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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย
ที่ท้าการขนถ่ายสัตว์นา้ ในเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูนา่ แห่งมหาสมุทรอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๖๕
เนื่องด้วยมาตรา ๘9 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้เรือที่ได้
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทยที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตของรัฐชายฝั่ง หรือในเขต
ที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หลั ก เกณฑ์
และมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศนัน
โดยที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean
Tuna Commission, IOTC) อั น ท้ า ให้ ประเทศไทยมีสิท ธิเ ข้าไปท้า การขนถ่า ยสัต ว์น้า ในเขตพืนที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ประกอบกับในการประชุมภาคีสมาชิก IOTC
ประจ้าปี ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมติบางประการ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อมติดังกล่าว
กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไปท้าการขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทยในบริเวณ
ดั ง กล่ า วทราบถึ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ปฏิ บั ติ ข องเรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า นอกน่ า นน้ า ไทยที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ
หากเข้ า ไปท้ า การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า หรื อ ด้ า เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในเขตพื นที่ ที่ อ ยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้า
นอกน่านน้าไทยที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ในประกาศนี
“ทุ่นข้อมูล” หมายความว่า อุปกรณ์ลอยน้า ทังแบบปล่อยลอยหรือยึดอยู่กับที่ ซึ่งใช้งาน
โดยหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและ
ตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมประมง
“เรือไร้สัญชาติ” หมายความว่า เรือซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้สทิ ธิ
ที่จะชักธงของรัฐใด หรือเรือตามข้อ 92 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ซึ่งออกทะเลโดยชักธงของรัฐสองรัฐหรือมากกว่านันตามความสะดวก
“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง” หมายถึง การด้าเนินการใดที่เป็นการสนับสนุน หรือมีส่วน
ในการเตรียมท้าการประมง ซึ่งรวมถึงการน้าขึนท่า การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป การขนถ่ายหรือ
ขนส่งสัตว์น้าที่ยังไม่เคยน้าขึนท่ามาก่อน ตลอดจนการจัดหาบุคลากร เชือเพลิง เครื่องมือประมง
และเสบียงอื่น ๆ เพื่อใช้ในทะเล
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ข้อ ๓ พืนที่แ ละชนิ ด ของสัต ว์น้าที่อยู่ในความรับผิด ชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่ า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี
ข้อ ๔ เรือขนถ่ายสัตว์น้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทยในเขตพืนที่และชนิดของ
สัตว์น้าตามข้อ ๓ จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จ าก
เว็บไซต์ www.iotc.org
เจ้าของเรือขนถ่ายสัต ว์น้ า และผู้ควบคุมเรือ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตของ
องค์การบริห ารจัด การประมงตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการท้าประมงหรือ
ขนถ่ายชนิดของสัตว์น้าตามข้อ 3 หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงกับเรือไร้สัญชาติหรือเรือ
ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว
หากพบเห็นเรือต้องสงสัยว่าเป็นเรือไร้สัญชาติ หรือที่มิได้อยู่ในบัญชีเรือที่ได้รับอนุญาตของ
องค์การบริหารจัดการประมงตามวรรคหนึ่งก้าลังท้าประมง ขนถ่ายสัตว์น้าหรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ
ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การประมงดั ง กล่ า ว ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ต้ อ งแจ้ ง ข้ อ มู ล
ให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ทราบโดยพลัน ตามแบบรายงาน
การพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย (Report of sighting vessel presumed engaging IUU fishing)
(กปน.๑๘) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๕ ห้ามมิให้เรือขนถ่ายสัตว์น้าใช้แสงไฟเพื่อวัตถุประสงค์ในการล่อปลาทูน่าและชนิดพันธุ์
คล้ า ยปลาทู น่ า หรื อ ห้ า มใช้ อ ากาศยานหรื อ อากาศยานไร้ ค นขั บ สนั บ สนุ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การประมงของเรือประมงล้าอื่น
ข้อ ๖ ห้ามมิให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ากระท้ากิจกรรมอื่นใดในรัศมีหนึ่งไมล์ทะเลนับจากตัวทุ่น
ข้อมูล และห้ามมิให้น้าทุ่นข้อมูลขึนเรือ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตหรือร้องขอเป็นการเฉพาะจากเจ้าของ
ผู้รับผิดชอบทุ่น
ข้อ ๗ ห้ามมิให้เรือขนถ่ายสัตว์น้าขนถ่ายปลาฉลามครีบขาว (oceanic whitetip sharks)
ปลาฉลามหางยาว (thresher sharks) และสั ต ว์ น้ า กลุ่ ม ปลากระเบนปี ศ าจ (mobulid rays)
รวมทังห้ามเก็บรักษา น้าขึนท่า ขาย หรือเสนอขาย
ข้อ ๘ การเก็บรักษาปลาฉลามชนิดอื่นนอกเหนือไปจากข้อ ๗ ต้องเก็บปลาฉลามทุกส่วน
