เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดรายการ วิธกี ารในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง
ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นา หรือนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นา
ขึนท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง
พ.ศ. ๒๕๖2
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิ บ ดี ก รมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง
ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นา หรือนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง
ของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(2) ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง
ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นา หรือนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง
ของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 2 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง
ทุกลาที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นา หรือนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง
ข้อ 3 การบันทึกข้อมูลตามข้อ ๒ ให้ดาเนินการ ดังนี
(1) กรณีมีการซือขายสินค้าสัตว์นาส่งเข้าโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามประกาศกรมประมง
เกี่ยวกับการบันทึกการซือขายสัตว์นาในหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น า
หรือแปรรูปสัตว์นาให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged
Catch Certification System)
(2) กรณี ที่ มิ ไ ด้มี การซือขายสิ นค้ าสั ต ว์น าส่ งเข้า โรงงานที่ อยู่ ใ นบั ญชี รายชื่อ ตามประกาศ
กรมประมงเกี่ยวกับการบันทึกการซือขายสัตว์นาในหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์นาหรือแปรรูปสัตว์นา ให้บันทึกข้อมูลตามแบบ 1 แนบท้ายประกาศนี ในรูปแบบของเอกสาร
และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ทางโทรสาร หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม LINE ที่สามารถตรวจสอบและนา
กลับมาใช้โดยความหมายดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ 5 (2)
ข้อ 4 การเข้าใช้ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch
Certification System) ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลายื่นคาขอเข้าใช้
ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงตามแบบ 2 แนบท้ายประกาศนี ต่อศูนย์ควบคุม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา้ ๑๐
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การแจ้งเรือเข้าออก ทังนี เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาจะจัดทาบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) ได้
ก็ต่อเมื่อกรมประมงได้อนุมัติการเข้าใช้ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงและประกาศ
รายชื่อท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาทางเว็บไซต์ของกองบริหารจัดการเรือประมง
และการทาการประมง กรมประมง แล้ว
ข้อ 5 ระยะเวลาในการดาเนินการจัดทาแบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ
ขนถ่ายสัตว์นา หรือนาสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง ให้ดาเนินการดังนี
(1) กรณีสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาที่ขึนท่าเทียบเรือประมงมีการคัดแยกชนิดและชั่งนาหนัก
ณ ท่าเทียบเรือประมงทังหมด ต้องจัดทาบันทึกให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับตังแต่เวลา
สินสุดการขนถ่ายสัตว์นาหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง
(2) กรณี สั ต ว์ น าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น าที่ ขึ นท่ า เที ย บเรื อ ประมงมี ก ารขนส่ ง ทางรถยนต์
ซึ่งต้องจัดทาหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาประเภทขนส่งสัตว์นาทางรถยนต์ตามประกาศกรมประมง
เกี่ยวกับการกาหนดแบบและรายการหนังสือกากับการซือขายสัตว์นาประเภทขนส่งสัตว์นาทางรถยนต์
ต้ อ งจั ด ท าบั น ทึ ก ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ หกชั่ ว โมง นั บ ตั งแต่ เ วลาสิ นสุ ด การขนถ่ า ยสั ต ว์ น า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง
ข้อ 6 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบ 1

แบบสรุปรายวัน
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลาที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์นา
หรือนาสัตว์นา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์นาขึนท่าเทียบเรือประมง

ชื่อท่ำเทียบเรือประมง/แพปลำ:
เลขที่ใบจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง:

ลำดับที่

ชื่อเรือประมง

อำเภอ:

ขนำดตัน
เลขทะเบียนเรือ
กรอส

วันที่:
เลขที่:
จังหวัด:

เวลำเทียบท่ำ
เลขที่ PI

เข้ำท่ำ

สินสุดกำรนำ
ออกท่ำ
สัตว์นำขึนท่ำ

วัตถุประสงค์
เข้ำเทียบท่ำ

นำหนักสัตว์นำรวม
ที่ขนผ่ำนท่ำ (กก.)

