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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย รอบเดือนมิถุนายน 2560 

ตารางติดตามงาน  

การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
1. กฎหมายรอง 

- จ านวน 91 ฉบับ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 91 ฉบับ 
- ปัจจุบันได้มีการประกาศ กฎกระทรว ง ก าหนดเขตทะเล
ชายฝั่ง พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย จ านวน 9 จังหวัด (ชลบุรี 
ตราด สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง) และ 
2 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช) กกม. อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารเสนอ กปม. เพื่อน าเสนอ กษ. ต่อไป 

ส าหรับ 11 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปัตตานี นราธิวาส ฉะเชิงเทรา สงขลา) ไม่ออกกฎกระทรวง 
เนื่องจากใช้แนวการแบ่งเขตทะเลชายฝั่ง 3 ไมล์ทะเลตาม 
พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558  

ภายในเดือน ก.พ. 60 ขอขยายแผน อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการพิจารณา 2 จังหวัด  (ชุมพร 
นครศรีธรรมราช) 

2. การปรับแก้ พ.ร.ก. กรณีเร่งด่วน (ห้วงแรก) 
มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
2.1 ปรับปรุงนิยามค าว่า “ประมงพาณิชย์””

เรือไร้สัญชาติ” และเพิ่มบทนิยามค าว่า “เรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ า” “โรงงาน”  

2.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการท าประมง
พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ 

2.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสั่งหยุด
ประกอบกิจการหรือปิดโรงงานท่ีประกอบ

ปัจจุบันพระราชก าหนด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 28 ม.ิย. 60 
- มีผลบังคับใช้วันท่ี 29 มิ.ย. 60 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ าและเพิ่มหลักเกณฑ์ใน
การคุ้มครองการท างานของคนประจ าเรือ 

2.4 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก าหนด
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ 

2.5 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการควบคุมและ
เฝูาระวังการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า 

2.6 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการน าเข้าสัตว์น้ า
และการเข้าเทียบท่าของเรือประมงท่ีมิใช่
เรือประมงไทย 

2.7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการแจ้งบัญชี
รายชื่อเรือประมงท่ีใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการ ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรือประมง และสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีมี
ไว้หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

2.8 ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก าหนด
มาตรการทางปกครองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2.9 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

2.10 ก าหนดมาตรการในการรื้อถอน
เครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดๆ 
ในที่จับสัตว์น้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต  

2.11 ก าหนดบทลงโทษในการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรืออธิบดี 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
และปรับปรุงบทก าหนดโทษในกรณี
ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการ
กระท าความผิดเป็นคนประจ าเรือ 

2.12 แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชก าหนด 
3. การปรับแก้ พ.ร.ก. (ภาพรวม) 

 
- ได้จ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษา เพื่อปรับแก้ 
พ.ร.ก. ในภาพรวมทั้งหมด ได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันพระราชก าหนด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 28 ม.ิย. 60 มีผลบังคับใช้
วันท่ี 29 มิ.ย. 60 

ด าเนินการแล้วเสร็จ   

4. การยกเลิก/ เพ่ิมเติม ค าสั่ง คสช. หรือ
เกี่ยวข้อง (ประกาศกระทรวง, กฎกระทรวง) 

1. ในส่วนของค าสั่ง คสช. ประกอบด้วยค าสั่งที่ 10/2558, 
24/2558, 42/2558 และ 53/2559 ยังคงมีผลบังคับใช้
เพราะต้องรอการด าเนินคดีให้แล้วเสร็จก่อน คาดว่าสามารถ
ยกเลิกได้ในปี 60  

ค าสั่ง คสช. ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 4 ลงวันท่ี 4 เม.ย. 60 โดยให้ยกเลิกข้อ 7 ของ
ค าสั่ง คสช. ที่ 10/2558 ในเรื่องการเพิกถอนทะเบียนเรือ 
2. ในส่วนของการปรับแก้ไข กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวงฯ 
กรมประมงได้ด าเนินการน าเสนอมาเป็นล าดับตามความจ าเป็น 

2.1 กฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข
ในการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ประกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 9 ธ.ค. 59 

2.2 กฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข 
ในการออกใบอนุญาตนอกน่านน้ า ประกาศในราชกิจจา

ด าเนินการต่อเนื่อง 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค. 59 

2.3 ประกาศกระทรวงฯ แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องก าหนดลักษณะ 
วิธีการท าการประมงอวนรุนเคย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว เมื่อวันท่ี 5 ม.ค. 60 

2.4 ประกาศกระทรวงฯ แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช่
เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
เข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ
วันท่ี 31 มี.ค. 60 