ไว้บนเรือ ยกเว้นหัว อวัยวะภายในและหนังจนกว่าเรือจะมาถึง ณ จุดที่น้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือ
ครังแรก
ส้าหรับการเก็บรักษาปลาฉลามตามวรรคหนึ่งแบบแช่เย็น ห้ามตัดครีบปลาฉลาม จนกว่าเรือ
จะมาถึง ณ จุดที่น้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือครังแรก
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ส้าหรับการเก็บรักษาปลาฉลามตามวรรคหนึ่งแบบวิธีแช่แข็ง สามารถตัดครีบปลาฉลามได้
แต่ห้ามเก็บครีบของปลาฉลามเกินกว่าร้อยละห้าของน้าหนักปลาฉลามที่มีอยู่ในเรือจนกว่าเรือจะมาถึง
ณ จุดที่น้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือครังแรก
ส้าหรับกรณีที่จับปลาฉลามตามวรรคหนึ่งได้ หากเป็นปลาฉลามวัยอ่อน หรือปลาฉลามที่ตังท้อง
ต้องปล่อยปลาฉลามดังกล่าว
ข้อ ๙ เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า สามารถด้ า เนิ น การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า ในพื นที่ แ ละชนิ ด สั ต ว์ น้ า
ตามข้อ ๓ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(๑) กรณีขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล จะท้าการขนถ่ายสัตว์น้าได้เฉพาะกับเรือประมงเบ็ดราว
ปลาทู น่ า ขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่ า ยี่ สิ บ สี่ เ มตร) และต้ อ งมี ผู้ สั ง เกตการณ์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค (IOTC
Regional Observer) สังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น้าบนเรือขนถ่ายสัตว์น้าตลอดเวลา
(๒) กรณีขนถ่ายสัตว์น้าที่ท่าเทียบเรือ สามารถขนถ่ายสัตว์น้ากับเรือประมงได้ทุกประเภท
ข้อ ๑๐ ก่อนที่จะเริ่มการขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้าต้องได้รับ
เอกสารยืนยันว่าเรือประมงเบ็ดราวทูน่าขนาดใหญ่ได้รับอนุญาตขนถ่ายสัตว์น้าจากรัฐเจ้าของธง
ข้อ ๑1 การขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเลจากเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่า เรือขนถ่ายสัตว์น้าต้อง
อ้านวยความสะดวกให้ผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค (IOTC Regional Observer) เพื่อด้าเนินการ
ดังต่อไปนี
๑) บันทึกและรายงานกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้า
๒) ตรวจสอบต้าแหน่งของเรือเมื่อท้าการขนถ่าย
๓) สังเกตและประมาณการสัตว์น้าที่ขนถ่าย
๔) ตรวจสอบและบันทึกชื่อเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหมายเลข
IOTC
๕) ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า
ข้อ ๑2 การขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้าต้องรายงานการขนถ่าย
สัต ว์ น้ าตามแบบฟอร์ม IOTC Transhipment Declaration และส่งไปยังส้านักเลขาธิการ IOTC
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ IOTC-Secretariat@fao.org และประเทศเจ้าของธงเรือประมงเบ็ดราวทูน่า
ขนาดใหญ่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงภายหลังจากท้าการขนถ่ายสัตว์น้าเสร็จสินแล้ว
ข้อ ๑3 การขนถ่ายสัตว์น้าในเขตท่าเทียบเรือ ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้าต้องแจ้งปริมาณ
ปลาทูน่า ชนิดพันธุค์ ล้ายปลาทูนา่ และปลาฉลามที่จะขนถ่ายในเขตท่าเทียบเรือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของรัฐ
เจ้าของท่านันทราบ ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนเริ่มขนถ่ายสัตว์น้า
เมื่ อ ขนถ่า ยสั ต ว์น้ า ในเขตท่า เที ย บเรือแล้วเสร็จ ผู้ ค วบคุมเรือ ขนถ่า ยสัต ว์ น้าต้อ งรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้ าตามแบบฟอร์ม IOTC Transhipment Declaration และส่งไปยังกองบริหารจัดการ
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เรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากท้าการขนถ่ายสัต ว์น้า
ในเขตท่าเทียบเรือเสร็จสิน
ข้อ ๑4 ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้าต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า ไม่ว่าเป็นการขนถ่าย
สั ต ว์ น้ า กลางทะเลหรื อ ในเขตท่ า เที ย บเรื อ ตามแบบฟอร์ ม IOTC transhipment declaration
และส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจของรัฐที่จะท้าการเทียบท่าไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนเทียบท่า
ข้อ ๑๕ การแจ้ง การส่งข้อมูล และการรายงาน ตามข้อ ๔ และข้อ ๑3 ต้องแจ้ง ส่ง
หรือรายงานโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง
กรมประมง หรื อ ผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถตรวจสอบและน้ า กลั บ มาใช้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๑๖ ผู้ที่ประสงค์จะท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในพืนที่และชนิดสัตว์น้าตามข้อ ๓ ควรต้อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากหลักเกณฑ์และ
ข้อปฏิบัติมีการปรับปรุงแก้ไขทุกปีตามข้อมติที่รับรองจากการประชุมของคณะกรรมาธิการปลาทูน่ า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)
ข้อ ๑๗ ผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงภายใต้
คณะกรรมาธิ ก ารปลาทู น่ า แห่ ง มหาสมุ ท รอิ น เดี ย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)
จะมีความผิดตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะธรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)

สัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Thunnus albacares
Katsuwonus pelamis
Thunnus obesus
Thunnus alalunga
Thunnus maccoyii
Thunnus tonggol
Euthynnus affinis
Auxis thazard
Auxis rochei
Scomberomorus commerson
Scomberomorus guttatus
Makaira nigricans
Makaira indica
Tetrapturus audax
Istiophorus platypterus
Xiphias gladius

ชื่อสามัญ
Yellowfin tuna
Skipjack
Bigeye tuna
Albacore tuna
Southern Bluefin tuna
Longtail tuna
Kawakawa
Frigate tuna
Bullet tuna
Narrow barred Spanish Mackerel
Indo-Pacific king mackerel
Blue Marlin
Black Marlin
Striped Marlin
Indo-Pacific Sailfish
Swordfish

ชื่อไทย
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ปลาทูน่าท้องแถบ
ปลาทูน่าตาโต
ปลาทูน่าครีบยาว
ปลาทูน่าครีบน้้าเงินใต้
ปลาโอด้า
ปลาโอลาย
ปลาโอขาว,ปลาโอแกลบ
ปลาโอหลอด
ปลาอินทรีบั้ง
ปลาอินทรีจุด
ปลากระโทงแทงครีบน้้าเงิน
ปลากระโทงแทงด้า
ปลากระโทงแทงลาย
ปลากระโทงแทงร่ม
ปลากระโทงแทงดาบ

FAO code
YFT
SKJ
BET
ALB
SBT
LOT
KAW
FRI
BLT
COM
GUT
BUM
BLM
MLS
SFA
SWO

กปน. ๑๘
แบบรายงานการพบเห็นเรือต้องสงสัย
(Report of sighting vessel presumed engaging IUU fishing)
ข้อมูลเรือที่รายงาน
ชื่อเรือที่รายงาน
หมายเลขทะเบียนเรือ
ข้อมูลเรือต้องสงสัย
ชื่อเรือ
หมายเลขทะเบียนเรือ
IMO (ถ้ามี)
สัญญาณเรียกขาน
ธงเรือ
วันที่และเวลาที่พบเรือต้องสงสัย

วันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. ............................

พิกัดทีพ่ บเรือต้องสงสัย

ละติจูด...................°..........................́ ลองจิจูด...................°...........................́

ภาพถ่ายของเรือต้องสงสัย

 มี

 ไม่มี

