
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และข้อปฏบิัติของเรือขนถ่ายสตัวน์ ้านอกน่านน ้าไทย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  8๘  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (7)  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก้าหนดการประมง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั งระบบติดตามเรือประมง  

และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ้า  
ที่ท้าการขนถา่ยสัตวน์ ้านอกนา่นน ้าไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั งระบบติดตามเรือประมง
และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  (ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง)  ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการ
ขนถ่ายสัตว์น ้านอกน่านน ้าไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๓) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือก้ากับการขนถา่ย
สัตว์น ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้านอกน่านน ้าไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๔) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก 
ท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น ้านอกน่านน ้าไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๕) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเสนอแผนการขนถ่ายสัตว์น ้า
และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า
นอกน่านน ้าไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๖) ประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจ้าอยู่ในเรือขนถ่าย
สัตว์น ้าในการขนถ่ายสัตว์น ้านอกน่านน ้าไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ บรรดาหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่บัญญัติซ ้า  ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศฉบับนี   ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี  

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ในประกาศนี  
“เรือขนถ่ายสัตว์น ้า”หมายความว่า  เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ออกไปท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า 

นอกน่านน ้าไทย 
“การขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตท่าเทียบเรือ”  หมายความว่า  การขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตท่าเทียบเรือ

ทั งจากเรือไปเรือ  (transshipment  in  port)  ขนถ่ายสัตว์น ้าจากท่าเทียบเรือไปเรือ  (loading  in  port)  
และขนถ่ายสัตว์น ้าจากเรือไปท่าเทียบเรือ  (unloading  in  port) 

“ศูนย์ปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง  กรมประมง 
“ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก”  หมายความว่า  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ส้าหรับ

เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้านอกน่านน ้าไทย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ

เฝ้าระวังการท้าการประมง  กรมประมง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก”  หมายความว่า  พนักงาน

เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ส้าหรับเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า 
นอกน่านน ้าไทย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากอง”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองควบคุม 
การท้าประมงนอกน่านน ้าและการขนถ่ายสัตว์น ้า  กรมประมง  และเจ้าหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมประมง
แต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี  

หมวด  ๑ 
ระบบตดิตามเรือประมง 

 
 

ข้อ ๕ บทบัญญัติในหมวดนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั ง
ระบบติดตามเรอืประมงและดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาตามมาตรา  8๘  (๑) 

ส่วนที ่ ๑ 
การติดตั งระบบระบุตา้แหนง่เรือประมงและการดูแลรักษาให้ใช้งานไดต้ลอดเวลา 

 
 

ข้อ ๖ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องติดตั งระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง  (Vessel  monitoring  
system;  VMS)  ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ้า  (รุ่นที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



เมื่อมีการติดตั งระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงตามวรรคหนึ่งแล้ว  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า  
ต้องแจ้งข้อมูล  รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์  ชื่อหรือหมายเลขทะเบียนเรือ  ภาพถ่ายเรือตามแบบ   
ศฝป.๑B  และแบบ  กปน.๑๑A  แนบท้ายประกาศนี   ต่อศูนย์ปฏิบัติการภายในเจ็ดวันหลังจากดา้เนนิการ
ติดตั งแล้วเสร็จ 

เมื่อศูนย์ปฏิบัติการ  ได้รับแจ้งตามวรรคสอง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  
แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตรวจสอบการติดตั งระบบ
ระบุต้าแหน่งเรือประมงตามแบบประเมินมาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง 
และล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง  สายสัญญาณ  และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง 

ในกรณีที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้ติดตั งระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงแนบท้ายประกาศกรมประมง  
เรื่อง  ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  
ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ้าให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  
๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี ใช้บังคับให้สามารถใช้ระบบระบุต้าแหน่ง
เรือประมงดังกล่าวต่อไปได้  จนกว่าจะขัดข้องหรือช้ารุด  จนต้องมีการปรับเปลี่ยน  ต้องด้าเนินการติดตั ง
ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงใหม่ให้มีมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท้าการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง
สายสัญญาณ  และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงล้าใดแล้ว  ห้ามมิให้มีการถอน 
ท้าให้เสียหาย  ท้าลาย  หรือท้าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งการล็อคตรึงและตีตราที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท้าไว้  
เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี  

(๑) กรณีซ่อมแซมอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงและอุปกรณ์ต่อพ่วง   
(๒) กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง 
(๓) กรณีมีเหตุจ้าเป็นอื่นที่จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ทั งนี   กรณี  (๑) - (๓)  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อศูนย์ควบคุม 

การแจ้งเรือเข้าออกตามแบบ  กปน.๑๑  แนบท้ายประกาศนี   ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
thaifoc@fisheries.go.th  ให้เห็นชอบก่อนด้าเนินการ  และเมื่อด้าเนนิการแล้วเสรจ็  ให้แจ้งศูนย์ควบคมุ
การแจ้งเรือเข้าออกทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันที่ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแบบ  กปน. ๑๑A   
แนบท้ายประกาศนี   ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  เพื่อด้าเนินการล็อคตรึง 
และตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง  สายสัญญาณและสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุต้าแหน่ง
เรือประมงตามข้อ  ๖  ทั งนี   เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการล็อคตรึง 
และตีตราดังกล่าวเอง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



เมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้ากลับเข้าเทียบท่า  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแจ้งศูนย์ปฏิบัติการแล้วให้
ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  เพ่ือตรวจสอบการติดตั งและท้าการล็อคตรึง  
และตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงตามข้อ  ๖ 