2.5 ประกาศกระทรวงฯ แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การด าเนินการกรณีเรื่อท่ีมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาต
ให้ท าการประมง ลงวันท่ี 24 เม.ย. 60 

2.6 ประกาศกระทรวงฯ แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ก าหนด
ขนาดเรือประมงท่ีออกไปท าการประมงพาณิชย์ท่ีต้องถูก
ควบคุมและเฝูาระวัง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 60 

2.7 ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนดเครื่องมือท าการ
ประมง วิธีการท าการประมง และพื้นท่ีท าการประมงท่ีห้าม
ใช้ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ าบางแห่งของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 
11 พ.ค. 60 

2.8 เพิ่มเติม  ประกาศกระทรวงฯ แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนด
เครื่องมือท าการประมง วิธีการท าการประมง และพื้นที่ท า
การประมงที่ห้ามใช้ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ าบางแห่ง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. 60 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
 
 

5. การเข้าเป็นภาคีความตกลง UNFSA 
(UN Fish Stocks Agreement) 

- ครม. ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลง 
UNFSA เมื่อวันท่ี 14 มี .ค. 60 เพื่อยอมรับและปฏิบัติตาม
มาตรการในการใช้ทรัพยากรประมง รวมทั้งการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดข้ามเขตและอพยพย้าย
ถิ่นไกล ทั้งน่านน้ าภายในประเทศและเขตน่านน้ าติดต่อ 

- การเข้าเป็นภาคี UNFSA สมบูรณ์แล้วเมื่อวันท่ี 29 พ.ค. 60 
- กรมประมงประสานงานกับ SEAFDEC จัดประชุม

เผยแพร่ความตกลง UNFSA แก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
และเอกชนท่ีสนใจ เพื่อเตรียมการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในวันที่ 
27 ม.ิย. 60 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. การเข้าเป็นภาคีความตกลง SIOFA 
(South Indian Ocean Fisheries 
Agreement) 

- ครม. ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงนี้ 
เมื่อวันท่ี 14 มี .ค. 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการใช้ทรัพยากรประมงชนิดที่
นอกเหนือจากปลาทูน่า และเพื่อเป็นแหล่งประมงส าหรับ
กองเรือประมงนอกน่านน้ าของไทย โดยจะสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการบริหารจัดการการท า
ประมงในพ้ืนท่ี SIOFA ได้ 

-  กรมประมงเชิญ Mr. Jonathan Lansley, Executive 
Secretary มาประเทศไทยในวันท่ี 18 – 19 พ.ค. 60 เพื่อหารือ
ถึงการเตรียมการและแนวทางปฏิบัติของไทยในฐานะ
ประเทศภาคีความตกลงในการจัดส่งเรือประมงนอกน่านน้ า
ออกไปท าการประมงในพื้นที่ SIOFA 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
- การเข้าเป็นภาคี SIOFA สมบูรณ์แล้วในวันท่ี 22 พ.ค. 60 
- กรมประมงก าหนดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการปฏิบัติตามมาตรการครั้งที่ 1 (1 st Meeting 
of Compliance Committee) และการประชุมภาคี 
SIOFA ครั้งท่ี 4 (4 th Meeting of the Parties) ระหว่าง
วันท่ี 23 – 30 มิ.ย. 60 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

ตารางติดตามงาน 

ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการท าประมง (MCS) 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ

1. กิจกรรมควบคุมระบบติดตามเรือ (VMS) 
1.1 การปรับปรุงระบบติดตามเรือ (VMS) 

1) การปรับปรุงมาตรฐานระบบติดตามเรือ 
(Vessel Monitoring System, VMS) Gen.2 
โดยคณะท างานจัดตั้งศูนย์ติดตามและเฝูาระวัง
การท าประมง และกรมประมงด าเนินการร่าง
มาตรฐานระบบติดตามเรือข้ึนเพื่อออก
ประกาศ ซึ่งครอบคลุม 3 หัวข้อ คือ 

- มาตรฐานอุปกรณ ์
- มาตรฐานการติดตั้ง 
- มาตรฐานการรับ – ส่งข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานะการด าเนินการ : ปัจจุบันได้ด าเนินการวางแผนใน

การพัฒนามาตรฐาน VMS Gen. 2 โดยการก าหนดขั้นตอน
ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ข้ันตอนของการออกประกาศ ซึ่งปัจจุบันได้
ด าเนินการออกประกาศ : ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าท่ีของระบบติดตาม
เรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษา
สัตวน์้ า (รุ่นที่ ๒) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 60  

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ของอุปกรณ์และข้อก าหนดเชิงหน้าท่ีของระบบติดตาม
เรือประมง(รุ่นที่ ๒) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 60 

