
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และข้อปฏบิัติของเรือขนถ่ายสตัวน์ ้านอกน่านน ้าไทย 

ที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น า้ในเขตพื นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าดว้ยการทา้การประมง 
ในมหาสมุทรอนิเดียตอนใต ้

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง 
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)  อันท้าให้
ประเทศไทยมีสิทธิเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตพื นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว  ประกอบกับ
ในปี  ๒๕๖๑  มีการประชุมภาคีสมาชิก  SIOFA  ประจ้าปี  ได้มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมติบางประการ  
เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อมติดงักล่าว  กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเขา้ไป
ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในบริเวณดังกล่าว  ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า  
นอกน่านน ้าไทยที่จะต้องปฏิบัติหากเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตพื นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า
นอกน่านน ้าไทยที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในเขตพื นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมง  
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ พื นที่และชนิดของสัตว์น ้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง 
ในมหาสมุทรอินเดยีตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)  ให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี  

ข้อ ๓ เรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น ้า  หรือน้าสัตว์น ้าขึ นจากเรือในพื นที่ที่อยู่
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  
Fisheries  Agreement;  SIOFA)  จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การ
บริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงดังกล่าว  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์  www.siofa.org 

เจ้าของเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงตามวรรคหนึ่ง  
ห้ามมีส่วนร่วม  ให้การสนับสนุน  หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง  กับเรือไร้สัญชาติ  เรือที่ไม่ได้อยู่
ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว  หรือเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ 
ที่ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ในพื นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA) 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ให้เจ้าของเรือตามข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  แจ้งการเข้าออกจากพื นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบ 
ความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  
Agreement;  SIOFA)  ตามแบบฟอร์ม  Requirements  for  vessel  entry  and  exit  notifications  
(กปน.๑๔)  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่มีการเข้าออกจากพื นที่   ผ่านทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์   
mcs@siofa.org  jon@siofa.org  และ  thaifoc@fisheries.go.th   

ข้อ ๕ ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น ้าที่จะท้าการขนถ่ายน ้ามัน  เครื่องมือประมง  คนประจ้าเรือ  
หรือเสบียงในทะเลจะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน ้าและการขนถ่าย
สัตว์น ้า  กรมประมง  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมง  โดยใช้แบบฟอร์ม  SIOFA  Transfer  At  
Sea  Notification  (กปน.8)  แนบท้ายประกาศนี  

เมื่อด้าเนินการขนถ่ายตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ น  ต้องรายงานการขนถ่ายดังกล่าวภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน ้าและการขนถ่ายสัตว์น ้า  กรมประมง  โดยใช้แบบฟอร์ม  SIOFA  
Transfer  At  Sea  Declaration  (กปน.๘A)  แนบท้ายประกาศนี  

ข้อ ๖ ห้ามทิ งพลาสติก  เชือก  อวน  ถุงขยะพลาสติก  และเถ้าจากเตาเผาขยะที่เป็นผลิตภัณฑ์
พลาสติกลงในทะเล  โดยให้เก็บไว้บนเรือจนกว่าจะสามารถน้ากลับมาทิ งที่ท่าเทียบเรือได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ทิ งพลาสติกในทะเลเพ่ือความปลอดภัยของเรือและ  
คนที่อยู่บนเรือหรือการช่วยชีวิตในทะเล   

ทั งนี   การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส้าหรับ
การตรวจเรือ  ก้าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพ่ือป้องกันมลพิษจากขยะ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๗ หากพบเห็นเรือไร้สัญชาติ  หรือเรือที่มิได้อยู่ในบัญชีเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การ
บริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  
(Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement;  SIOFA)  ก้าลังท้าการประมง  ขนถ่ายสัตว์น ้า  
หรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ  ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว   
ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูลให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน ้าและการขนถ่ายสัตว์น ้า  กรมประมง  ทราบ 

ข้อมูลที่ต้องแจ้งตามวรรคหนึ่ง  เช่น  ชื่อเรือ  เลขทะเบียนเรือ  สัญญาณเรียกขาน  รัฐเจ้าของธง  
วัน  เวลา  พิกัดที่พบเรือ  และรูปถ่ายเรือ  เป็นต้น 

