่อยได้ดังนี้
4.3.1 ประจักษ์พยาน คือ บุคคลที่ใกล้ชิดกับการกระทาความผิด กล่าวคือ เป็นบุคคลผู้พบเห็น
การกระทาความผิด เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นการกระทาความผิดซึ่งหน้า เจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC ที่พบการทา
ประมงในเขตทะเลชายฝั่งผ่านระบบ VMS ผู้ควบคุมเรือลาอื่นที่พบเห็นการกระทาความผิด เป็นต้น
4.3.2 พยานบอกเล่า คือ พยานที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ขณะกระทาความผิด เป็นเพียงพยานที่รับฟัง
มาจากคาบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ หรือรับฟังต่อ ๆ กันมา โดยหลักแล้วใช้รับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่น เพราะไม่มี
น้าหนักเพียงพอในตัวเอง เช่น เจ้าของท่าเทียบเรือที่ทราบการกระทาความผิดของผู้ควบคุมเรือลาหนึ่งผ่านคาบอกเล่า
ของผู้ควบคุมเรืออีกลาหนึ่ง เป็นต้น
4.4 พยานผู้เชี่ยวชาญ คือ บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งด้านใดและมีความน่าเชื่อถือ เป็นกลาง แต่
ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เช่น นักจิตวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น
5. การเตรียมเอกสารหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
5.1 บันทึกการกระทาความผิด : ต้องอธิบายให้ครบองค์ประกอบความผิด จาแนกออกเป็น 2 กรณี
5.1.1 บันทึกการจับกุม : ใช้เฉพาะในกรณีพบการกระทาความผิดซึ่งหน้า
5.1.1.1 พบขณะกาลังกระทาความผิด เช่น เรือประมงพาณิชย์ไม่แจ้งเข้าเทียบท่าตามกฎหมาย
5.1.1.2 พบในอาการซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าได้กระทาความผิดมา เช่น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ตรวจพบเครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาอวนเล็กกว่าสองจุดห้าเซนติเมตรในสภาพเปียกชื้นบน
เรือประมงพาณิชย์ที่เพิ่งเข้าเทียบท่าเรือประมง และมีสัตว์น้าขนาดเล็กอยู่ในระวางเรือจานวนมาก

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 4 ของผนวก ค ความรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับโครงสร้างความรับผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หน้า 71 จาก 78
5. การเตรียมเอกสารหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

5.1.2 บันทึกร้องทุกข์กล่าวโทษ : ใช้ในกรณีไม่ได้พบการกระทาความผิดซึ่งหน้า กล่าวคือ ไม่ได้พบ
ขณะกระทาความผิดอยู่ เช่น พบเครื่องมือลอบปูในทะเล แต่ไม่พบเจ้าของเครื่องมือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ศูนย์ FMC
พบเรือประมงพาณิชย์มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายผ่านระบบ VMS แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอและ
ได้ส่งข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ไปดาเนินการตรวจสอบหาหลักฐานการกระทาผิด และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ PIPO ตรวจสอบแล้วพบเห็นพยานหลักฐานว่ามีการกระทาความผิดตามที่ได้รับแจ้งมาจริง
5.2 บัญชีของกลางคดี
5.3 หนังสือสั่งยึดเครื่องมือ ยึดสัตว์น้า และสั่งกักเรือ
5.4 หนังสือแจ้งสานักเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เพื่อทราบเหตุแห่งการดาเนินคดี
5.5 บันทึกถ้อยคาของเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือ ตลอดจนพยานบุคคลอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดดังกล่าว
5.6 พยานหลั กฐานอื่น ตามลั ก ษณะของพยานตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา
แล้วแต่กรณี เช่น ภาพถ่ายของกลาง เอกสารแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง สมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
หนังสือแจ้งเข้าแจ้งออก เอกสารเกี่ยวทะเบียนเรือ ใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ เมื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ต้องขอคัดสาเนาบันทึกประจาวันจากพนักงานสอบสวน เพือ่ ใช้ประกอบการรายงานคดี
ไปยังกองกฎหมาย กรมประมง พร้อมทัง้ เอกสารทั้งหมดชุดเดียวกับที่ใช้ในการดาเนินคดี
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อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้องในการกระทาความผิด