2)  ข้ันตอนการพัฒนา และทดสอบระบบโดย สรอ. 
ระยะเวลาในการด าเนินการระหว่าง พ.ค. – ก.ค. 60 

ปัจจุบัน บริษัทผู้ให้บริการ VMS ได้ส่งรูปแบบ และวิธีการ
ส่งข้อมูลให้กับ สรอ. เพื่อใช้ในการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 

3)  ข้ันตอนการทดสอบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
ผู้ประกอบการ และระบบ VMS กรมประมง ระยะเวลา
ด าเนินการ มิ.ย. – ก.ค. 60 

 
31 ม.ีค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอขยายแผน  เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ
โดย สรอ และการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างผู้ประกอบการกับระบบ VMS 
กรมประมง 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
2) พัฒนา Software VMS Phase 3  

เพื่อรองรับฟังก์ชันการเฝูาระวังพฤติกรรม
อัตโนมัติ  

 
 
 
3) พัฒนาระบบรายงาน และการเฝูาระวัง

ส าหรับเรือประมงนอกน่านน้ า และเรือขน
ถ่าย โดยการพัฒนาระบบการรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ( ERS) และระบบการเฝูา
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

 
 
4) โครงการการยึดตรึงอุปกรณ์ และการตี

ตราปูองกันการเคลื่อนย้าย  

ปัจจุบัน บริษัทผู้ให้บริการ VMS ได้แจ้งวันท่ีต้องการ
ทดสอบการส่งข้อมูลระหว่างภาครับ - ส่ง ต่อคณะท างานฯ 
เรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 

4) ทดสอบมาตรฐานการส่งข้อมูล หรือข้ันตอนทดสอบ 
Type approval มาตรฐานการรับ – ส่งข้อมูล คาดว่าจะ
ด าเนินการได้ภายใน ก.ค. 60 

 
สถานะการด าเนินการ  : ปัจจุบันกรมประมง และ

คณะท างาน FMC ได้ด าเนินการวางรูปแบบฟังก์ช่ัน และการ
ท างานของระบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เรียบร้อย
แล้ว การด าเนินการขั้นต่อไปคือ ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการพัฒนาต่อไป  

 
สถานะการด าเนินการ  : ปัจจุบันข้ันตอนการด าเนิน งาน

ของคณะท างาน FMC กรมประมง สรอ. และผู้ประกอบการฯ 
เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนของการ
วางแผนการตรวจประเมินเพื่อรับรองบริษัทท่ีสามารถติดตั้ง 
ระบบ ERS EM ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งภายในเดือน มิ.ย. มีบริษัทที่
แจ้งความประสงค์ขอท าการทดสอบจ านวน 2 บริษัท 

 
สถานะการด าเนินการ : ไดด้ าเนินการล็อค/ ตรึงอุปกรณ์ VMS 

บนเรือ และตรวจสภาพการติดตั้งอุปกรณ์บนเรือประมงแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
31 ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
30 เม.ย. 60 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขยายแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
วางแผนการตรวจประเมิน 
 

1.2 พัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และ  
การบังคับใช้กฎหมาย 

 
 

ขอขยายแผนตาม Roadmap ก.ค. 61 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
1) พัฒนาบุคลากรของ VMS (โดยใช้การ 

Coaching จาก ผชช. ต่างประเทศ รุ่น 2  
มี.ค. – ธ.ค. 60) 

 
 
 
 
 
 
2) ค าสั่งแต่งตั้งศูนย์ FMC และเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานภายในศูนย์ 
 

3) การปรับปรุงสถานท่ีศูนย์ FMC โดยการ
แบ่งงานในการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ 

- ศูนย์ติดตามช้ัน 1 แล้วเสร็จ 16 ต.ค. 60 
- ระบบสื่อสารของศูนย์ FMC ระยะเวลา

ด าเนินการ เม.ย. – ธ.ค. 60 
 
- ส่วนท่ีพักเจ้าหน้าท่ี และส านักงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ส.ค. 60 – ก.ค. 61 
 

สถานะการด าเนินการ :  
1) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีใน

การบังคับใช้กฎหมาย กปม. ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีโดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Catapult) รุ่น 2 ระหว่าง มี.ค. - ธ.ค. ๖๐ 
เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และการฝึก
ทักษะ และInvestigation mind ของบุคลากร 

2) ในระหว่างวันท่ี 11 - 15 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ FMC ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน 
และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ FMC เกาหลีใต้ 

สถานะการด าเนินการ : ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
สถานะการด าเนินการ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ

ตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 
- ศูนย์ติดตามช้ัน 1 : ปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้าง  
- ระบบสื่อสารของศูนย์ FMC : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ร่วมจัดท า TOR เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในศูนย์ FMC 