ลงชื่อ……………………………………………………..
ผู้มีอำนำจของท่ำเทียบเรือประมงหรือกิจกำรแพปลำ
หน้า 1

แบบ 1

แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า
หรือน้าสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration)
วันที่:
เลขที่:
ชื่อท่ำเทียบเรือประมง/แพปลำ:
อำเภอ:
จังหวัด:
เลขที่ใบจดทะเบียนทาเทียบเรือประมง:
เรือขนถาย
ชื่อเรือขนถาย:
เลขทะเบียนเรือขนถาย:
เครื่องหมายประจาเรือขนถาย:
วันที/่ เวลา Port-out:
วันที/่ เวลา Port-in:
เลขที่ใบแจ้งเข้าทา:
เรือประมง
ชื่อเรือประมง:
เลขทะเบียนเรือประมง:
เครื่องหมายประจาเรือประมง:
วันที่/เวลา Port-out:
วันที่/เวลา Port-in:
เลขที่ใบแจ้งเข้าทา:
ข้อมลการขึ้นทา
วันที่เริ่มต้นการนาสััตวนน้าขึ้นทา:
เวลาเริ่มต้นการนาสััตวนน้าขึ้นทา:
วันที่สัิ้นสัุดการนาสััตวนน้าขึ้นทา:
เวลาสัิ้นสัุดการนาสััตวนน้าขึ้นทา:
ปริมาณสััตวนน้ารวม:
กิโลกรัม
ชนิดสััตวนน้าที่ขนผานทา
ลาดับ
ชนิด

ปริมาณ

ลาดับ

ชนิด

ปริมาณ

ลงชื่อ……………………………………………………..
ผู้มีอำนำจของท่ำเทียบเรือประมงหรือกิจกำรแพปลำ
หน้า 2

แบบ 1

ชนิดสััตวนน้าที่ขนผานทา
ลาดับ

ชนิด

ปริมาณ

ลาดับ

ชนิด

ปริมาณ

ลงชื่อ……………………………………………………..
ผู้มีอำนำจของท่ำเทียบเรือประมงหรือกิจกำรแพปลำ
หน้า 3

แบบ 2

คำขอเข้ำใช้ระบบกำรรำยงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง
(Thai Flagged Catch Certification System)
(1) ชื่อท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลา ................................................................................................................................................
(2) หมายเลขทะเบียนท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลา ........................................................................................................................
(3) ประเภทกิจการ

□ บุคคลธรรมดา

□ นิติบุคคล

(4) ประเภทนิติบุคคล

□ บจก. □ บมจ. □ หจก. □ หสน. □ อื่นๆ .......................................................................................

(5) ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................................................
(6) ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................................
(7) เลขที่บัตรประชาชน / วันที่หมดอายุ ......................................................................................................................................................
(8) เลขทะเบียนนิติบุคคล .............................................................................................................................................................................
(9) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............................................................................................................................................................................
(10) สถานที่ติดต่อ เลขที่ .......................................... แขวง/ตาบล ............................................... เขต/อาเภอ ...........................................
จังหวัด ....................................…….. รหัสไปรษณีย์ …………………..……………... โทรศัพท์ ……………….…………………………..
(๑1) รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มอบหมายให้เข้าใช้งานระบบ
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน

อีเมล์/เบอร์โทร.

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัสผ่าน

เบอร์โทร

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัสผ่าน

เบอร์โทร

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัสผ่าน

เบอร์โทร

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัสผ่าน

เบอร์โทร

หน้า 1

แบบ 2
ชื่อพนักงาน/ลูกจ้าง

ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน

อีเมล์/เบอร์โทร.

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อผู้ใช้

อีเมล์

ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

รหัสผ่าน

เบอร์โทร

หมายเหตุ:
ชื่อผู้ใช้ ( ๔ – ๘ ตัวอักษรใช้เฉพาะตัวอักษร A – Z , a – z และ/หรือตัวเลข 0 – 9)
รหัสผ่าน ( ๔ – ๘ ตัวอักษรใช้เฉพาะตัวอักษร A – Z , a – z และ/หรือตัวเลข 0 – 9)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ
(
ยื่นคาขอวันที่

ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรา

)

สาหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง
ความเห็นเจ้าหน้าที่

ผลการพิจารณา
□ อนุมัติ
□ ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่
)

วันที่

หน้า 2

