เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการเข้า - ออก ท่าเทียบเรือ
เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง
มิให้เป็นการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (๓) ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
จึงออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง เรือบรรทุก
สินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจน
ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ํา
ทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป แจ้งการเข้า - ออกท่าเทียบเรือทุกครั้ง
ด้วยวิธีการดังนี้
(๑) แจ้งโดยตรงหรือโดยทางโทรสาร ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ ไปยังศูนย์ควบคุม
การแจ้ง เรือเข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) การแจ้งเข้า - ออกจากท่าเทียบเรือ ให้แจ้งภายในระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
๔ ชั่วโมง ก่อนการนําเรือเข้า - ออกจากท่าเทียบเรือ แล้วแต่กรณี
การดําเนินการตามวรรคแรก เจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจให้ผู้ควบคุมเรือเป็นผู้ดําเนินการก็ได้
ข้อ ๒ เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ ๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการอํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามสมควร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบเรือตามวรรคแรกต่อ ศปมผ. ทุกสามสิบวัน
พร้อมภาพถ่าย
ข้อ ๓ ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย

PO
PI

(สําหรับเจ้าหน้าที่)
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

แบบฟอร์มการแจ้งเรือเข้า - ออกท่าเรือ (สําหรับเรือประมงไทย)
ชื่อท่าเรือ/แพปลา..............................................ที่อยู่..............................................................จังหวัด………………………
พื้นที่ทําการประมง
เทียบท่า
เทียบท่า
เข้าท่า
ออกท่า
อ่าวไทยตอนบน
ทิ้งสมอ
ทิ้งสมอ
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
วัน/เดือน/ปี
เวลา
อ่าวไทยตอนกลาง
อ่าวไทยตอนล่าง
อันดามัน
นอกน่านน้ํา ประเทศ...........................
ชื่อเรือ :

ทะเบียนเรือ :

ขนาด

ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ :
ประเภทเรือ
ทําการประมง
ใบอนุญาตใช้เครื่องมือ /อาชญาบัตร :

ตันกรอสส์

ชนิดเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ
บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น / ขนถ่ายสัตว์น้ํา (ระบุชื่อเรือประมงทีจ่ ะไปขนถ่าย_________________)
ปั่นไฟ
อื่นๆ ______________________________________________________
สมุดบันทึกการทําประมง :
.
/
อุปกรณ์ประจําเรือ
ระบบติดตามเรือ VMS ยีห่ ้อ____________________รุ่น______________หมายเลขเครื่อง_____________
วิทยุสื่อสาร VHF/FM HF/CB HF/SSB ความถี่____________________หมายเลขเครื่อง_____________
เบอร์โทรศัพท์ : ____________________
ผู้ควบคุมเรือ ชื่อ : ___________________________สกุล___________________________
หมายเลขบัตร :
เบอร์โทรศัพท์ : ____________________
เจ้าของเรือ ชื่อ : ___________________________สกุล___________________________
หมายเลขบัตร :
เบอร์โทรศัพท์ : ____________________
ที่อยู่ : ______________________________________________________________________
*** หมายเหตุ ***
อ่าวไทยตอนบน : สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / เพชรบุรี
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก : ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี / ระยอง / จันทบุรี / ตราด
อ่าวไทยตอนกลาง : ประจวบคีรีขันธ์ / ชุมพร / สุราษฎร์ธานี / นครศรีธรรมราช
อ่าวไทยตอนล่าง : สงขลา / ปัตตานี / นราธิวาส
อันดามัน : ระนอง / พังงา / ภูเก็ต / กระบี่ / ตรัง / สตูล

หน้าที่ 1

LR

(สําหรับเจ้าหน้าที่)
รายชื่อคนประจําเรือ/ลูกเรือ
เพศ
สัญชาติ
หมายเลขประจําตัว

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ/+ลูกเรือ :

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ______________________________
เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ท่าเรือ/แพปลา :

** หมายเหตุ: ให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือหรือผู้แทน นําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ฯ แจ้งเข้า – ออก เรือประมง/เจ้าหน้าที่ท่าเรือ/แพปลา
ภายในระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง เพื่อแสดงการแจ้งเข้า - ออก**

หน้าที่ 2

LR

(สําหรับเจ้าหน้าที่)
รายชื่อคนประจําเรือ/ลูกเรือ
เพศ สัญชาติ
หมายเลขประจําตัว

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ/+ลูกเรือ :

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ______________________________
เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ท่าเรือ/แพปลา :

** หมายเหตุ: ให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือหรือผู้แทน นําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ฯ แจ้งเข้า – ออก เรือประมง/เจ้าหน้าที่ท่าเรือ/แพปลา
ภายในระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง เพื่อแสดงการแจ้งเข้า - ออก**