- ส่วนท่ีพักเจ้าหน้าท่ี และส านักงาน: ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การร่างแบบแปลน และการส ารวจพ้ืนท่ี เพื่อเสนอฟังก์ช่ั น
การใช้งาน และการของบประมาณจาก ศปมผ. งวดที่ 5 

ธ.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
ก.ค. 61 
 
 
 

1.3 การพัฒนา SOP เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

1) พัฒนา SOP การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ FMC 

 
 
สถานะการด าเนินการ  : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับ

ขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระบบการรายงาน

ขอขยายแผนตาม Roadmap มิ.ย. 60  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
 
 
 
 
 

อิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการเฝูาติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 
เพื่อควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ า และเรือขนถ่ายสัตว์น้ า  
และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบสัญญาณ VMS ขาดหาย และ
การฝึกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตาม SOP ที่ได้ปรับปรุง 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

ตารางติดตามงาน 

ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการท าประมง (MCS) 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ

2. กิจกรรมควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) 
2.1 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง 
2.1.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯ 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และปรับปรุงแก้ไขคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแล้ว 
จ านวน 1 เล่ม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. 1.2 จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก
เรือประมง 

ด าเนินการจัดพิมพ์คู่มือฯ จ านวน 150 เล่ม ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.1.3 จัดอบรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือฯ 

จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี ผ่านระบบ VTC จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
1.  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจเรือประมง ขนาด  

10 - <30 ตันกรอส เมื่อวันท่ี 28 ต.ค. 59 
2. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกรอกข้อมูล Logbook ของ

ชาวประมงและการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 59 
3. เรื่องอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี ตาม พรก.  ประมงและ

การด าเนินคดี เมื่อวันท่ี 11 พ.ย. 59 
4. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการตรวจสัตว์น้ าหน้าท่า เมื่อวันท่ี 

18 พ.ย. 59 
5.  เรื่อง ระบบ Traceability และการเช่ือมโยงข้อมูล   

เมื่อวันท่ี 25 พ.ย. 59 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ PIPO 
2.2.1 การจัดตั้งศูนย์ PIPO เพิ่มเติม และ
ศูนย์ Forward Inspection Points (FIP) 

จัดต้ังศูนย์ PIPO ซึ่งปัจจุบันศูนย์ PIPO มีทั้งหมด 32 ศูนย์  
จัดต้ังศูนย์ FIP 19 แห่ง  (ศูนย์บ้านเพ ศูนย์เกาะยาว  

ภายในเดือน ม.ค. 60 (ก าหนดการจัดตั้งศูนย์ FIP) 
 

ขอขยายแผนเนื่องจากยังไม่แล้วเสร็จ
ในส่วนของศูนย์ FIP 2 แห่ง ซึ่งอยู่
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
 ศูนย์แสมสาร ศูนย์แหลมงอบ ศูนย์เมืองสงขลา ศูนย์เมืองภูเก็ต 
ศูนย์สายบุรี ศูนย์ตูแตหร า ศูนย์คลองท่อม ศูนย์คลองด่าน  
ศูนย์ศรีราชา ศูนย์ท่าศาลา ศูนย์เจ๊บิลัง ศูนย์ปากตะโก  
ศูนย์ดอนสัก ศูนย์เมืองสมุทรสาคร ศูนย์ทับสะแก ศูนย์ชะอ า 
ศูนย์ท้องเนียน)  

เปิดท าการแล้ว  17 แห่ง  (ศูนย์บ้านเพ ศูนย์เมืองสงขลา  
ศูนย์สายบุรี ศูนย์ศรีราชา ศูนย์ท่าศาลา ศูนย์ดอนสัก ศูนย์ชะอ า 
ศูนย์คลองด่าน ศูนย์ภูเก็ต ศูนย์เมืองสมุทรสาคร ศูนย์เกาะยาว 
ศูนย์แสมสาร ศูนย์ตูแตหร า เพิ่มเติม ศูนย์คลองท่อม ศูนย์เจ๊ะบิลัง 
ศูนย์ปากตะโก ศูนย์แหลมงอบ 

เหลือ 2 แห่ง : 1) ศูนย์ท้องเนียน รอการไฟฟูาน าสายไฟฝังลง
ใต้ดินเข้าส านักงานเพื่อความสวยงาม เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว  

2) ศูนย์ทับสะแก อยู่ระหว่างรอ ศปมผ. สั่งการ
ไปยัง ศรชล.เขต 2 การขอเปลี่ยนสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ เป็นพ้ืนท่ี
อ าเภอหัวไซ เนื่องจากเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

 