ข้อ ๘ การแจ้งและการรายงานตามข้อ  ๕  และข้อ  ๗  ให้แจ้งหรือรายงานผ่านทางเครือ่งมอื
สื่อสารอิ เล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้ โดยความหมายไม่ เปลี่ยนแปลง   
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ท่ีส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านทางดาวเทียม 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงภายใต้กรอบ 
ความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  
Agreement;  SIOFA)  มีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิกเป็นประจ้าทุกปี   
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท้าการขนถ่ายสัตว์น ้าในพื นที่และชนิดสัตว์น ้าตามข้อ  ๒  จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา 

ข้อ 10 หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติตามประกาศฉบับนี   จะมีความผิด 
ตามมาตรา  89  แห่งพระราชก้าหนดการประมง  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๒



            พ้ืนที่ทีอ่ยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           สัตว์น้้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท าการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA) 

 

  

 

 

 

 

ทั้งนีไ้ม่รวมถึงสัตว์น้้าที่อพยพย้ายถิ่นไกล 

 

กลุ่มสัตว์น้้า 
๑. ปลา ( fish) 
๒. หอยและหมึก  (molluscs) 
๓. สัตว์ที่มีข้อปล้อง ( crustaceans) 
๔. สัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่อยู่กับที่ (sedentary species) 



สัตว์น ้ำชนิดที่ไม่ใช่เป้ำหมำยของเครื่องมือประมง  สัตว์น ้ำที่มิได้อยู่ในกรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรท้ำกำร
ประมงในมหำสมุทรอินเดียตอนใต้ สัตว์น ้ำอนุรักษต์ำมที่องค์กำรระหว่ำงประเทศก้ำหนดและสัตว์ป่ำสงวน

หรือสัตว์ป่ำคุ้มครองท่ีประเทศไทยก้ำหนด 
 

ล้ำดับ ชนิด 

 สัตว์เลี ยงลูกด้วยน ้ำนม (MAMMALS) 

 วงศ์ย่อยนำก 

1 นากทุกชนิดในวงศ์ย่อย Lutrinae  

2 นากเล็กเล็บสั้นแคเมอรูน (Aonyx capensis microdon) 

3 นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea) 

4 นากทะเลแคลิฟอร์เนีย (Enhydra lutris nereis) 

5 นากทะเล หรือ ซีแคท (Lontra feline) 

6 นากหางยาว (Lontra longicaudis) 

7 นากแม่น้้าตอนใต้ (Lontra provocax) 

8 นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra) 

9 นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata) 

10 นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana) 

11 นากแม่น้้าญี่ปุ่น (Lutra nippon) 

12 นากยักษ์บราซิล (Pteronura brasiliensis) 

 
วงศ์วอลรัส 

13 วอลรัส (Odobenus rosmarus) 

 วงศ์สิงโตทะเล 

14 แมวน้้าขนทุกชนิดในสกุล Arctocephalus  

15 แมวน้้าขนแคลิฟอร์เนีย (Arctocephalus townsendi) 

 
วงศ์แมวน ้ำ 

16 แมวน้้าช้างข้ัวโลกใต้ (Mirounga leonine) 

17 แมวน้้าทุกชนิดในสกุล Monachus spp. 

 
อันดับวำฬและโลมำ 

18 วาฬและโลมาทุกชนิดในอันดับ CETACEA  

 
วงศ์วำฬแท้ 

19 วาฬกรีนแลนด์ (Balaena mysticetus) 

20 วาฬแท้ทุกชนิดในสกุล Eubalaena spp. 



ล้ำดับ ชนิด 

 
วงศ์วำฬบำลีน็อบเทอริดี  

21 วาฬมิงค์ (Balaenoptera acutorostrata) 

22 วาฬมิงค์แอนตาร์คติก (Balaenoptera bonaerensis) 

23 วาฬไซ (Balaenoptera borealis) 

24 วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 

25 วาฬสีน้้าเงิน (Balaenoptera musculus) 

26 วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) 

27 วาฬฟิน (Balaenoptera physalus) 

28 วาฬหลังค่อม (Megaptera novaeangliae) 

 
วงศ์โลมำ 

29 โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร (Orcaella brevirostris) 

30 โลมาหัวบาตรออสเตรเลีย (Orcaella heinsohni) 

31 โลมาปากแม่น้้าทุกชนิดในสกุล Sotalia spp. 

32 โลมาหลังโหนกทุกชนิดในสกุล Sousa spp. 