หน้า 72 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
ข้อกฎหมาย
ข้อกล่าวหา
หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 10
ใช้เรือไร้สัญชาติทาการประมง

องค์ประกอบความผิด

บทกาหนดโทษ

1. ผู้ใด
มาตรา 123
2. ใช้
3. เรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเรือที่มีตั้งแต่สอง
สัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่าง
การเดินเรือ
4. ทาการประมง

หมวด 3 การทาการประมงในน่านน้าไทย
มาตรา 36
ท าการประมงพาณิ ช ย์ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ 1. ผู้ใด
มาตรา 129
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
2. ใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
หรือใช้เรือประมงที่มีเครื่องยนต์ขนาดกาลังแรงม้า
ตั้งแต่ 280 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้เรือประมงโดย
ใช้เครื่องมือทาการประมง ดังนี้
2.1 อวนลากคู่
2.2 อวนลากแผ่นตะเฆ่
2.3 อวนลากคานถ่าง
2.4 อวนล้อมจับ (มีสายมาน)
2.5 อวนล้อมจับปลากะตัก
2.6 คราดทุกชนิดประกอบเรือกล
2.7 เรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
3. ทาการประมง
4. โดยไม่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
มาตรา 38
ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ 1. ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
มาตรา 130
ทาการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
2. ทาการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
มาตรา 41
ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมง ไม่นาใบอนุญาต 1. ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
มาตรา 131
ติดไว้ในเรือประมง หรือไม่มีบัตรที่กรมประมง 2. ไม่ ติ ด ใบอนุ ญ าตท าการประมงไว้ ใ น
ออกให้ เ พื่ อ ใช้ แ ทนใบอนุ ญาตติ ดตั วให้ เรือประมง หรือไม่มีบัตรที่กรมประมงออกให้
สามารถตรวจสอบได้
เพื่อใช้แทนใบอนุญาตติดตัวให้สามารถตรวจสอบได้
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อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้องในการกระทาความผิด

หน้า 73 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ข้อกฎหมาย
มาตรา 42

ข้อกล่าวหา
ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมง ทาการ
ดัดแปลงเครื่องมือทาการประมงให้ผิดไป
จากลักษณะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
มาตรา 43
ทาการประมงผิดไปจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
หมวด 5 มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
มาตรา 57
ผู้ใดจับสัตว์น้าหรือนาสัตว์น้าทีม่ ีขนาด
เล็กกว่ากฎหมายกาหนดขึ้นเรือประมง

องค์ประกอบความผิด
1. ผู้ใด
2. ได้รับใบอนุญาตทาการประมง
3. ดัดแปลงเครื่องมือทาการประมงให้ผิดไป
จากที่ระบุไว้ใบอนุญาตทาการประมง
1. ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
2. ทาการประมงให้ผิดไปจากทีร่ ะบุไว้
ใบอนุญาตฯ

1. ผู้ใด
2. จับสัตว์น้าหรือนาสัตว์น้าทีม่ ีขนาดเล็กกว่า
กฎหมายกาหนดขึ้นเรือประมง
มาตรา 66
ผู้ใดจับหรือนาสัตว์น้าทีเ่ ลี้ยงลูกด้วยนม 1. ผู้ใด
สัตว์น้าหายาก ใกล้สูญพันธุ์ ขึ้นเรือประมง 2. จับหรือนาสัตว์น้าขึ้นเรือประมง
3. สัตว์น้าที่เลีย้ งลูกด้วยนม สัตว์นาหายาก
้
ใกล้สูญพันธุ์
4. ไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อช่วยชีวิตสัตว์นั้น
มาตรา 67 (3)
ผู้ใดใช้หรือครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือ
1. ผู้ใด
ประกอบประกาศ อวนลากทีม่ ีขนาดช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า 2. ใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้
กรมประมง
4 เซนติเมตร
3. เครื่องมือทาการประมงต้องห้าม ได้แก่
(ฉบับที่เกี่ยวข้อง)
เครื่องมืออวนลากทีม่ ีขนาดช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่า
4 เซนติเมตร
มาตรา 67 (4)
ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้
1. ผู้ใด
เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์
2. ใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้
เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย
3. เครื่องมือทาการประมงต้องห้าม ได้แก่
เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์
มาตรา 68
ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือ
1. ผู้ใด
ยนต์ทาการประมงโดยไม่ปฏิบัติตาม
2. ใช้
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
3. เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์
4. ทาการประมง
5. ไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด

บทกาหนดโทษ
มาตรา 132

มาตรา 130
มาตรา 169
มาตรา 139

มาตรา 145

มาตรา 147

มาตรา 147

มาตรา 148
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
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ข้อกฎหมาย
มาตรา 69

ข้อกล่าวหา
องค์ประกอบความผิด
บทกาหนดโทษ
ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักที่มี 1. ผู้ใด
มาตรา 147
ขนาดช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร 2. ใช้
ทาการประมงในเวลากลางคืน
3. เครือ่ งมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาอวน
เล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร
4. ทาการประมง
5. ในเวลากลางคืน
มาตรา 70
ผู้ใดทาการประมงในพื้นที่และใน
1. ผู้ใด
มาตรา 138
ประกอบประกาศ ระยะเวลาที่ห้ามทาการประมง
2. ทาการประมง
กรมประมง
3. ในพื้นที่และในระยะเวลาที่ห้ามทาการ
(ฉบับที่เกี่ยวข้อง)
ประมง
มาตรา 71 (1)
ผู้ใดทาการประมงโดยไม่เป็นไปตาม
1. ผู้ใด
มาตรา 147
ประกอบประกาศ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
2. ใช้
กระทรวงเกษตร ประมงประจาจังหวัดประกาศกาหนด
3. เครื่องมืออวนครอบหรืออวนช้อน หรืออวน
และสหกรณ์
ยก ทีม่ ีขนาดช่องอวนตาอวนน้อยกว่า 0.6
(ฉบับที่เกี่ยวข้อง)
เซนติเมตร
4. ทาการประมง
5. ประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าในการทาการ
ประมง
หมวด 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
มาตรา 81 (1)
เจ้าของเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 1. เจ้าของเรือประมงตามมาตรา 81
มาตรา 151
ประกอบประกาศ ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS) 2. ไม่ ติ ด ตั้ ง หรื อ ไม่ ดู แ ลรั ก ษาระบบติ ด ตาม
กรมประมง
หรือไม่ดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง เรือประมง (VMS) ให้ใช้ได้ตลอดเวลา
(ฉบับที่เกี่ยวข้อง) (VMS) ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
มาตรา 81 (2)
เจ้ า ของเรื อ ประมงที่ จ ดทะเบี ย นตาม 1. เจ้าของเรือประมงตามมาตรา 81
มาตรา 152
ประกอบประกาศ กฎหมาย ไม่จัดทารายงานในสมุดบันทึก 2. ไม่จัดทาสมุดบันทึกการทาการประมง (LB)
กรมประมง
การทาการประมง (LB) หรือจัดทารายงาน หรือจัดทารายงานในสมุดบันทึกการทาการประมง
(ฉบับที่เกี่ยวข้อง) ในสมุดบันทึก การทาการประมง (LB) อัน (LB) อันเป็นเท็จ
เป็นเท็จ
มาตรา 81 (3)
เจ้ า ของเรื อ ประมงที่ จ ดทะเบี ย นตาม 1. เจ้าของเรือเรือประมงตามมาตรา 81
มาตรา 152
ประกอบ
กฎหมาย ไม่แจ้งหรือแจ้งเข้าออกท่าเทียบ 2. ไม่แจ้งหรือแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ประกาศกรม
เรื อประมง โดยไม่ เป็ นไปตามที่ กฎหมาย ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
ประมง (ฉบับที่ กาหนด
เกี่ยวข้อง)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้องในการกระทาความผิด

หน้า 75 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ข้อกฎหมาย
มาตรา 81 (4)
ประกอบประกาศ
กรมประมง (ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 81 (5)
ประกอบประกาศ
กรมประมง (ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 82
ประกอบประกาศ
กรมประมง (ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)