ระหว่างการปรับปรุงสถานท่ี และย้าย
ที่จัดตั้ง 

2.2.2 ก าหนดท่าเรือของแต่ละศูนย์ฯ ตรวจ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่ และก าหนดท่าเทียบเรือที่
รับผิดชอบของศูนย์ฯ PIPO เรียบร้อยแล้ว 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.2.3 ก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก
เรือประมง 

กรมประมงได้จัดท าค าสั่งจัดสรรอัตราก าลังตามโครงสร้างใหม่
ของกรมประมง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.3 ก าหนดแผนการปรับปรุงการตรวจ 
2.3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเรือประมง 
2.3.1.1 ก าหนดแผนการปรับปรุงการ กรมประมงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
ตรวจสอบเรือประมงท่ีแจ้งเข้าแจ้งออก 
และตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 

เรือประมง และแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้รับทราบเพื่อตามโครงการฯ 
และมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
 

2.3.1.2 เพิ่มการตรวจสอบเรือประมงท่ี
แจ้งเข้า-ออก 100% และการตรวจสัตว์น้ า  
ณ ท่าเทียบเรือ 25% ของการแจ้งเข้า 

ผลการตรวจสอบเรือประมงท่ีแจ้งเข้า-ออก  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 60) 
    ตรวจเอกสารได้ 100 %  
    ตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือได้ 73.85 %  
ผลการตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
    ตรวจได้ 34.33 % 

ด าเนินการต่อเนื่อง ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอน  
การปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และแก้ไขปัญหาที่พบ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถตรวจสอบเรือประมงท่ี  
แจ้งเข้า-ออกได้ 100% และตรวจสัตว์น้ า 
ณ ท่าเทียบเรือ 25% ของการแจ้งเข้า 
ตามเปูาหมายที่ก าหนดได้ 

2.4 รวบรวมปัญหาเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศในการแจ้งเข้าออกฯ 
2. 4.1  แจ้งผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
พัฒนาระบบการแจ้งเข้าออก การเช่ือมโยง
ข้อมูลฐานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการตรวจเรือประมง และปรับปรุงระบบ
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. ประมง และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ได้มีการจัดประชุมผู้พัฒนาระบบอีกครั้งในวันที่ 9 พ .ย. 59 
เพื่อแจ้งประเด็นท่ีต้องการให้แก้ไขระบบสารสนเทศ ( Fishing 
Info 2) ตามมติที่ประชุม ให้ระบบ FI 2 ดึงข้อมูลการจัดกลุ่ม
ความเสี่ยงและประวัติการท าการประมงของเรือจากระบบ VMS 
2. เพิ่มการแก้ไขระบบสารสนเทศ Fishing Info 2 ให้ดึงข้อมูล
ของเรือจากฐานข้อมูลกลางจากกรมเจ้าท่า และในส่วนข้อมูล
ท าการประมงดึงข้อมูลมาจากระบบ E-license 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2.5 จัดท าระบบตรวจประเมิน เพ่ือติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินการของศูนย์ PIPO 
2.5.1 จัดท าแผนการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน PIPO และลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบ 

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินแล้ว จัดท าแผนการประเมิน
การปฏิบัติงาน และหัวข้อในการประเมินแล้ว ลงพ้ืนท่ีตรวจ
ประเมินแล้ว จ านวน 2 ศูนย์ (PIPO สงขลา และPIPO สมุทรสาคร) 
และในเดือน มิ.ย. 60 ลงพื้นที่ เพิ่มเติม 4 ศูนย์  (PIPO ตราด, 
PIPO คลองใหญ่, PIPO สมุทรปราการ, PIPO สมุทรสงคราม) 

ด าเนินการต่อเนื่อง  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
2.5.2 จัดท าสรุปผลการตรวจประเมิน และ
พิจารณาแนวทาง 

การด าเนินการกิจกรรมนี้ต้องรอการด าเนินงานของกิจกรรม
จัดท าแผนการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน PIPO และลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบก่อน 

ภายในเดือน มี.ค. 60 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นแผนด าเนินการ
ต่อเนื่อง เนื่องจากการตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงาน PIPO ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เป็นท างานร่วมกับ ศปมผ.  

