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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า ในทะเลหรื อ การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า บริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ ประมง
จะทําได้เฉพาะกรณีการขนถ่ายไปยังเรือประมงที่ได้จดทะเบียนให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
หรือเป็นการขนถ่ายสัตว์น้ําที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น หรือปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น
ความในวรรคแรกไม่ใช้บังคับกับกรณีการนําสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง
ข้อ ๒ ก่อนดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมง
ทุกครั้ง ให้ผู้ควบคุมเรือที่ทําการประมงแจ้งขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมง
นอกน่ า นน้ํ า และการขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า กรมประมง โดยผ่ า นระบบการรายงานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนทําการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ํา
บริ เ วณท่ า เที ย บเรื อ ประมง ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง และให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า กองควบคุ ม
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา แจ้งตอบผลการพิจารณาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ได้รับแจ้ง
การขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมงจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เรือประมงที่จะทําการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมง
ต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นรายชื่ อ เรื อ ประมงที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ประมงไทยที่ มี ก ารทํ า การประมงโดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ชนิดของสัตว์น้ําที่จะขนถ่ายและการขนถ่ายจะต้องไม่ขัดต่อมาตรการอนุรักษ์ของสัตว์น้ํา
ตามกฎเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓ เมื่อดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมง
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ควบคุมเรือที่ทําการประมงรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ํา
บริเวณท่าเทียบเรือประมง โดยผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่
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๑๐ กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่ อง กํ าหนดหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี ก ารติด ตั้ ง ระบบติ ด ตามเรือ ประมง
และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมเรือที่ทําการประมงจัดทํารายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ํา
บริเวณท่าเทียบเรือประมง ซึ่งรับรองความถูกต้องตามแบบท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองควบคุม
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ ายสั ตว์น้ํ า กรมประมง เก็บไว้ในเรือ เพื่อ ให้พ นั กงานเจ้าหน้า ที่
ตรวจสอบเมื่อเข้าเทียบท่าด้วย
ข้อ ๔ ผู้ ควบคุ มเรื อที่ ทํ าการประมงซึ่ งปฏิ บั ติ ตามประกาศฉบั บนี้ ไม่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามประกาศ
กรมประมง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต
การอนุญาต และการรายงาน การขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลของเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา (Transhipment Declaration)
Information Required
Name of vessel(ชื่อเรือ)
Registration Number(เลขทะเบียนเรือ)
IMO Number(เลข IMO)
Identification Number of RFMOs

Fishing Vessel(เรือประมง)

Carrier (Receiving) Vessel(เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา)

(เลขทะเบียน RFMOs)

Radio Call Sign(นามเรียกขาน)
Vessel master’s name(ชือ่ ผู้ควบคุมเรือ)
Signature(ลายมือชื่อ)
Transhipment Date(วันที่ทําการขนถ่าย)
Species Name(ชนิดสัตว์น้ํา)

Day __ __ Month __ __ Year __ __ __ __
Port Name(ท่าเทียบเรือ)

At-Sea Location(พิกัดที่ขนถ่าย)
Latitude
Longitude

If transhipment is effected at-sea, Observer Name and Signature :
ลายมือชื่อของผูส้ ังเกตการณ์ ในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์นา้ํ ในทะเล

Weight
(Kg)

Type of Product(ลักษณะของสัตว์น้ํา)