33 โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) 

34 โลมากระโดด (Stenella longirostris) 

35 โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba) 

36 โลมาธรรมดา (Delphinus delphis) 

37 โลมาปากขวด (Tursiops aduncus) 

38 โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei) 

39 โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis) 

40 โลมาลายจุด (Stenella attenuate) 

41 วาฬน้าร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus) 

42 วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca) 

43 วาฬเพชรฆาตด้า (Pseudorca crassidens) 

44 วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuate) 

45 วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra) 

 
วงศ์วำฬปำกสั น 

46 วาฬปากสั้น (Eschrichtius robustus) 

 
วงศ์วำฬเผือกแคระ 

47 วาฬเผือกแคระ (Caperea marginata) 



ล้ำดับ ชนิด 

 
วงศ์โลมำวำคิวต้ำ 

48 โลมาหัวบาตรสันหลังแคบ (Neophocaena asiaeorientalis) 

49 โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) 

50 โลมาวาควิต้า หรือ โลมาแคลิฟอร์เนีย (Phocoena sinus) 

 
วงศ์วำฬสเปอร์ม 

51 วาฬสเปอร์ม หรือ วาฬหัวทุย (Physeter macrocephalus) 

52 วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus) 

53 วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps) 

 
วงศ์โลมำวำฬ 

54 โลมาวาฬปากนกทุกชนิดในสกุล Berardius spp. 

55 โลมาวาฬปากขวดทุกชนิดในสกุล Hyperoodon spp. 

56 วาฬคูเวียร์ (Ziphius cavirostris) 

57 วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens) 

 
วงศ์พะยูน 

58 พะยูน หมูน้้า หรือ ดุหยง (Dugong dugon) 

 
วงศ์แมนนำที 

59 แมนนาทีอเมริกาใต้ หรือ หมูน้้าอเมริกาใต้ (Trichechus inunguis) 

60 แมนนาทีแคริบเบียน หรือ หมูน้้าแคริบเบียน (Trichechus manatus) 

61 แมนนาทีแอฟริกา หรือ หมูน้้าแอฟริกา (Trichechus senegalensis) 

 
นก (BIRDS) 

 
วงศ์นกกระแตผี 

62 นกกระแตผีคิ้วสองแถบ (Burhinus bistriatus) 

63 นกกระแตผีชายหาด (Esacus neglectus หรือ Esacus magnirostris) 

64 นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus) 

65 นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris) 

 
วงศ์นกหัวโต 

66 นกกระแตแต้แว้ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus) 

67 นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus) 

68 นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus) 

69 นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii) 

70 นกหัวโตขาด้า (Charadrius alexandrines) 
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71 นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus) 

72 นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus) 

73 นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultia) 

74 นกหัวโตปากยาว (Charadrius placidus) 

75 นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) 

76 นกหัวโตเล็กขาสีส้ม (Charadrius hiaticula) 

77 นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius) 

78 นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola) 

79 นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva) 

80 นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola) 

81 นกพริก (Metopidius indicus) 

82 นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) 

 
วงศ์นกนำงนวล 

83 นกนางนวลเรลิค (Larus relictus) 

84 นกน็อดดี ้(Anous stolidus) 

85 นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus) 

86 นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus) 

87 นกนางนวลแกลบแคสเปยน (Sterna caspia) 

88 นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini) 

89 นกนางนวลแกลบด้า (Sterna fuscata) 

90 นกนางนวลแกลบด้าปากขาว (Chlidonias leucopterus) 

91 นกนางนวลแกลบท้องด้า (Sterna acuticauda) 

92 นกนางนวลแกลบท้ายทอยด้า (Sterna sumatrana) 

93 นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo) 

94 นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica) 

95 นกนางนวลแกลบแม่น้้า (Sterna aurantia) 

96 นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons) 

97 นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii) 

98 นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis) 

99 นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii) 

100 นกนางนวลขอบปกขาว (Larus ridibundus) 
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101 นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) 

102 นกนางนวลปากเรียว (Larus genei) 

103 นกนางนวลหัวด้า ใหญ ่(Larus ichthyaetus) 

104 นกนางนวลหางด้า (Larus crassirostris) 

105 นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus) 

106 นกปากงอน (Recurvirostra avosetta) 

 
วงศ์นกชำยเลน 

107 นกอีก๋อยเอสกิโม (Numenius borealis) 