ข้อ ๘ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องดูแลระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงให้สามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา  ทั งขณะที่ออกท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าและขณะที่จอดเทียบท่า  กรณีการแจ้งปิดระบบ  
ระบุต้าแหน่งเรือประมงให้สามารถท้าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี  

(๑) เรือขนถ่ายสัตว์น ้าเกิดการช้ารุดเสียหายและมีการน้าเรือเข้าอู่  เพ่ือซ่อมแซม  ให้เจ้าของ
เรือขนถ่ายสัตว์น า้แจ้งศูนย์ปฏิบัตกิารกอ่นปดิระบบระบุตา้แหน่งเรือประมงตามแบบ  ศฝป.๔B  แนบท้าย
ประกาศนี   ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงพร้อมส่งหนังสือรับรองจากอู่เรือที่มีการระบุวันที่เริ่มต้นเข้าอู่และออกจากอู่  
โดยจะสามารถปิดระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการแล้ว  เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จและต้องการยกเลิกการปิดสัญญาณชั่วคราว   
ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามแบบ  ศฝป.๔B  แนบท้ายประกาศนี   ก่อนเรือขนถ่ายสัตว์น ้า
ออกจากอู่ 

หากการซ่อมแซมตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือต่ออายุการปิดสัญญาณ
ชั่วคราวไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามแบบ  ศฝป.๔B  แนบท้ายประกาศนี   เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
และต้องการยกเลิกการปิดสัญญาณชั่วคราว  ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงก่อนเรือขนถ่ายสัตว์น ้า
ออกจากอู่โดยใช้แบบ  ศฝป.๔B  แนบท้ายประกาศนี  

(๒) อุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงช้ารุดและอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์   
เฉพาะกรณีที่เรือจอดเทียบท่า  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแจ้งศูนย์ปฏิบัติการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
หลังจากเหตุการณ์นั นเกิดขึ นโดยใช้แบบ  ศฝป.๔B  แนบท้ายประกาศนี   ทั งนี   ให้แนบหนังสือรับรองจาก
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ 

(๓) เรือขนถ่ายสัตว์น ้าอับปาง  ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งศูนย์ปฏิบัติการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง  
หลังจากเหตุการณ์นั นเกิดขึ นตามแบบ  ศฝป.๔B  แนบท้ายประกาศนี   โดยให้แนบภาพถ่ายของเรือ   
ณ  สถานที่เกิดเหตุ  (ถ้ามี)  หรือส้าเนารายงานประจ้าวันเกี่ยวกับคดี 

ข้อ ๙ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าสามารถติดตั งระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงได้มากกว่า   
๑  ชุด  โดยต้องแจ้งการติดตั งและล็อคตรึงตามข้อ  ๖   

ข้อ ๑๐ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น า้ที่ไดต้ิดตั งระบบระบตุ้าแหนง่เรือประมงตามข้อ  ๖  แล้วต้อง
ด้าเนินการให้ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงส่งข้อมูลตามที่ก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ตดิตามเรือประมง  ทุกหนึ่งชั่วโมง  ทั งขณะที่ออกท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าและขณะที่จอดเทียบท่า 

ข้อ ๑1 กรณีที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  
ด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง  ให้ด้าเนินการแก้ไขระบบระบุต้า แหน่ง
เรือประมงให้เป็นปกติ  ทั งนี   หากอยู่ในระหว่างการขนถ่ายสัตว์น ้าซึ่งได้รับการอนุญาตจากพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ประจ้ากองแล้ว  ให้หยุดท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าทันที  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้ากองให้ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อได้  เนื่องจากสามารถตรวจสอบผ่านระบบอื่น   
เช่น  ระบบแสดงตนอัตโนมัติ  (AIS)  หรือผู้สังเกตการณ์บนเรือ  เป็นต้น 

ข้อ ๑2 เมื่อเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้รับเจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ
ด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงและไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งาน  
ได้ตามปกติภายในสิบสองชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  
ในครั งแรกให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าสลับไปใช้อุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงชุดส้ารองที่ได้แจ้ง  
การติดตั งอุปกรณ์ระบุตา้แหนง่เรือประมงชุดส้ารองตามข้อ  ๙  และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการผ่านทางไปรษณยี์
อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการด้าเนินการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล  และแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าทราบภายในหกชั่วโมง   

เมื่อเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการด้วยเหตุ
ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง  ให้บันทึกข้อมูลพิกัดเรือที่ได้จาก  GPS  ประจ้าเรือ  
โดยมีรายละเอียดตามแบบ  ศฝป.๗.๑B  และ  ศฝป.๗.๒B  แนบท้ายประกาศนี   ทุกหนึ่งชั่วโมง   
และรายงานพิกัดเรือดังกล่าวทุกหนึ่งชั่วโมงต่อศูนย์ปฏิบัติการ  ผ่านทางวิทยุสื่อสาร  ระบบ  HF/SSB  (USB)  
ช่องหลักความถี่  8228.0  KHz  ช่องรองความถี่  6290.0  KHz  หรือทางวิทยุสื่อสารระบบ  MF/HF  
(CB  27  MHz)  ช่องหลักความถี่  27.085  MHz  (Ch.11  (C-Band))  ช่องรองความถี่  27.105  MHz   
(Ch.12   (C-Band) )   หรือทางโทรศัพท์   ๐  ๒๕๕๘  ๐๒๐๙ ,  ๐  ๒๕๗๙  ๐๓๔๑  หรือ 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ที่ส่งผ่านมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้  ซึ่งได้แจ้งต่อกรมประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว   

ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานข้อมูลพิกัดของเรือผ่านระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงได้  ให้เจ้าของเรือ
รายงานข้อมูลพิกัดของเรือโดยมีรายละเอียดตามแบบ  ศฝป.๗.๑B  และ  ศฝป.๗.๒B  แนบท้ายประกาศนี   
หรือผ่านอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม  เช่น  AIS,  Satellite  broadband  ที่ได้แจ้งกับกรมประมง 
ไว้ล่วงหน้าแล้ว  ทั งนี   ข้อมูลที่ส่งมายังกรมประมงต้องไม่ผ่านการปรับแต่งข้อมูล 

ข้อ ๑3 เมื่อเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้รับเจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ
ด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงและไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งาน  
ได้ตามปกติภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ 
ในครั งแรก  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าด้าเนินการน้าเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้าเทียบท่าทันที  ทั งนี    
อาจเป็นท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่งอื่นหรือท่าเทียบเรือของประเทศไทยก็ได้   

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับใช้ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลพิกัดเรือขนถ่ายสัตว์น ้าผ่านอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม  เช่น  AIS,  Satellite  
broadband  ที่ได้แจ้งกับกรมประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยสามารถท้าขนถ่ายสัตว์น ้าต่อไปได้สามสิบวัน
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นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการในครั งแรก  ทั งนี   ข้อมูลที่ส่งมายัง
กรมประมงต้องไม่ผ่านการปรับแต่งข้อมูล 

ข้อ ๑4 กรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น ้าจอดเทียบท่า  ณ  ท่าเทียบเรือประมงของประเทศไทย 
และเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการด้วยเหตุไม่ได้รับ
สัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าบันทึกพิกัดเรือตามแบบ  ศฝป.๗.๑B  
และ  ศฝป.๗.๒B  แนบท้ายประกาศนี   ทุกหนึ่งชั่วโมง  และส่งแบบดังกล่าวหลังจากที่สัญญาณจากระบบ
ระบุต้าแหน่งเรือประมงกลับมาใช้ได้ตามปกติทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการน้าเรือขนถ่ายสัตว์น ้ากลับเข้าเทียบท่าเนื่องจากไม่สามารถแก้ไข 
ให้ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงกลับมาใช้งานได้ตามปกติตามข้อ  ๑3  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าด้าเนินการ  
ดังต่อไปนี  

(1) หากเข้าท่าเทียบเรือของประเทศไทย  ให้ส่งแบบรายงาน  ศฝป.๗.๑B  และ  ศฝป.๗.๒B  
แนบท้ายประกาศนี   ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  และให้ด้าเนินการ
ซ่อมแซมระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงทันที  ในกรณีที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ  ให้ด้าเนินการทดสอบ 
ระบบการส่งสัญญาณระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดงักล่าว  จึงสามารถแจง้
น้าเรือออกจากท่าเทียบเรือได้   

(2) หากเข้าท่าเทียบเรือของรัฐอื่น  ให้ส่งแบบ  ศฝป.๗.๑B  และ  ศฝป.๗.๒B  แนบท้าย
ประกาศนี   และเอกสารหลักฐานการแจ้งเข้าเทียบท่าจากหน่วยงานของรัฐเจ้าของท่า  ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  และให้ด้าเนินการซ่อมแซมระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงทันที   
ในกรณีที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ  ให้ด้าเนินการทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว  จึงสามารถน้าเรือออกจากท่าเทียบเรือได้ 

ข้อ ๑๖ การแจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการที่ได้ด้าเนินการผ่านช่องทาง 
การติดต่อที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดตั งอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือหรือในแบบ
แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  ให้ถือว่ามีการแจ้งและเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้รับทราบแล้ว 

ข้อ 1๗ ความในข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  มิให้ใช้บังคับกรณีเรือไม่ส่งข้อมูล
จากระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงที่เกดิจากความบกพร่องของระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม  ระบบของ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ระบบของกรมประมง  หรือเหตุอื่นใดที่มิใช่ความบกพร่องของเจ้าของเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น ้าหรือผู้ควบคุมเรือ  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการสามารถตรวจสอบ  
ผ่านระบบอื่นได้  เช่น  ระบบแสดงตนอัตโนมัติ  (AIS)  หรือผู้สังเกตการณ์  เป็นต้น   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๒ 
การติดตั งระบบการรายงานและระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนกิส์ 

 
 

ข้อ ๑๘ เจ้าของเรือขนถา่ยสัตวน์ ้าต้องติดตั งระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Reporting  
System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Monitoring;  EM)  ตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั งของระบบการรายงานอิเล็ กทรอนิกส์  
(Electronic  Reporting  System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Monitoring;  EM)  
ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแนบท้ายประกาศนี  

ในกรณีที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้ติดตั งระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Reporting  System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Monitoring;  EM)  
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่แนบท้ายประกาศกรมประมง  เรื่อง  
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติด ตามเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้านอกน่านน ้าไทย  
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อยู่ในวันที่
ประกาศฉบับนี ใช้บังคับ  ให้สามารถใช้ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Reporting  
System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Monitoring;  EM)  ดังกล่าวต่อไปได้   

ข้อ ๑๙ ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑๘
จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง  (Vessel  Monitoring  System;  VMS)  
หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมเพ่ือส่งสัญญาณรายงานอิเล็กทรอนิกส์  และการเฝ้าติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่และการติดตั งของระบบ
การรายงานอิเล็กทรอนกิส์  (Electronic  Reporting  System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนกิส์  
(Electronic  Monitoring;  EM)  ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแนบท้ายประกาศนี  