มาตรา 83

มาตรา 83/1

มาตรา 84

ข้อกล่าวหา
เจ้าของเรือประมงที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย ไม่จัดทาหรือจัดทาเครื่องหมาย
ประจาเรือประมงโดยไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
เจ้าของเรือประมงที่จดทะเบียนตาม
กฎหมาย ไม่นาเรือประมงกลับเข้าเทียบ
ท่า ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ไม่ยนื่
เอกสารเกี่ยวกับเรือ เอกสารเกี่ยวกับคน
ประจาเรือ หรือยื่นเอกสารเกี่ยวกับเรือ
เอกสารเกี่ยวกับคนประจาเรือ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ศจร. ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดก่อนนาเรือ
ออกจากท่าเทียบเรือประมง หรือยื่น
เอกสารอันเป็นเท็จ
เจ้าของเรือใช้คนประจาเรือซึ่งไม่มี
หนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้าไทย หรือเจ้าของ
เรือใช้คนประจาเรือทีไ่ ม่มีสญ
ั ชาติไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานตาม
กฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่าง
ด้าว
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจา
เรือของเรือลาอื่นมาทางานระหว่างนา
เรือประมงออกไปทาการประมงในทะเล
ผู้ใดใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบ
เรือประมง โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นท่า
เทียบเรือประมงตามกฎหมาย

องค์ประกอบความผิด
1. เจ้าของเรือเรือประมงตามมาตรา 81
2. ไม่จัดทาหรือจัดทาเครื่องหมายประจา
เรือประมงไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด

บทกาหนดโทษ
มาตรา 151
มาตรา 169

1. เจ้าของเรือเรือประมงตามมาตรา 81
2. ไม่นาเรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

มาตรา 152

1. เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือ
2. ไม่ยื่นเอกสารเกีย่ วกับเรือ เอกสารเกี่ยวกับ
คนประจาเรือ หรือยื่นเอกสารเกี่ยวกับเรือ
เอกสารเกี่ยวกับคนประจาเรือ ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ
3. ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO

มาตรา 152

1. เจ้าของเรือ
2. ใช้
3. คนประจาเรือไม่มีหนังสือคนประจาเรือ
(Seamanbook/Seabook)
4. ทาการประมง

มาตรา 153

1. เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
2. รับคนประจาเรือของเรือลาอื่นมาทางานใน
เรือประมงระหว่างนาเรือประมงออกไปทาการ
ประมงในทะเล
1. ผู้ใด
2. ใช้
3. ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมง
โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง
ตามกฎหมาย

มาตรา 153

มาตรา 154

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้องในการกระทาความผิด

หน้า 76 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ข้อกฎหมาย
มาตรา 85

มาตรา 85/1

ข้อกล่าวหา
เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา
84 หรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ไม่
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่มาใช้
บริการ
ใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้า โดยไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า

องค์ประกอบความผิด
1. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง
2. ไม่บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับเรือที่มาใช้บริการ

1. ผู้ใด
2. ใช้เรือประมง
3. ขนถ่ายสัตว์น้าโดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้า
มาตรา 86
ขนถ่ายสัตว์น้าออกจากเรือประมง ไปยัง 1. ผู้ใด
เรือที่ไม่ใช่เรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือท่าเทียบ 2. ขนถ่ายสัตว์น้าจากเรือประมงไปยังเรือที่
เรือประมง หรือกิจการแพปลา
ไม่ใช่เรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือท่าเทียบเรือประมง
หรือกิจการแพปลา
มาตรา 87
ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล ไปยังเรือทีไ่ ม่ได้ 1. ผู้ใด
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า
2. ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลที่ไม่ใช่เรือที่จด
ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า
มาตรา 88 (1)
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า ไม่ติดตัง้ ระบบ 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ประกอบประกาศ ติดตามเรือประมง (VMS) หรือไม่ดูแล
2. ไม่ติดตั้งหรือไม่ดูแลรักษาระบบติดตาม
กรมประมง (ฉบับ รักษาระบบติดตามเรือประมง (VMS) ให้ เรือประมง (VMS) ให้ใช้ได้ตลอดเวลา
ที่เกี่ยวข้อง)
ใช้งานได้ตลอดเวลา
มาตรา 88 (2)
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า ไม่จัดทา
1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ประกอบประกาศ หนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า
2. ไม่จัดทาหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า
กรมประมง (ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 88 (3)
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า ไม่แจ้งหรือ
1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ประกอบประกาศ แจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงโดยไม่
2. ไม่แจ้งหรือแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
กรมประมง (ฉบับ เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
โดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 88 (4)
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้านาเรือออกไป 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ประกอบประกาศ ทาการขนถ่ายสัตว์น้าโดยไม่ได้รับอนุมัติ 2. นาเรือออกไปทาการขนถ่ายสัตว์น้าโดยไม่ได้
กรมประมง (ฉบับ แผน หรือไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์น้า รับอนุมัติแผน หรือไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์
ที่เกี่ยวข้อง)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
น้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