2.6. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติ 
แก้ไขประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง
เข้าออกท่าเทียบเรือประมง 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ า  
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 60  
- ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ และ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 

ด าเนินการต่อเนื่อง  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

ตารางติดตามงาน 

ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการท าประมง (MCS) 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
3. กิจกรรมควบคุมท่าเทียบเรือประมง 
3.1 พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรายการ วิธีการในการ

บันทึกข้อมูล และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
เรือประมงท่ีเข้าใช้บริการจอดเรือหรือน าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ของเจ้าของท่า
เทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ. 2558 
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธ .ค.  58/ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  
ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ค. 59 
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดวิธีการในการรวบรวม
และจัดส่งรายงานการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ไปท่ีศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง
หรือผู้ประกอบกิจการแพปลา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 
29 ธ.ค. 58 
3. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของ
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา  หรือตลาด
กลางซื้อขาย สัตว์น้ า และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือ
รับรอง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย. 59 
4. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 ส.ค. 59/ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 60 
5. ก าหนดรูปแบบสมุดบันทึกการท าการประมง ระยะเวลา
และวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการท าการประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ. 60 

ด าเนินการต่อเนื่อง  

http://www.fisheries.go.th/law/images/proclamation/announcenew15.pdf
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
 
 
 
 

3.2 จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และ
รูปแบบการขนส่งสัตว์น้ า ตรวจสอบความถูก
ต้องตามกฎหมาย 

จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ทั้งหมด 1,147 แห่ง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 60) 
- เพิกถอน 2 แห่ง 
- ยกเลิก 34 แห่ง 
- สิ้นอายุ 47 แห่ง 
- คงเหลือ 1,064 แห่ง 

ด าเนินการต่อเนื่อง  

3.3 ประกาศรายช่ือท่าเทียบเรือประมง ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียน
เป็นท่าเทียบเรือประมง และกิจการแพปลา ท่ีเรือประมงท่ีท า
การประมงพาณิชย์สามารถขนถ่ายสัตว์น้ าหรือน าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าได้ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่  
15 ก.ค. 59 

ด าเนินการต่อเนื่อง  

3.4 พัฒนาระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง การขยายผลการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ 
(Thai Flag Traceability) ให้กับจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด  

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3.5 เพิ่มการตรวจสอบการขึ้นท่าของสัตว์น้ า 
โดยเฉพาะวัตถุดิบ ผ่านการตรวจสอบชนิด
และปริมาณสัตว์น้ าตลอดจนเอกสารต่างๆ 
และการควบคุมการขึ้นท่าของสัตว์น้ าใน
ท่าเรือทุกแห่งรวมทั้งท่าเรือเอกชน 

1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ให้ท่าเทียบเรือประมงเข้าใจถึง
หน้าท่ีของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ด าเนินการแล้วเสร็จ 
27 ครั้ง) 
2. ปรับแผนการสุ่มตรวจสัตว์น้ าหน้าท่าจาก 25% ของเรือท่ี
แจ้งเข้าท่า (ด าเนินการแล้ว) 
3. จัดให้มีการใช้ระบบ IT เข้ามาด าเนินการกับท่าเรือต้นแบบ : 
ปัจจุบันได้ด าเนินการแล้ว 16 จังหวัด (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, 
ประจวบคีรีขันธ์, สตูล, กระบี่, ระนอง, นครศรีธรรมราช, 
สมุทรสาคร, ตราด, จันทบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, 
สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และระยอง) และจะมีการติดตาม
ผลการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการต่อเนื่อง  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

ตารางติดตามงาน 

ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมการท าประมง (MCS) 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ

4. กิจกรรมควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงไทยที่ไปท าการประมงนอกน่านน้ า 
4.1 การปรับปรุงกฎระเบียบในการอนุญาต
ให้มีการท าประมงนอกน่านน้ า 

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงท่ีท าการประมงนอกน่านน้ าไทยให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.พ. 60 
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือ
เก็บรักษาสัตว์น้ าท่ีท าการขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 
10 ก.พ. 60 
3. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดระยะเวลาและวิธีการ
รายงานหนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าท่ีท าการขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ า
ไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ก .พ. 60 /ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค. 60 
4. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ าบริเวณท่า
เทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 60 
5. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดรูปแบบสมุดบันทึกการ
ท าการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทาง

ด าเนินการต่อเนื่อง  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
อิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ท าการประมงนอก
น่านน้ าไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.พ. 60 
 
 
6. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
นอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 60 
7. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่าย
สัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ า
นอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 60/ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 10 เม.ย. 60 

4.1.1 จัดท าคู่มือการท าการประมงนอกน่านน้ า 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ
ประมงนอกน่านน้ า 

ปรับปรุงคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าไทยส าหรับชาวประมง 
ฉบับเดือน ม.ค. 60 โดยเพิ่มเติมกฎระเบียบและประกาศ
กรมประมงท่ีเกี่ยวข้องกับการท าประมงนอกน่านน้ าไทย 

พ.ค. 60 ขอขยายแผน  เนื่องจากต้องมีการ
ปรับแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ประกาศกรมประมงที่ออกมาใหม่ และ
มาตรการจัดการของการเข้าเป็นภาคี SIOFA 