ข้อ ๒๐ เมื่อติดตั งระบบตามข้อ  ๑๘  แล้วเสร็จ  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้ารายงาน 
การติดตั งตามแบบ  ศฝป.11  แนบท้ายประกาศนี   ต่อศูนย์ปฏิบัติการภายหลังจากการติดตั งแล้วเสร็จ
โดยจะน้าเรือออกไปท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าได้เมื่อได้รับแจ้งผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบจาก
ศูนย์ปฏิบัติการแล้ว 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
โดยในระหว่างการทดสอบระบบ  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าให้ความร่วมมือและอ้านวยความสะดวก  
ในการทดสอบระบบ  ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบระบบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  
แจ้งผลการทดสอบให้ทราบพร้อมข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 

้หนา   ๒๐
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ข้อ ๒๑ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องดูแลระบบการรายงานอิ เล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Reporting  System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Monitoring;  EM)  
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั งของระบบการรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Reporting  System;  ERS)  และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Monitoring;  EM)  ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามแนบท้ายประกาศนี   ให้สามารถใช้การได้
ตลอดเวลาขณะที่ออกท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า 

ข้อ ๒๒ กรณีที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้า
ศูนย์ปฏิบัติการว่าระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง  
ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแจ้งเหตุขัดข้องต่อศูนย์ปฏิบัติการ  ผ่านทางวิทยุสื่อสารระบบ  HF/SSB  (USB)  
ช่องหลักความถี่  8228.0  KHz  ช่องรองความถี่  6290.0  KHz  หรือทางวิทยุสื่อสารระบบ  MF/HF  
(CB  27  MHz)  ช่องหลักความถี่  27.085  MHz  (Ch.11  (C-Band))  ช่องรองความถี่  27.105  MHz  
(Ch  12(C-Band))  หรือทางโทรศัพท์  ๐  ๒๕๕๘  ๐๒๐๙,  ๐  ๒๕๗๙  ๐๓๔๑  หรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตน
ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมทันทีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้า 
ศูนย์ปฏิบัติการว่าระบบขัดข้อง 

ในกรณีที่การแจ้งเหตุขัดข้องตามวรรคหนึ่งไม่สามารถกระท้าได้อันเนื่องมาจากข้อจ้ากัด 
ของระบบสื่อสารที่มีอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น ้า  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้ารายงานเหตุขัดข้องดังกล่าว  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการทันทีที่สามารถกระท้าได้ตามช่องตามทางวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๓ กรณีที่อุปกรณ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ 
การเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องด้าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าว  
ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ   

หากระบบหรือบางส่วนของระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง  จนเป็นเหตุให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการไม่สามารถติดตามกิจกรรมใด ๆ  ของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้  ให้เจ้าของ
เรือขนถ่ายสัตว์น ้าแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตภิายในสามสิบวันนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการในครั งแรก  หากไม่สามารถแก้ไขได้  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า
หยุดท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า  และให้น้าเรือกลับเข้าเทียบท่า  และเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องด้าเนินการ
แก้ไขระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ  และห้ามน้าเรือออกไปท้าการ  
ขนถ่ายสัตว์น ้าจนกว่าจะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

การน้าเรือเข้าเทียบท่าเรือของประเทศไทย  ให้ด้าเนินการซ่อมแซมระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ทันที  
ในกรณีที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ  ให้ด้าเนินการทดสอบระบบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  จึงสามารถแจ้งน้าเรือออกจากท่าเทียบเรือประมงได้ 

้หนา   ๒๑
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การน้าเรือเข้าเทียบท่าเรือของรัฐอื่น  ให้ส่งเอกสารหลักฐานการแจ้งเข้าเทียบท่าจากหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของท่า  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  และให้ด้าเนินการ
ซ่อมแซมระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ทันที  ในกรณีที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ  ให้ด้าเนินการทดสอบระบบ
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว   
จึงสามารถน้าเรือออกจากท่าเทียบเรือได้   

ข้อ ๒๔ ความในข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มิให้ใช้บังคับแก่กรณีเหตุขัดข้องอันเกิดจากความบกพร่อง
ของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม  ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ระบบของกรมประมง  หรือเหตุอื่นใด 
ที่มิใช่ความบกพร่องของเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือผู้ควบคุมเรือ  ทั งนี   พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น ้าผ่านทางผู้สังเกตการณ์ได้ 

หมวด  ๒ 
การขนถา่ยสัตว์น ้า 

 
 

ข้อ ๒๕ บทบัญญัติในหมวดนี มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการจัดท้า
หนังสือก้ากับการขนถ่ายสัตว์น ้า  การขออนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น ้า  และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า
ตามมาตรา  ๘๘  (๒)  (๔)  และ  (๕)  โดยเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบของรัฐชายฝั่ง  และองค์การระหว่างประเทศ  ที่เข้าไปขนถ่ายสัตว์น ้าด้วย 

ส่วนที ่ ๑ 
แผนการขนถา่ยสัตว์น ้า 

 
 

ข้อ ๒๖ การขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น ้าบริเวณท่าเทียบเรือของรัฐอื่น 
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องจัดท้าแผนการขนถ่ายสัตว์น ้าตามแบบ  กปน.๓  แนบท้ายประกาศนี    
เสนอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  
โดยส่งพร้อมกับการแจ้งออกและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและ 
ส่งหลักฐานการอนุมัติแผนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๒๗ การพิจารณาอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น ้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี  

(๑) การขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลให้กระท้าได้เฉพาะการขนถ่ายสัตว์น ้าจากเรือประมงไทย 
(๒) การขนถ่ายสัตว์น ้าบริเวณท่าเทียบเรือให้สามารถขนถ่ายสัตว์น ้าจากเรือประมงไทย 

และเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 
(๓) การขนถ่ายสัตว์น ้าจากเรือประมงที่มิใช่เรือไทยเรือดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

