
ประกาศกองทัพเรือ 
เรื่อง  แผนและขั้นตอนการยกเลิกค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 

เกี่ยวกบัการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม 
 
 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๙/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  บางฉบับที่หมดความจ าเป็น  ในข้อ  ๔  ก าหนดให้ยกเลิกค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย   
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบัญชีสี่ท้ายค าสั่งดังกล่าว  
โดยมอบหมายให้กองทัพเรือจัดท าแผนและขั้นตอนการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง  เสนอต่อคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ  โดยเมื่อคณะรัฐมนตรมีีมติเหน็ชอบแผนและขัน้ตอน
ดังกล่าวและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ต่อไป 

บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและ
ขั้นตอนการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ตามที่กองทัพเรือเสนอ  ดังมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้   งบประมาณ  เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ 
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายไปยังส่วนราชการอื่น   การให้บทบัญญัติ 
บางประการของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมง  
ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป  และมาตรการอื่นที่จ าเป็น
เพ่ือความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม  รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศ  จ านวน  ๔  ฉบับนี้   

กองทัพเรือขอประกาศแผนและขั้นตอนการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม   
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเรือเอก ลือชัย  รดุดิษฐ ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 
 

ตารางที่ ๑ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนภารกิจของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้ส่วนราชการอื่น 

ที ่ งานหลักและงานย่อย สถานะ หน่วยรับมอบ หมายเหตุ 
๑ ด้านกรอบกฎหมาย  มีกฎหมายปกตแิล้ว  ยกเลิกคําสั่ง ศปมผ.ทั้งหมดแล้ว 
๒ ด้านการบริหารจัดการกองเรือประมง    
 ๒.๑ การอํานวยความสะดวกเรื่องขายเรือไปตา่งประเทศ งานต่อเนือ่ง กรมเจ้าท่า  
 ๒.๒ การจดัการกองเรือประมงเรือประมงพื้นบ้าน งานต่อเนือ่ง กรมเจ้าท่า รายละเอียด กําหนดในมาตรการอื่นทีจ่ําเป็น 
 ๒.๓ การจดัการกองเรือประมงพาณิชย ์ งานต่อเนือ่ง กรมเจ้าท่า รายละเอียด กําหนดในมาตรการอื่นทีจ่ําเป็น 

 
๓ ด้านการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง    
 ๓.๑ การดําเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังการทําประมง 

(FMC) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
งานต่อเนือ่ง กรมประมง  

 ๓.๒ การควบคุมการแจง้เรอืประมงเข้าออกของศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) 

งานต่อเนือ่ง กรมประมง โอนภารกิจศูนย ์PIPO ในวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ๓.๓ การใช้เรอืและอากาศยานสนับสนุนการแก้ไขปัญหา งานต่อเนือ่ง  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์   
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

 

 ๓.๔ การจดัการความเสี่ยงในการทําประมง งานต่อเนือ่ง กรมประมง  
 ๓.๕ การจดัหนว่ยเฉพาะกิจแกไ้ขปัญหาการทําการ

ประมงผิดกฎหมายฯ (IUU) ในทะเล 
งานต่อเนือ่ง ศรชล.  

 ๓.๖ การดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล 
สนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาการทําประมง IUU 

งานต่อเนือ่ง ศรชล.  

 ๓.๗ การตรวจเรือและลูกเรือประมงหน้าท่าเทยีบเรือ งานต่อเนือ่ง/บรูณาการ ศรชล. (บรูณาการชุดตรวจเรือหน้าท่า   
ที่มีเจ้าหน้าที่จาก กรมประมง          
กรมเจ้าท่า กรมการจดัหางาน และ   
กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน) 

จังหวดัปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส  
มีความต้องการชุดรักษาความปลอดภัย 
เป็นปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะพืน้ที่   
รายละเอียด กําหนดในมาตรการอื่นทีจ่ําเป็น 

๔ ด้านการบงัคับใช้กฎหมายและเร่งรัดการดําเนนิคดี การตดิตามการดําเนินคด ี   
 ๔.๑ คดีที่อยูใ่นระหว่างการสอบสวน และสั่งฟ้อง และคดี

ที่อยูร่ะหว่างการพิจารณาต่าง ๆ 
งานต่อเนือ่ง สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

สํานักงานอัยการสูงสุด 
 



 
 