4.1.2 ออกระเบียบควบคุมมิให้เรือท าผิด 
มีบทลงโทษที่ชัดเจน 

รวบรวมข้อมติจากองค์การบริหารจัดการประมงส่วน
ภูมิภาค ( RFMOs) และประสานกองกฎหมายเพื่อออก
ประกาศ 

มิ.ย. 60  

4.1.3 จัดท าคู่มือต่างๆ เช่น การท าประมง
ในทะเลหลวง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
เรือประมงท่ีได้รับอนุญาต 

1. คู่มือจ าแนกชนิดสัตว์ทะเลภายใต้ข้อก าหนด IOTC 
(เครื่องมือเบ็ดราว) ส าหรับชาวประมง  
2. คู่มือจ าแนกชนิดสัตว์ทะเลที่ได้จากเครื่องมืออวนลากใน
พื้นที่ทะเลหลวงส าหรับชาวประมง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4.2 พัฒนาระบบเชื่อมโยงการรายงานการ
ท าประมงและผลจับ 

พัฒนาระบบรายงาน และการเฝูาระวังส าหรับเรือประมง
นอกน่านน้ าและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า โดยการพัฒนาระบบการ
รายงานอิเล็กทรอนิกส์ ( ERS) และระบบการเฝูาติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

ส.ค. 60  
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

ตารางติดตามงาน 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
1.ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
      

กรณีสัตว์น้ าน าเข้า 
1. การควบคุมในการอนุญาตน าเข้า 

1.1 มีการก าหนดรายการเอกสารเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการ
ต้องแสดงเพื่อประกอบการขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าต่อ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์น้ าท่ีน าเข้าไม่เป็นสัตว์น้ า
จากการประมงไอยูยู โดยขณะนี้ได้แจ้ง WTO เพื่อให้แจ้ง
เวียนประเทศสมาชิก ซึ่ง WTO ได้ออกประกาศ Notification 
เพื่อก าหนดรายการเอกสารที่ต้องแสดงประกอบการน าเข้า 
(G/TBT/THA/492, 30 Nov.16 “Type and Category of 
Documents for import Permit for Fish and Fishery 
Products”) โดย WTO ให้เวลา 60 วันเพ่ือให้ประเทศสมาชิก
ให้ข้อคิดเห็น ซึ่งมีประเทศสมาชิกจ านวน 3 ประเทศ แจ้ง
ข้อคิดเห็นได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุุน ออสเตรเลีย และได้
พิจารณาข้อคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบัน กรมประมงได้ออกกฎหมายล าดับรอง 2 ฉบับคือ 
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา 92 วรรค 4 และ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูล
ล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช่
เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา 95 
ก าหนดใช้กับผู้ประกอบการและตัวแทนสายเรือ เพื่อให้น า

 
 
1.1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
เอกสารที่ก าหนดมาแสดงเพื่อประกอบการน าเข้าสัตว์น้ า โดยมี
ผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
1.2 มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการขอน าเรือเข้า

เทียบท่า (Document Check) ทุกเที่ยว นอกจากน้ียังสุ่ม
ตรวจสอบเรือประมงและควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ า 
(Physical Check) ร้อยละ 40 เป็นอย่างน้อย  

1.3  ตรวจสอบน้ าหนักทูน่าที่น าเข้าในรูปแบบเทกอง 
(Actual weight) ทุกรุ่นสินค้า (Consignment)  

1.4  กรมประมงได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในการ
เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ของกรมประมง และใบขนสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร  
ท าให้การตรวจสอบชนิด ปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ ของ
สินค้าสัตว์น้ าน าเข้ามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.5  มีการประสานงานผ่าน Contact Point ของ
ต่างประเทศเพื่อ Crosscheck ข้อมูลของสัตว์น้ าน าเข้า 

1.6 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับข้อแนะน าของเจ้าหน้าท่ี
สหภาพยุโรปและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรฐานสากล 

1.7 ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ า ในวันท่ี  
3 – 8 ก.ค. 59 และในวันท่ี 28 พ.ย. – 2 ธ.ค.59 โดยวิทยากร
จากสหภาพยุโรป 

 

 
 
 
 
1.2 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
1.3 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 
1.4 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
1.5 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
1.6 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
1.7 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
2. การควบคุมหลังจากมีการน าเข้า 

2.1 ตรวจติดตามการกระจายวัตถุดิบสัตว์น้ าน าเข้า 25% 
ของจ านวนเรือประมง/  เรือขนถ่ายต่างประเทศท่ีเทียบท่าท่ี
ประเทศไทย  