เรือประมงที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี มาพร้อมกับการส่ง
แผนการขนถ่ายสัตว์น ้า 
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 (ก) ส้าเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงที่ออกโดยรัฐเจ้าของธงซึ่งยังมีอายุอยู่ขณะ 
ท้าการประมง 

 (ข) ส้าเนาใบอนุญาตท้าการประมงของเรือประมงทุกล้าที่จะขนถ่ายสัตว์น ้าที่ออกโดย
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่งและยังมีอายุอยู่ขณะท้าการประมง 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ระยะเวลาที่ขออนุญาตท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าไม่ตรงกับแผนการขนถ่ายสัตว์น ้า 
ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องแจ้งปรับแผนการขนถ่ายสัตว์น ้า  
โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th   
ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองแจ้งผล 
การพิจารณาอนุมัติและส่งหลักฐานการอนุมัติแผนภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง 

ส่วนที ่ ๒ 
รายงานการขนถ่ายสตัวน์ ้า 

 
 

ข้อ ๒๙ การขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตท่าเทียบเรือของรัฐอื่น 
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของประเทศไทย  รัฐชายฝั่ง   
และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๐ ก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าสิบสองชั่วโมงแต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า
ต้องด้าเนินการแจ้งการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๑๘ 

กรณีท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในพื นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า 
แห่งมหาสมุทรอินเดีย  (Indian  Ocean  Tuna  Commission;  IOTC)  ในเขตท่าเทียบเรือ  ให้เจ้าของเรือ 
ขนถ่ายสัตว์น ้าปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและต้องแจ้งการขนถ่ายสัตว์น ้าต่อรัฐเจ้าของท่าไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชัว่โมง
ก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าด้วย 

กรณีการขนถ่ายสัตว์น ้าชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการท้าประมงส้าหรับพื นที่ของ
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)  เจ้าของเรือ
ขนถ่ายสัตว์น ้าต้องแจ้งก้าหนดการในการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากอง   
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบสี่วันก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์นั น  และเมื่อจะท้าการ  
ขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลหรือในเขตท่าเทียบเรือ  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและตอ้ง
แจ้งการขนถ่ายสัตว์น ้าโดยใช้แบบ  กปน.  7  แนบท้ายประกาศนี   ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากอง  
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  อย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนด้าเนินการ 
ขนถ่ายสัตว์น ้าด้วย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



กรณีระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง  การแจ้งการขนถ่ายสัตว์น ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย  ( Indian  Ocean  Tuna  Commission;  IOTC)  
หรือคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง  (Western  and  Central  
Pacific  Fisheries  Commission;  WCPFC)  หรือรัฐชายฝั่งอื่น  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแจ้งการ
ขนถ่ายสัตว์น ้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองโดยใช้แบบ  กปน.๔  หรือแบบ  กปน.๔A  แนบท้าย
ประกาศนี   ยกเว้นการขนถ่ายสัตว์น ้าชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการท้าประมงส้าหรับพื นที่ 
ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)  ให้ใช้
แบบ  กปน.  7  แนบท้ายประกาศนี   ก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าสิบสองชั่วโมงแต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  
ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้  โดยความหมาย 
ไม่ เปลี่ยนแปลง  หรือทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ที่ส่งผ่านมาจาก 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านทางดาวเทียม 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการอนุญาตหรือห้ามขนถ่ายสัตว์น ้าภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้ง
การขนถ่ายสัตว์น ้าตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบพฤติกรรมดังต่อไปนี ให้แจ้งห้ามการขนถ่ายสัตว์น ้า 
 (ก) สัตว์น ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องมือประมง 
 (ข) สัตว์น ้าเป็นสัตว์น ้าที่ได้รับการคุ้มครองตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา  ๖๖  

หรือตามที่องค์กรระหว่างประเทศประกาศก้าหนด  
 (ค) สัตว์น ้าไม่สอดคล้องกับสมุดบันทึกการท้าประมง 
 (ง) ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่าเรือประมงที่จะท้าการขนถ่ายสัตว์น ้ามีการท้าประมง  

ในพื นที่หวงห้ามหรือเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐชายฝั่งหรือเขตพื นที่ห้ามท้าประมงหรือนอกพื นที่อนุญาต
ท้าการประมง 

 (จ) ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่าเรือประมงที่จะท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าท้าการประมง  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 (ฉ) ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่าเรือประมงที่จะท้าการขนถ่ายสัตว์น ้ามีพฤติกรรมผิดปกต ิ
ในการท้าประมง 

 (ช) การขนถ่ายสัตว์น ้าไม่สอดคล้องกับแผนการขนถ่ายที่ได้รับอนุมัติจากพนักงานเจ้าหน้าที่   
 (ซ) เวลาของการขออนุญาตขนถ่ายไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 
 (ฌ) ปริมาณสัตว์น ้าที่ขอขนถ่ายเกินศักยภาพของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่สามารถรองรับได้ 
 (ญ) ปริมาณสัตว์น ้าที่ขอขนถ่ายเกินศักยภาพการจับหรือการเก็บรักษาของเรือประมง  

ที่จะท้าการขนถ่าย 
 (ฎ) ระบบติดตามเรือประมงที่ติดตั งบนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าขัดข้อง 
(๒) กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบพฤติการณ์ตาม  (๑)  ให้แจ้งอนุญาตการขนถ่ายสัตว์น ้า   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๓๑ การขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลหรือขนถ่ายสัตว์น ้าบริ เวณท่าเทียบเรือของรัฐอื่น   
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าทุกครั งที่แจ้งขอขนถ่ายสัตว์น ้าภายใน  
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ นผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑๘ 

ส้าหรับกรณีที่การกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงมีระยะเวลาน้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากการ 
ขนถ่ายสัตว์น ้าแล้วเสร็จให้รายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าตามวรรคหนึ่งก่อนเข้าเทียบท่า 

กรณีท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในพื นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า 
แห่งมหาสมุทรอินเดีย  ( Indian  Ocean  Tuna  Commission;  IOTC)  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี  

(๑) เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลจากเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่าเสร็จสิ น  ให้เจ้าของเรือ
ขนถ่ายสัตว์น ้าปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและต้องส่งรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าตามแบบ  กปน.๙  แนบท้าย
ประกาศนี   ให้กับคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย  (Indian  Ocean  Tuna  Commission;  
IOTC)  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  secretariat@iotc.org  และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากอง 
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  และรัฐเจ้าของธงเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่า
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น 

(๒) กรณีท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท่าเทียบเรือ  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าตามแบบ  กปน.๙  แนบท้ายประกาศนี   ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้า
กองผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  และรัฐเจ้าของท่านั นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  
หลังจากการด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น 

กรณีท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการท้าประมงส้าหรับพื นที่ 
ของมหาสมุ ท รอิ น เ ดี ยตอน ใต้   ( Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)   
เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและต้องรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น ้าโดยใช้แบบ  กปน.๗A  แนบท้ายประกาศนี   ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น 

กรณีท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าชนิดที่อยู่ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการประมง 
แห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง  (Western  and  Central  Pacific  Fisheries  Commission;  
WCPFC)  เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
และต้องส่งรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าตามแบบ  กปน.๑๐  แนบท้ายประกาศนี   ให้กับคณะกรรมาธิการ
ประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง  (Western  and  Central  Pacific  Fisheries  
Commission;  WCPFC)  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  wcpfc@wcpfc.int  ภายในสิบห้าวัน
หลังจากด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ นและให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน ้า 
และการขนถ่ายสัตว์น ้า  กรมประมงผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



กรณีระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้ารายงาน  
การขนถ่ายสัตว์น ้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้ากองผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  
ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านทางดาวเทียม
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังการขนถ่ายสัตว์น ้าเสร็จสิ น  โดยใช้แบบฟอร์ม  ดังต่อไปนี  

(1) การขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลและท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย  (Indian  Ocean  Tuna  Commission;  IOTC)  ให้รายงานตามแบบ  กปน.9  
แนบท้ายประกาศนี  

(2) การถ่ายสัตว์น ้าชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการท้าประมงส้าหรับพื นที่ของมหาสมทุร
อินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)  ให้รายงานตามแบบ  
กปน.  7A  แนบท้ายประกาศนี  

(3) การขนถ่ายสัตว์น ้าในพื นที่ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการประมง 
แห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง  (Western  and  Central  Pacific  Fisheries  Commission;  
WCPFC)  ให้รายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าตามแบบ  กปน.๑๐  แนบท้ายประกาศนี  

(4) การขนถ่ายสัตว์น ้าในพื นอื่นนอกจาก  (1)  (2)  และ  (3)  ให้รายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า
ตามแบบ  กปน.๕,  แบบ  กปน.๕A  หรือแบบ  กปน.๕B  แนบท้ายประกาศนี   แล้วแต่กรณี   

กรณีด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลเสร็จสิ นแต่ละครั งให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า 
รับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวีดีโอที่ติดตั งประจ้าเรือประมงมากับเรือขนถ่ายสัตว์น ้า   

ส่วนที ่ ๓ 
หนังสอืก้ากบัการขนถ่ายสตัว์น ้า 

 
 

ข้อ ๓๒ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องจัดท้าหนังสือก้ากับการขนถ่ายสัตว์น ้า  เฉพาะในกรณี
ขนถ่ายสัตว์น ้าจากเรือประมงตามแบบ  กปน.๖  แนบท้ายประกาศนี  

ข้อ ๓๓ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตอ้งส่งหนงัสือก้ากับการขนถ่ายสัตว์น ้าตอ่พนักงานเจ้าหนา้ที่
ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้าเทียบท่า 

หมวด  ๓ 
การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 

 
 

ข้อ ๓๔ บทบัญญัติในหมวดนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการแจ้ง
เข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามมาตรา  ๘๘  (๓)   

ข้อ ๓๕ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าจะแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงได้เฉพาะท่าเทียบเรือประมง 
ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี  

(๑) จังหวัดสมุทรปราการ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๒) จังหวัดสมุทรสาคร 
(๓) จังหวัดระนอง 
(๔) จังหวัดภูเก็ต 
(๕) จังหวัดตราด 
(๖) จังหวัดสงขลา 
(๗) จังหวัดตรัง 
(๘) จังหวัดปัตตานี 
ข้อ ๓๖ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าแจ้งไปยัง 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อท้ายประกาศนี ภายในก้าหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี  
(๑) เรือขนถ่ายสัตว์น ้าซึ่งท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตของรัฐอื่นหรือในทะเลหลวงให้แจ้ง  

ก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงและในกรณีเข้าเทียบท่าให้แจ้งก่อนเข้า  
ท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

(๒) เรือขนถ่ายสัตว์น า้ที่ท้าการขนถ่ายสัตวน์ ้าในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรฐัสหภาพเมยีนมา  
ให้แจ้งก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  และในกรณีเข้าเทียบท่าให้แจ้ง 
ก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง 

