เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้ามัน
ที่ท้าการขนถ่ายนา้ มันในเขตพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่ อ งด้ ว ยประเทศไทยได้ เ ข้ า เป็ น ภาคี ส มาชิ ก ตามความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA) อันท้าให้
ประเทศไทยมี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปท้ า การขนถ่ า ยน้ า มั น ในเขตพื นที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงดั ง กล่ า ว
กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการขนถ่ายน้ามันในบริเวณดังกล่าว ทราบถึง
หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ปฏิ บั ติข องเรื อน้ า มัน ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติห ากเข้ าไปท้ าการขนถ่ า ยน้า มั นในเขตพืนที่
ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ เรือน้ามันที่ท้าการขนถ่ายน้ามันในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA) จะต้อง
เป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงดังกล่าว
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.siofa.org
เจ้าของเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมง
ตามวรรคหนึ่ง ห้ามมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุน หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง กับเรือไร้สัญชาติ
เรือที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว หรือเรือที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อเรือที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA)
ข้อ ๒ ให้ เจ้าของเรือตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง แจ้งการเข้าออกจากพืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement; SIOFA) ตามแบบฟอร์ม Requirements for vessel entry and exit notifications
(กปน.๑๔) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่มีการเข้าออกจากพืนที่ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mcs@siofa.org
jon@siofa.org และ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๓ ผู้ควบคุมเรือน้ ามัน ที่จะท้าการขนถ่ายน้ามัน คนประจ้าเรือ หรือเสบียงในทะเล
จะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้าและการขนถ่ายสัตว์น้า กรมประมง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer At Sea Notification
(กปน.๘) แนบท้ายประกาศนี

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

เมื่อด้าเนินการขนถ่ายตามวรรคหนึ่งเสร็จสิน ต้องรายงานการขนถ่ายดังกล่าวภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้าและการขนถ่ายสัตว์นา้ กรมประมง โดยใช้แบบฟอร์ม
SIOFA Transfer At Sea Declaration (กปน.๘A) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๔ ห้ า มทิ งพลาสติ ก เชื อ ก อวน ถุ ง ขยะพลาสติ ก และเถ้ า จากเตาเผาขยะที่ เ ป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติกลงในทะเล โดยให้เก็บไว้บนเรือจนกว่าจะสามารถน้ากลับมาทิงที่ท่าเทียบเรือได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ทิงพลาสติกในทะเลเพื่อความปลอดภัยของเรือ
และคนที่อยู่บนเรือหรือการช่วยชีวิตในทะเล
ทังนี การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ส้าหรับการตรวจเรือ ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ หากพบเห็นเรือไร้สัญชาติหรือเรือที่มิได้อยู่ใ นบัญชีเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์ก าร
บริ ห ารจั ด การประมงตามกรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA) ก้าลังท้าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้า
หรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือ
ต้องแจ้งข้อมูลให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้าและการขนถ่ายสัตว์น้า กรมประมง ทราบ
ข้อมูลที่ต้องแจ้งตามวรรคหนึ่ง เช่น ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ สัญญาณเรียกขาน
รัฐเจ้าของธง วัน เวลา พิกัดที่พบเรือ และรูปถ่ายเรือ เป็นต้น
ข้อ ๖ การแจ้งและการรายงานตามข้อ ๓ และข้อ ๕ ให้แจ้งหรือรายงานผ่านทางเครือ่ งมือ
สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถตรวจสอบและน้ า กลั บมาใช้ โ ดยความหมายไม่ เปลี่ ย นแปลง หรื อ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ข้อ ๗ เนื่ องจากหลักเกณฑ์แ ละข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัด การประมงภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement; SIOFA) มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามมติ ที่ ป ระชุ ม ประเทศภาคี ส มาชิ ก เป็ น ประจ้ า ทุ ก ปี
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการขนถ่ายน้ามันในพืนที่ ตามข้อ ๑ จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์
และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ทอี่ ยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการทาการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)

กปน.๘
SIOFA TRANSFER AT SEA NOTIFICATION
I. DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II. DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออื่นๆ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Estimated date of transfer (UTC) / ประมาณการวันที่จะทาการขนถ่าย
Estimated time of transfer (UTC) / ประมาณการเวลาที่จะทาการขนถ่าย
Estimated location of transfer / ประมาณการตาบลที่จะทาการขนถ่าย

ละติจูด: ……...….° .............' ............."
ลองจิจูด: ……...….° .............' ............."

Type and quantity received / ประเภทและปริมาณที่รับมา

 fuel/นามัน…………………..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..………
 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

Type and quantity unloaded / ประเภทและปริมาณที่ขนถ่ายออกไป

 fuel/นามัน…………………………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..………
 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

กปน.๘A
SIOFA TRANSFER AT SEA DECLARATION
I.DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State/ รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II.DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออื่นๆ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Date of transfer (UTC) / วันที่ทาการขนถ่าย
Time of transfer (UTC) / เวลาที่ทาการขนถ่าย
Location of transfer/ ตาบลที่ที่ทาการขนถ่าย
Type and quantity received/ประเภทและปริมาณที่รับมา

Type and quantity unloaded/ประเภทและปริมาณที่ขนถ่ายออกไป

ละติจูด: ……...….° .............' ............."
ลองจิจูด: ……...….° .............' ............."
 fuel/นามัน…………………..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..………
 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..
 fuel/นามัน…………………………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..………
 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

กปน.๑๔

Requirements for vessel entry and exit notifications
แจ้งการเข้าออก พื้นที่ SIOFA
Information required (ข้อมูล)
Vessel name (ชื่อเรือ)
Entry or exit (เข้า หรือ ออก พื้นที่ SIOFA)
IMO number (หมายเลข IMO) ถ้ามี
Radio call sign (สัญญาณเรียกขาน)
Vessel flag State (รัฐเจ้าของธงเรือ)
Latitude (ละติจูด)
Longitude (ลองจิจูด)
Date of entry or exit
(วันที่เรือเข้า หรือ ออก พื้นที่ SIOFA)
Time of entry or exit in UTC
(เวลาเข้า หรือ ออก พื้นที่ SIOFA เวลา UTC)
Activity in the Agreement Area
(ระบุกิจกรรมในพื้นที่ SIOFA)