ที ่ งานหลักและงานย่อย สถานะ หน่วยรับมอบ หมายเหตุ 
 ๔.๒ การรื้อถอนเครื่องมอืทําประมงผิดกฎหมาย งานต่อเนือ่ง กรมประมง เฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นปัญหาที่

มีลักษณะเฉพาะพื้นที่  
รายละเอียด กําหนดในมาตรการอื่นทีจ่ําเป็น 

๕ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ    
 ๕.๑ จัดตั้งระบบใบรับรองการจับสัตว์น้ํา Thai  Flagged 

Catch Certificate : TFCC)  
งานต่อเนือ่ง กรมประมง  

 ๕.๒ จัดตั้งระบบการใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ดา่นตรวจ
สัตว์น้ํา (Processing Statement and PSM Link 
System : PPS) 

งานต่อเนือ่ง กรมประมง  

 ๕.๓ ระบบตาชัง่อัจฉรยิะ รับไว้ใชใ้นราชการแล้ว องค์การสะพานปลา กําลังดําเนินการในขั้นตอนการโอน 
๖ ด้านแรงงาน    
 ๖.๑ ระบบฐานข้อมูล E-285 และหนังสือคนประจําเรอื 

(Seaman Book) 
รับไว้ใช้ในราชการแล้ว กรมเจ้าท่า  

 ๖.๒ ระบบฐานข้อมูลหนังสือคนประจําเรอืสําหรับ 
คนต่างด้าว (Sea Book) 

รับไว้ใช้ในราชการแล้ว กรมประมง  

๗ ด้านงบประมาณ    
 ๗.๑ การตัง้งบดําเนินงานภายในศูนย์ PIPO งานต่อเนือ่ง กรมประมง เป็นงบปกติของกรมประมง 
 ๗.๒ การตัง้งบปฏิบัติการของชุดตรวจเรอืหน้าท่า งานต่อเนือ่ง/บรูณาการ ศรชล. สนับสนุนงานในข้อ ๓.๔ 
๘ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO    

๘.๑ การทบทวนคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ PIPO ดําเนินการแล้ว ศรชล. (กรมประมงร่วมปฏิบัต)ิ เริ่มใช้เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบ 
๘.๒ การตรวจสอบศูนย์ PIPO ของชุด FIT งานต่อเนือ่ง/บรูณาการ ศรชล.  

๙ การจดัการด้านอื่น ๆ ที่จําเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ถ้าม ี กองทัพเรือ  
 



ตารางที่ ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนทรัพย์สนิ สทิธิ หนี้ งบประมาณ เจ้าหน้าที่และบคุลากรของศนูย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาํการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้ส่วนราชการอื่น 

 

ที่ รายการ และขั้นตอน การดําเนินการ หมายเหตุ 
๑ การโอนทรัพย์สิน   
   ๑.๑ การตรวจสอบ คณะทํางานถ่ายโอนทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่จัดหาโดยงบประมาณของ ศปมผ.ได้ดําเนินการตรวจสอบ

รายการระบบงานต่าง ๆ และครุภัณฑ์ที่ ศปมผ. ได้อนุมัติให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและหน่วยถืองบประมาณได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยไว้แล้ว รวมทั้ง
การโอนงบประมาณไปให้ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเบิกจ่ายแทนกับการแก้ไขปัญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมายแล้ว

ดําเนินการแล้ว 

   ๑.๒ ขออนุมตัิหลักการ ดําเนินการเสนออนุมัติหลักการโอนทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่จัดหาโดยงบประมาณของ ศปมผ.แล้ว 
โดยทําความตกลงกับส่วนราชการที่จะใช้ประโยชน์ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่อไปเป็นหน่วยรับโอน 
ซึ่งประกอบด้วย 
๑. รายการทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. รายการทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ ศปมผ.อนุมตัิให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน 
๓. รายการทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่กรมประมงยืมจาก ศปมผ. 
๔. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ ศปมผ.อนุมัติใหก้รมประมงเบิกจ่ายแทน

ดําเนินการแล้ว 

   ๑.๓ ขอความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัย กองทัพเรือจะมีหนังสือเรียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) โอน 

ดําเนินการในเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ 

   ๑.๔ ขออนุมตัิดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ศปมผ. จะเสนอกองทัพเรือ (ผ่านกรม
ส่งกําลังบํารุงทหารเรือ) เพื่อขออนุมัติโอนอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยแจ้งผลการ
พิจารณา หลังจากยกเลิก ศปมผ.แล้ว (หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
จะเป็นเจ้าของเรื่องเสนอกองทัพเรือขออนุมัติโอนต่อไป 

