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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๘ (๒) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น
และกฎ หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ ก่อนดําเนินการขนถ่ายไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง ให้ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแจ้งการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับการแจ้งภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งการขนถ่าย
ข้อ ๓ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากการขนถ่ายในแต่ละครั้งแล้วเสร็จ ให้ผู้ควบคุมเรือประมง
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย
จากเรือประมงไทย จัดทําหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องตามแบบท้ายประกาศนี้
ภายในยี่สิ บ สี่ชั่ ว โมงหลั ง จากการขนถ่ายในแต่ ล ะครั้ งแล้ว เสร็ จ ให้ผู้ ค วบคุม เรือ ประมงที่ ไ ด้
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้ําผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ กรณีการรับขนถ่ายสัตว์น้ําจากเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย เรือดังกล่าวจะต้อง
ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ควบคุมเรือประมง
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย
เรียกเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วยเพื่อประกอบการขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ํา
(๑) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง
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(๒) สําเนาใบอนุญาตทําการประมงจากรัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่ง หรือองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ ก่อนนําเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
เข้าท่าเทียบเรือประมงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง ให้ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยจัดทํารายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้ําที่ได้รับขนถ่ายมาเป็นรายลํา ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖ ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยต้องจัดส่งหนังสือ กํากับการขนถ่ายสัตว์น้ําตามข้อ ๓ ให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง ทันที
ที่เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์น้ําหน้าท่า
ข้อ ๗ ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยซึ่งปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง
เรื่ อ ง กํ า หนดระยะเวลาและวิ ธี ก ารรายงานหนั ง สื อ กํ า กั บ การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า ของเรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง
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หนังสื อกํากับการขนถ่ ายสัตว์ นาํ้ (Marine Catch Transshipping Document : MCTD )
กรมประมง (DEPARTMENT OF FISHERIES )
ชื่อผูค้ วบคุมเรื อขนถ่าย (Name of receiving vessel representative)........................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน (ID No.)
ที่อยู่ (Address)................................................
………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.).................................................................
ชื่อเรื อ (Name of receiving vessel)..................................................... เลขทะเบียนเรื อ (Vessel registration No.)
จังหวัดท่าขึ้นสัตว์น้ าํ (Landing place)………………………………………………
วันที่ข้ นึ ท่า(Date of landing)……………………………(ประเทศไทย)
ทั้งนี้ขา้ พเจ้า (ผูค้ วบคุมเรื อ) ขอมอบอํานาจให้โรงงานผูใ้ ช้สตั ว์น้ าํ ที่ขา้ พเจ้าขนถ่ายนี้ลงนามในคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ าํ แทนข้าพเจ้าได้
Remark: I (opeartor/representative) give a processing plant representative authority to sign in the Catch Certificate as my representative.
ลงนามผูค้ วบคุมเรื อขนถ่าย …………............................................................................ ลงนามเจ้าหน้าที่.............................................................. ว/ด/ป.....................
Signature of receiving vessel representative (
) Signature of port authority (
) (Date)
ส่ วนที่(Part )2(1) ชื่อผูค้ วบคุมเรื อประมง..............................................................................
ชื่อเรื อ............................................................................................
Name of fishing vessel representative
Name of fishing vessel
เลขที่บตั รประชาชน (ID No.)
ที่อยู่ (Address)..………….......…….………..…….
ส่ วนที่(Part )1

.............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)........................................................................
เลขทะเบียนเรื อ (Vessel registration No.)
ใบอนุญาตทําการประมง (Fishing license)
เลขทะเบียนเรื อขนถ่ายสัตว์น้ าํ
ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตันกรอส
ฝากสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงมากับเรื อ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel
พื้นที่/ตําแหน่งที่ขนถ่าย (Transhipping area)……………………….………
ท่าเทียบเรื อที่นาํ สัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing port)………………………………
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
1)
2)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)

7)

8)

แหล่งทําประมง (Fishing area)……...…………......................................

3)
9)

วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ บริ เวณท่าเทียบเรื อ........................................................
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ระหว่างเรื อในทะเล (Transhipment date)……………..
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing date)………………………..……...…
6)
4)
5)
10)

11)

12)

ลงนามผูส้ งั เกตการณ์..........................................................................
Signature of observer (
)

ลงนามผูค้ วบคุมเรื อประมง.....................................................................................
Signature of fishing vessel representative (
)
ส่ วนที่(Part )2(2)

ชื่อผูค้ วบคุมเรื อประมง......................................................................
Name of fishing vessel representative
เลขที่บตั รประชาชน (ID No.)