(๓) กรณีแจ้งกลับภูมิล้าเนา  ซ่อมเรือ  น้าเรือเข้าอู่  หรือกรณีอื่น ๆ  ภายในน่านน ้าไทย   
ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงแต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการน้าเรือขนถ่ายสัตว์น ้าไปช่วยเหลือเรือ  ผู้ประสบภัย
ทางทะเลหรือประสบภัยธรรมชาติ  ซึ่งต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
ในพื นที่รับผิดชอบทราบก่อนการน้าเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 

ข้อ ๓๗ การแจ้งออกจากท่าเทียบเรือตามข้อ  ๓๖  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องด้าเนินการ
แจ้งโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์ thaifoc@fisheries.go.th  ตามแบบ  กปน.๑  แนบท้ายประกาศนี   หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์
ทางระบบ  Single  Window  4  Fishing  Fleet  (http://fpipo.md.go.th)  พร้อมแสดงเอกสาร  ดังต่อไปนี  

(๑) จ้านวนรายชื่อคนประจ้าเรือ 
(๒) หนังสือคนประจ้าเรือ 
(๓) ส้าเนาผังห้องเก็บสัตว์น ้าบนเรือ  (Well  plan)  หรือส้าเนาผังการจัดเก็บสัตว์น ้าบนเรือ  

(Cargo  Plan/Stowage  Plan)  ส้าหรับกรณีที่มีสัตว์น ้าบนเรือ 
(๔) เอกสารการขนถ่ายคนประจ้าเรือ  ในกรณีที่มีการน้าคนไปขนถ่าย 
(5) ส้าเนาหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในการส่งออก

ส้าหรับกรณีที่มีสัตว์น ้าบนเรือ 
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เอกสารหลักฐานใดตามวรรคหนึ่ง  ที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าได้เคยยื่นไว้ต่อศูนย์ควบคุม  
การแจ้ ง เรือ เข้ าออก  ไม่ ว่ าจะเป็นการยื่น เป็น เอกสารโดยตรงต่อพนักงานงานเจ้าหน้าที่    
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  หรือผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ  
Single  Window  4  Fishing  Fleet  (http://fpipo.md.go.th)  และข้อความในเอกสารนั นไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากเดิม  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในแต่ละครั งที่มีการแจ้ง
ออกท่าเทียบเรือประมงอีก  และเมื่อเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าด้าเนินการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว  
ให้เจ้าของเรือพิมพ์เอกสารตามแบบ  กปน.๑  แนบท้ายประกาศนี   เพ่ือให้ผู้ควบคุมเรือน้าลงเรือขนถ่ายสัตว์น ้า 

ข้อ ๓๘ การแจ้งเข้าท่าเทียบเรือตามข้อ  ๓๖  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องด้าเนินการแจ้ง
โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศนูย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรอืผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์  
thaifoc@fisheries.go.th  ตามแบบ  กปน.๑  แนบท้ายประกาศนี   หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ  
Single  Window  4  Fishing  Fleet  (http://fpipo.md.go.th)  พร้อมแสดงเอกสาร  ดังต่อไปนี  

(๑) เอกสารการแจ้งน้าเรือออกจากท่าเทียบเรือ  (Port  Clearance  หรือ  Custom  Clearance)  
ครั งล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ก้ากับควบคุมท่าเรือนั นซึ่งระบุชื่อท่าเรือรัฐเจ้าของท่าเรือและวันที่
ออกจากท่าเรือ 

(๒) ผังการจัดเก็บสัตว์น ้าบนเรือ  (Cargo  Plan/Stowage  Plan) 
(๓) เอกสารการขนถ่ายคนประจ้าเรือในกรณีที่มีการขนถ่ายคนประจ้าเรือ 
(๔) กรณีด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลและบริเวณท่าเทียบเรือของรัฐอื่น  (Transshipment  

at  sea  and  Transshipment  in  port)  ให้แสดงรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้าซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในแบบ  กปน.๕,  กปน.๗A,  กปน.๙  หรือ  กปน.๑๐  แนบท้ายประกาศนี   เว้นแต่กรณีที่ได้มี 
การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑๘  ไม่จ้าต้องน้าแสดงอีก 

(๕) กรณีขนถ่ายสัตว์น ้าที่ผ่านการขึ นท่าแล้วจากท่าเทียบเรือของรัฐอื่น  (Loading  in  port)  
ให้แสดง 

 (ก) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า  (Invoice) 
 (ข) ใบตราส่งสินค้า  Bill  of  lading  (B/L) 
 (ค) รายงานการรับสัตว์น ้า  (Loading  declaration)  ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ 

ในแบบ  กปน.๕A  แนบท้ายประกาศนี   เว้นแต่กรณีที่ได้มีการรายงานการรับสัตว์น ้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ  ๑๘  ไม่จ้าต้องน้าแสดงอีก 

(๖) กรณีขนถ่ายสัตว์น ้าที่เป็นการส่งสัตว์น ้าขึ นท่าที่ท่าเทียบเรือของรัฐอื่น  (Unloading  in  port)  
ให้แสดงรายงานการส่งสัตว์น ้าขึ นท่า  (Unloading  declaration)  ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ 
ใน  แบบ  กปน.๕B  แนบท้ายประกาศนี   เว้นแต่กรณีที่ได้มีการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑๘   
ไม่จ้าต้องน้าแสดงอีก 

้หนา   ๒๘
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(๗) กรณีขนถ่ายสัตว์น ้าที่เป็นการส่งสัตว์น ้าขึ นท่าที่ท่าเทียบเรือของรัฐอื่น  (Unloading  in  port)  
ที่มีการส่งสัตว์น ้าขึ นท่ารัฐอื่นก่อนน้าสัตว์น ้าขึ นท่าประเทศไทย  ให้แสดง 