 

   ๑.๕ ดําเนินการและรายงานผล เมื่อกองทัพเรืออนุมัติโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดําเนินการรายงานผล  
๒ การโอนงบประมาณ ไม่มีการดําเนินการ  
๓ การโอนหนี้ สทิธิ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ไม่มีการโอน  

 



ตารางที่ ๓ 

การให้บทบัญญัติบางประการของคําสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรือ่ง การแก้ไขปัญหา 
การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิม่เติม ครั้งที่ ๔ ยังคงให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

ลําดับที ่ บทบัญญัติ ระยะเวลาบังคับใช ้ หมายเหตุ 
๑ ข้อ ๑ คําจํากัดความทั้งหมด  จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๗๐ เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติการตามคําสั่งนี้ 
๒ ข้อ ๓ วรรคสี่   

“ในกรณีที่เจ้าของเรือแจ้งว่าไม่มีเรือ ให้ผู้อํานวยการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน หากปรากฏว่า 
เจ้าของเรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้กรมเจ้าท่าแจ้งให้กรมประมงทราบ และห้ามมิให้  
กรมประมงออกใบอนุญาตทําการประมงให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี” 

จนถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๗๐ ตามที่ระบุในคาํสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ 

๓ ข้อ ๑๐ เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ํามัน  
เพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ําจืด หรือเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ.๒๕๕๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 
(๒) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ PIPO ตามประกาศกรมประมง 
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
สําหรับเรือขนาดสามสิบตันกรอส และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือ ในส่วนที่เกิน
สามสิบตันกรอสขึ้นไป ปรับตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท และให้กรมเจ้าท่าดําเนินการ
ล็อกเรือไว้จนกว่าเจ้าของเรือจะดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือประเภทอื่น 

เมื่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๘๙/๑ แห่ง พ.ร.ก.การประมง  
พ.ศ.๒๕๕๘ ซึง่แก้ไขเพิ่มเติม    
โดย พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้บังคับ 

เพื่อดํารงการควบคุมเรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการทํา
ประมงไว้ต่อไป 



ลําดับที ่ บทบัญญัติ ระยะเวลาบังคับใช ้ หมายเหตุ 
๔ ข้อ ๑๙ เฉพาะข้อความ เมื่อมีการตรวจพบการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การประมงหรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตการประมงไทย และการ
กระทําความผิดตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด และแจ้งดําเนินคดีผู้กระทําความผิด
ต่อพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งจัดทําเป็นรายงานส่งให้กองกฎหมายกรมประมง ภายใน 
๔๘ ชั่วโมง นับแต่เมื่อมีการตรวจพบการกระทําความผิด 
 ในกรณีที่พบการกระทําความผิดในทะเล ระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง ให้นับตั้งแต่เวลา
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กลับถึงท่าเทียบเรือ                                                            
 ให้กองกฎหมาย กรมประมง เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง
เพื่อพิจารณาภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่กองกฎหมาย กรมประมง ได้รับรายงาน 

จนกว่าจะมีระเบียบ ศรชล.รองรับ เพื่อดํารงการควบคุมการ
รายงานการจับกุมและ
การดําเนินคดีต่อผู้กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการทํา
การประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุมไว้ต่อไป 

 



 

ตารางที่ ๔ 
มาตรการอื่นทีจ่ําเปน็เพื่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

ที่ มาตรการอื่นทีจ่ําเปน็ ระยะเวลาที่ให้มีผลบังคบัใช้ หมายเหตุ 
 ๑ มาตรการบริหารงานทั่วไป ให้คําสั่ง ศปมผ. เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทน ยังคงใช้ได้จนกว่าการ

ดําเนินการทางธุรการ ทางทะเบียน และทางบัญชีสิ้นสุด 
๖๐ วัน หลังจาก ครม.มีมติให้
ความเห็นชอบแผน 
(๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

เพื่อให้การส่งผ่านภารกิจ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ PIPO ในหน่วยเฉพาะกิจ ศรชล . 
และในศูนย์ติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง อยู่ก่อนวันที่ ครม.มีมติเห็นชอบแผนและและขั้นตอนการยกเลิกคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามที่ ศรชล.จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ บูรณาการบังคับใช้
กฎหมาย  

เมื่อผู้อํานวยการ ศรชล.    
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

เพื่อความต่อเนื่องในการ 
บูรณาการการปฏิบัติ      
ในการแก้ไขปัญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมาย 