บทกาหนดโทษ
มาตรา 154

มาตรา 155

มาตรา 155

มาตรา 155

มาตรา 151

มาตรา 152

มาตรา 152

มาตรา 152

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้องในการกระทาความผิด

หน้า 77 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ข้อกฎหมาย
มาตรา 88 (6)
ประกอบประกาศ
กรมประมง (ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 88 (7)
ประกอบประกาศ
กรมประมง (ฉบับ
ที่เกี่ยวข้อง)
มาตรา 89/1
ประกอบ
กฎกระทรวง

ข้อกล่าวหา
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า ไม่นาเรือกลับ
เข้าท่าเทียบเรือประมงภายในระยะเวลา
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า ไม่จัดทาหรือ
จัดทาเครื่องหมายประจาเรือโดยไม่
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

องค์ประกอบความผิด
1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
2. ไม่นาเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงภายใน
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
2. ไม่จัดทาหรือจัดทาเครื่องหมายประจาเรือ
โดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

บทกาหนดโทษ
มาตรา 152

เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้
ทาการประมงหรือที่ใช้สนับสนุนเรือขน
ถ่ายสัตว์น้า ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกาหนด

1. เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทา
การประมงหรือที่ใช้สนับสนุนเรือขนถ่ายสัตว์
น้า
2. ไม่ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กฎหมายกาหนด

มาตรา 155/1

หมวด 11 บทกาหนดโทษ
มาตรา 162
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่อานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ฝ่าฝืนคาสั่งคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครอง

มาตรา 164

1. ผู้ใด
2. กระทาการดังนี้
2.1 ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
2.2 ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
2.3 ไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่
2.4 ฝ่าฝืนคาสั่งคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครอง
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้อานาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย
ผู้ใดนาข้อมูลที่ได้รับจากระบบติดตาม
1. ผู้ใด
เรือประมงหรือนาข้อมูลที่ได้รับจากบันทึก 2. เปิดเผยข้อมูลในระบบติดตามเรือประมงหรือ
การทาการประมงไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น นาข้อมูลที่ได้รับจากบันทึกการทาการประมง
3. แก่บุคคลอื่น

มาตรา 151

มาตรา 162

มาตรา 164

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in - Port out Control Center)

รหัสเอกสาร : MCS 003

อนุผนวก 5 ของผนวก ค ฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎหมายอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้องในการกระทาความผิด

หน้า 78 จาก 78
ฉบับปรับปรุง : มกราคม 2563
วันที่บังคับใช้ : มกราคม 2563

ข้อกฎหมาย
มาตรา 165

ข้อกล่าวหา
องค์ประกอบความผิด
ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลง 1. ผู้ใด
เครื่องหมายประจาเรือประมง หรือ
2. ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนเรือประมงให้ผิดไปจากเดิม
เครื่องหมายประจาเรือประมง หรือทะเบียน
เรือประมง
3. ให้ผิดไปจากเดิม

บทกาหนดโทษ
มาตรา 165

หมายเหตุ : หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐาน หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดสนับสนุนหรือเป็นผู้ ได้รับผลตอบแทนจากการ
กระทาความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้ดาเนินคดีกับบุคคลนั้นตาม
มาตรา 166 ซึ่งมีสาระสาคัญ “ผู้สนับสนุนหรือผู้ได้รับผลตอบแทนจากการกระทาความผิดต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการ…” ด้วย
วิธีการดาเนินการกับของกลางที่ใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 114 ให้นามาตรา 169 ซึ่งมีสาระสาคัญ
ว่า “เครื่องมือทาการประมงสัตว์น้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้าเรือประมงหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทาความผิดหรือได้มาโดยการกระทา
ความผิดและความผิดนั้นเป็นการทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา 114 ให้ริบเสียทั้งสิ้น...” มาใช้ใน
การดาเนินคดีด้วย
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