 (ก) รายงานการส่งสัตว์น ้าขึ นท่า  (Unloading  declaration)  ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในแบบ  กปน.๕B  แนบท้ายประกาศนี   เว้นแต่กรณีที่ได้มีการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๑๘  
ไม่จ้าต้องน้าแสดงอีก 

 (ข) เอกสารที่แสดงเกี่ยวกับการส่งสัตว์น ้าขึ นท่า   
ข้อ ๓๙ เมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้าท่าเทียบแล้ว  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าส่งมอบอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลวีดีโอของเรือประมงที่เรือขนถ่ายสัตว์น ้ารับฝากมาและส้าเนาสมุดบันทึกการท้าการประมง  
(Fishing  Logbook)  ของเรือประมงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทันที 
ที่เข้าเทียบท่า 

ข้อ ๔๐ เมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้าเทียบท่า  ห้ามมิให้น้าสัตว์น ้าขึ นท่าเทียบเรือจนกว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเขา้ออกจะด้าเนนิการตรวจสอบบนัทึกข้อมูลวดีีโอที่ตดิตั งประจา้
เรือขนถ่ายสัตว์น ้าดังกล่าว  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ต้องด้าเนินการตรวจสอบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับจากเรือขนถ่ายสัตว์น ้าเข้าเทียบท่า 

ข้อ ๔๑ เมื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้าด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น ้าออกจากเรือเสร็จสิ น  ให้เจ้าของเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น ้าถอดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวีดีโอที่ติดตั งประจ้าเรือขนถ่ายสัต ว์น ้านั นต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   

หมวด  ๔ 
ผู้สังเกตการณ์บนเรือขนถ่ายสัตวน์ ้า 

 
 

ข้อ ๔๒ บทบัญญัติในหมวดนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจ้า
อยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามมาตรา  ๘๘  (๕) 

ข้อ ๔๓ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าบริเวณรัฐชายฝั่งอื่นต้องมีผู้สังเกตการณ์
ประจ้าอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งนั น 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลซึ่งอยู่ในเขตพื นที่และชนิดสัตว์น ้าที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย  (Indian  Ocean  Tuna  Commission;  IOTC)  
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องมีผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค  (Regional  Observer)  บนเรือขนถ่าย 
สัตว์น ้าตลอดเวลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้า 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น า้ในทะเลซึง่อยู่ในเขตพื นที่และชนิดของสัตว์น า้ที่อยู่ภายใต้
กรอบความตกลงการท้าประมงส้าหรับพื นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย  (Southern  Indian  Ocean  
Fisheries  Agreement;  SIOFA)  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องมีผู้สังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาที่มี 
การขนถ่ายสัตว์น ้า  เว้นแต่การขนถ่ายสัตว์น ้านั นมีผู้สังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น ้าอยู่บนเรือประมงแล้ว 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๖ ในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลซึ่งอยู่ในเขตพื นที่และชนิดสัตว์น ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันตก  (Western  and  Central  Pacific  
Fisheries  Commission;  WCPFC)  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าต้องด้าเนินการ  ดังต่อไปนี  

(1) กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๓๓  เมตร  ที่รับขนถ่ายสัตว์น ้า 
จากเรือประมงอวนล้อมจับ  หรือเรือประมงเบ็ดราว  ที่มีการเก็บรักษาสัตว์น ้าแบบแช่แข็ง  ต้องมีผู้สังเกตการณ์
ระดับภูมิภาค  (Regional  Observer)  บนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตลอดเวลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้า 

(2) กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ๓๓  เมตร  ที่รับขนถ่ายสัตว์น ้าจาก
เรือประมงอื่นนอกเหนือจาก  (1)  ต้องมีผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค  (Regional  Observer)  ตลอดเวลา 
ที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้า  เว้นแต่การขนถ่ายสัตว์น ้านั นมีผู้สังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น ้าอยู่บนเรือประมงแล้ว   

(3) กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่มีขนาดมากกว่า  ๓๓  เมตร  ต้องมีผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค  
(Regional  Observer)  บนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตลอดเวลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้า 

ข้อ ๔๗ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในทะเลนอกน่านน ้าไทย  ในกรณีนอกเหนือจาก  
ข้อ  ๔๓  ข้อ  ๔๔  ข้อ  ๔๕  และข้อ  ๔๖  ต้องมีผู้สังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น ้า 
เว้นแต่การขนถ่ายสัตว์น ้านั นมีผู้สังเกตการณ์การขนถ่ายสัตว์น ้าอยู่บนเรือประมงแล้ว 

หมวด  ๕ 
เครื่องหมายประจ้าเรอืขนถา่ยสัตวน์ ้า 

 
 

ข้อ ๔๘ บทบัญญัติในหมวดนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าเครื่องหมาย
ประจ้าเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามมาตรา  ๘๘  (๗) 

ข้อ ๔๙ ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าจัดท้าเครื่องหมายประจ้าเรือขนถ่ายสัตว์น ้าตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมประมงประกาศก้าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๕๐ ในการด้าเนินการตามประกาศฉบับนี   เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้าสามารถมอบหมายให้
ผู้ควบคุมเรือหรือบุคคลอื่นด้าเนินการแทนได้  ตามแบบที่กรมประมงประกาศก้าหนด 

ข้อ ๕๑ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ได้ด้าเนินการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงก่อนหรือในวันที่
ประกาศฉบับนี มีผลใช้บังคับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในประกาศกรมประมงที่ใช้บังคับอยู่  
ในวันที่เรือขนถ่ายสัตว์น ้าออกจากท่าเทียบเรือประมง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๓๐
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