ชื่อเรื อ............................................................................................
Name of fishing vessel
ที่อยู่ (Address)..……….…………......….

.............................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.).................................................................

เลขทะเบียนเรื อ (Vessel registration No.)
ใบอนุญาตทําการประมง (Fishing license)

เลขทะเบียนเรื อขนถ่ายสัตว์น้ าํ

ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตันกรอส
ฝากสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงมากับเรื อ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel
พื้นที่/ตําแหน่งที่ขนถ่าย (Transhipping area)……………………….………
ท่าเทียบเรื อที่นาํ สัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing port)………………………………
1)
2)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)

7)

8)

ลงนามผูค้ วบคุมเรื อประมง.....................................................................................
Signature of fishing vessel representative (
)

แหล่งทําประมง (Fishing area)……...………….............................

3)
9)

วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ บริ เวณท่าเทียบเรื อ........................................................
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ระหว่างเรื อในทะเล (Transhipment date)……………..
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing date)…………………………………
4)
6)
5)
10)

11)

12)

ลงนามผูส้ งั เกตการณ์..........................................................................
Signature of observer (
)
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ชื่อผูค้ วบคุมเรื อประมง..............................................................
Name of fishing vessel representative
เลขที่บตั รประชาชน (ID No.)
.............................................................................................................................................

ส่ วนที่(Part )2(3)

ชื่อเรื อ............................................................................................
Name of fishing vessel
ที่อยู่ (Address)..……………….…………….
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)..............................................................

เลขทะเบียนเรื อ (Vessel registration No.)
ใบอนุญาตทําการประมง (Fishing license)

เลขทะเบียนเรื อขนถ่ายสัตว์น้ าํ

ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตันกรอส
ฝากสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงมากับเรื อ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel

แหล่งทําประมง (Fishing area)……............………….......................

พื้นที่/ตําแหน่งที่ขนถ่าย (Transhipping area)……………………….………
ท่าเทียบเรื อที่นาํ สัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing port)………………………………
1)
2)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)

7)

8)

3)
9)

ลงนามผูค้ วบคุมเรื อประมง.......................................................................................
Signature of fishing vessel representative (
)
ส่ วนที่(Part )2(4) ชื่อผูค้ วบคุมเรื อประมง.....................................................................
Name of fishing vessel representative
เลขที่บตั รประชาชน (ID No.)

วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ บริ เวณท่าเทียบเรื อ..........................................................
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ระหว่างเรื อในทะเล (Transhipment date)……………..
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing date)…………………………………
4)
5)
6)
10)

11)

12)

ลงนามผูส้ งั เกตการณ์..........................................................................
Signature of observer (
)
ชื่อเรื อ............................................................................................
Name of fishing vessel
ที่อยู่ (Address)..……….........………….

.............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)..........................................................
เลขทะเบียนเรื อ (Vessel registration No.)
ใบอนุญาตทําการประมง(Fishing license)
เลขทะเบียนเรื อขนถ่ายสัตว์น้ าํ
ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตันกรอส
แหล่งทําประมง (Fishing area)……...…...............…………........................
ฝากสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงมากับเรื อ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel
พื้นที่/ตําแหน่งที่ขนถ่าย (Transhipping area)……………………….………
ท่าเทียบเรื อที่นาํ สัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing port)………………………………
1)
2)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)
7)
8)
ชนิดสัตว์น้ าํ (Fish Species)
ปริ มาณ (Quantity) (กก.Kg)
ลงนามผูค้ วบคุมเรื อประมง.....................................................................................
Signature of fishing vessel representative (
)

3)
9)

วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ บริ เวณท่าเทียบเรื อ..........................................................
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ระหว่างเรื อในทะเล (Transhipment date)…….………..
วันที่ขนถ่ายสัตว์น้ าํ ขึ้นท่า (Landing date)………………………….………
4)
5)
6)
10)

11)

12)

ลงนามผูส้ งั เกตการณ์..........................................................................
Signature of observer (
)