2.2 ด าเนินการตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของ
โรงงาน โดยทบทวนคู่มือตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานและ
ตรวจการปฏิบัติงาน ณ โรงงาน ตรวจความสอดคล้องของ
ปริมาณสัตว์น้ าท่ีรับเข้า การน าไปใช้ การผลิต ปริมาณการ
ส่งออก และปริมาณสัตว์น้ าท่ีคงเหลือ 
กรณีสัตว์น้ าที่จับจากเรือประมงไทย 
1. การควบคุมสัตว์น้ าขึ้นท่า (การควบคุมสัตว์น้ าขึ้นท่าอยู่ใน
มาตรการ MCS) 

1.1 เพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จาก 10% เป็น 25%  ของจ านวนเรือท่ีขึ้นท่า ในเดือน ต.ค. 59 
2. การควบคุมหลังจากสัตว์น้ าข้ึนท่า 

- ด าเนินการตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของ
โรงงาน โดยทบทวนคู่มือตรวจสอบย้อนกลับของโรงงานและ
ตรวจการปฏิบัติงาน ณ โรงงาน ตรวจความสอดคล้องของ
ปริมาณสัตว์น้ าท่ีโรงงานซื้อสัตว์น้ า การน าไปใช้ การผลิต 
ปริมาณการส่งออก และปริมาณสัตว์น้ าท่ีคงเหลือ 

 
2.1 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
2.2 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
1. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
2. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.ระบบท่ีก าลังทดสอบ 
 

1. ระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสัตว์น้ า
น าเข้า (PSM linked and Processing Statement; PPS) 
ระบบนี้ประกอบด้วย 2 ระบบย่อยได้แก่ PSM PSE 

1.1  ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ จัดท าโปรแกรม
ต้นแบบ ( Prototype) เดือน ม.ค. 60 อบรมการใช้งาน

1. ภายในเดือน เม.ย. 60  
 
 
 
 

ขอขยายแผน  เนื่องจากมีการใช้งาน
ระบบ PSM ในเดือน พ.ค. 60 และใน
ส่วนระบบ PSE คาดว่าใช้งานได้ใน
เดือน ก.ย. 60 
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สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
ระบบ ในหลักสูตรงานของผู้บริหารระบบ ผู้ดูแลระบบ  และ
เดือน ก.พ. 60 อบรมการใช้งานระบบ ในหลักสูตรงานของ
ผู้ประกอบการ  

1.2 ระบบแล้วเสร็จส่งมอบแล้วในเดือน มี.ค. 60 
1.3 จัดท าข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบและลงทะเบียนผู้

เข้าใช้งานระบบ (มี.ค. – เม.ย. 60) 
1.4 ทดสอบระบบเสมือนจริง (มี.ค. – เม.ย. 60) 
1.5 ใช้งานระบบ PSM ในเดือน พ.ค. 60 ในส่วนของ

ระบบ PSE ได้มีการทดลองใช้งาน และพบปัญหาการใช้งาน 
ซึ่งไม่รองรับ Business flow ในปัจจุบันต้องปรับแก้ระบบ 
PSE ให้รองรับต่อ Business flow คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 60 

 
 

2. ระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
สัตว์น้ าจากเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch 
Certification System) 

2.1 พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จ เดือน ส.ค. 59 ปัจจุบันมี
จังหวัดที่ใช้งานแล้ว 20 จังหวัด และมีแผนจะใช้ระบบในท่า
ประเภท A1 (ท่าท่ีมีสัตว์น้ าจากเรือต่างประเทศขึ้นท่าและ
ถูกน าไปผลิตส่งออกไปต่างประเทศ), A2 (ท่าท่ีมีสัตว์น้ าจาก
เรือประมงไทยมาขึ้นท่า และถูกน าไปผลิตส่งออกไป
ต่างประเทศ) และ B (ท่าท่ีมีสัตว์น้ าจากเรือประมงไทยขนาด
ตั้งแต่ 30 GT มาขึ้นท่าโดยสัตว์น้ าไม่ได้ถูกผลิตส่งออกไป
ต่างประเทศ) ทั้งประเทศในเดือน ก.ค. 60 ส่วนท่าประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ภายในเดือน เม.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขยายแผนแล้วเสร็จภายในเดือน 
ก.ย. 60 เนื่องจากมีแผนจะใช้ระบบใน
ท่าประเภท A1, A2, B และ C ต่อไป 



24 

สถานะ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 

งาน/กิจกรรม (หลัก) ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหต ุ
C (ท่าท่ีมีสัตว์น้ าจากเรือประมงไทยขนาดน้อยกว่า 30 GT 
มาขึ้นท่า โดยสัตว์น้ าไม่ได้ถูกผลิตส่งออกไปต่างประเทศ) จะ
ใช้งานในเดือน ก.ย. 60 

 

  