 ๓ มาตรการจัดการเรือประมงพื้นบ้าน ให้กรมเจ้าท่าตรวจวัดขนาดและทําอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส  
ตามข้อ ๔  ของคําสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง 
การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ตามข้อความ 
“ส่วนเรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอสให้นําเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบตามระยะเวลาที่กรมเจ้าท่ากําหนด” 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อปรากฏผลการวัดว่า เรือลําใดมีข้อมูลแตกต่างจากทะเบียนเรือหรือยังมิได้
จดทะเบียนเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
และขอขยายระยะเวลาได้  
ตามความจําเป็น 

เพื่อจัดเรือประมงพื้นบ้าน
ให้เข้าสู่ระบบให้สามารถ
ดําเนินตามมาตรการ 
ติดตาม ควบคุม และ 
เฝ้าระวัง ได้ภายใน 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๓.๑  เรือลําใดมีข้อมูลแตกต่างจากทะเบียนเรือ ให้กรมเจ้าท่าแก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ
ให้ตรงกับผลการตรวจวัด และให้เจ้าของเรือได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมาย   
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

  

 ๓.๒  เรือลําใดยังมิได้จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และให้จดทะเบียนเป็นเรือประมงได้ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือประมงให้ และให้เจ้าของเรือได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย หากปรากฏว่า เรือลําใด
ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ให้แจ้งสิทธิ์ให้เจ้าของเรือ   
ทําการแจ้งของดใช้เรือ หรือเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรืออื่น โดยให้นําหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๕๔/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.๒๕๖๑ 

  



 

ที่ มาตรการอื่นทีจ่ําเปน็ ระยะเวลาที่ให้มีผลบังคบัใช้ หมายเหตุ 
 ๓.๓ ให้ถือว่าเรือประมงที่ผ่านการตรวจวัดที่มีขนาดเกินสิบตันกรอสที่แก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาต   

ใช้เรือตาม ๒.๓.๓.๔ (๑) หรือได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือประมงตาม ๒.๒.๓.๔ (๒) และได้จัดทําอัตลักษณ์แล้ว   
เป็นเรือประมงพื้นบ้าน และให้ใช้ทําการประมงต่อไปได้ โดยใช้เครื่องมือทําการประมงที่มิใช่เครื่องมือที่ต้องขออนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ หรือเครื่องมือที่ห้ามทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง จนกว่ากรมประมงจะประกาศให้มีการ
ขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 

  

๔ มาตรการจัดการกองเรือ  เพื่อจัดการกองเรือประมง
พาณิชย์ต่อไป 

๔.๑ ให้การทําลายเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าตาม ข้อ ๑๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการรับรองต่อไป
จนกว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้น 

ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

๔.๒ ให้ใบอนุญาตใช้เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยที่มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออก 
ตามข้อ ๑๖ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ มีอายุต่อไปจนกว่าใบอนุญาต
ทําการประมงจะสิ้นอายุ 

ให้ใบอนุญาตใช้เรือประมง
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้ําไทยที่มีอายุ
จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

ให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
ให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินการ 

๔ .๓  ให้บรรดาเรือที่ ถูกสั่ งกักเรือไว้ หรือมีการล็อก หรือยึดตรึงพังงาเรือ ตามคําสั่ งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ อยู่ในวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ดําเนินการจนสิ้นสุดระยะเวลาของคําสั่งกักเรือ 

ระยะเวลาสิ้นสุดการกักเรือ
เป็นรายกรณี 

เฉพาะรายที่การบังคับใช้
ยังไม่สิ้นสุด 



 

ที่ มาตรการอื่นทีจ่ําเปน็ ระยะเวลาที่ให้มีผลบังคบัใช้ หมายเหตุ 
 ๕ มอบหมายให้กรมประมงร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

ในทะเลสาบสงขลาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเห็นชอบ 
ประมาณ ๓ ปี เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

ที่มีลักษณะเฉพาะ และ
เป็นกรณีที่อาจทําให้ปัญหา 
ในพื้นที่อื่นกลบัคืนมา 

 ๖ หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และกองทัพเรือสนับสนุนการรกัษาความปลอดภัยศูนย์ PIPO และชุดตรวจเรอืประมง
หน้าท่าประจําศูนย์ PIPO ในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้ร้องขอ 

งานต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของ 
เจ้าหน้าที่รัฐ             
ขณะปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 