108 นกอีก๋อยปากเรียว (Numenius tenuirostris) 

109 นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) 

110 นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata) 

111 นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus) 

112 นกชายเลนท้องด้า (Calidris alpina) 

113 นกชายเลนน้้าจืด (Tringa glareola) 

114 นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis) 

115 นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus) 

116 นกชายเลนปากโคง (Calidris ferruginea) 

117 นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmeus) 

118 นกชายเลนปากแอน (Xenus cinereus) 

119 นกซอมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus) 

120 นกซอมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) 

121 นกเดาดิน (Actitis hypoleucos) 

122 นกทะเลขาเขียว (Tringa nebularia) 

123 นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) 

124 นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus) 

125 นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus) 

126 นกน็อทเล็ก (Calidris canutus) 

127 นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris) 

128 นกปากซ่อมดง (Scolopax rusticola) 

129 นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola) 

130 นกปากซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus) 
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131 นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala) 

132 นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura) 

133 นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago) 

134 นกปากแอ่นหางด้า (Limosa limosa) 

135 นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica) 

136 นกพลิกหิน (Arenaria interpres) 

137 นกรัฟ (Philomachus pugnax) 

138 นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus) 

139 นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii) 

140 นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis) 

141 นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta) 

142 นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta) 

143 นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus) 

144 นกอีก๋อยตะโพกสีน้้าตาล (Numenius madagascariensis) 

145 นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus) 

146 นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) 

147 นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus) 

148 นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus) 

149 นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus) 

150 นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) 

151 นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciose) 

152 นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii) 

153 นกยางเขียว (Butorides striata) 

154 นกยางควาย (Bubulcus ibis) 

155 นกยางจีน (Egretta eulophotes) 

156 นกยางด้า (Dupetor flavicollis) 

157 นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris) 

158 นกยางทะเล (Egretta sacra) 

159 นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia) 

160 นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus) 

161 นกยางเปีย (Egretta garzetta) 
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162 นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus) 

163 นกยางไฟหัวด้า (Ixobrychus sinensis) 

164 นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus) 

165 นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus) 

 
วงศ์นกโจรสลัด 

166 นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi) 

167 นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel) 

168 นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor) 

 
วงศ์นกกระทุง 

169 นกกระทุงดัลเมเชียน (Pelecanus crispus) 

 
วงศ์นกกำน ้ำ 

170 นกกาน้้าปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis) 

171 นกกาน้้าเล็ก (Microcarbo niger (Phalacrocorax niger)) 

172 นกกาน้้าใหญ่ (Phalacrocorax carbo) 

 
วงศ์นกบู๊บบี  

173 นกบู๊บบี้แอ็บบอทท์ (Papasula abbotti) 

174 นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula) 

175 นกบู๊บบี้สีน้้าตาล (Sula leucogaster) 

176 นกบู๊บบี้หน้าด้า (Sula dactylatra) 

177 นกปากช้อนหน้าขาว (Platalea leucorodia) 

178 นกปากช้อนหน้าด้า (Platalea minor) 

 
วงศ์นกร่อนทะเล 

179 นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus) 

180 นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda) 

 
วงศ์นกอัลบำทรอส 

181 นกอัลบาทรอสหางสั้น (Phoebastria albatrus) 

182 นกโต้คลื่นสีคล้้า (Oceanodroma monorhis) 

 
วงศ์นกอ้ำยงั่ว 

183 นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster) 

 
วงศ์นกเพนกวิน 

184 นกเพนกวินแอฟริกา (Spheniscus demersus) 
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185 นกเพนกวินฮัมโบลด์ท (Spheniscus humboldti) 

 
สัตว์เลื อยคลำน (REPTILES) 

 
วงศ์จระเข้ 

186 จระเข้อเมริกา (Crocodylus acutus) 

187 จระเข้แอฟริกาจมูกแหลม (Crocodylus cataphractus) 

188 จระเข้โอริโนโค (Crocodylus intermedius) 

189 จระเข้มินโดโร (Crocodylus mindorensis) 

190 จระเข้เบลีซ (Crocodylus moreletii) 

191 จระเข้แม่น้้าไนล์ (Crocodylus niloticus) 

192 จระเข้พรุ หรือ จระเข้มักเกอร์ (Crocodylus palustris) 

193 จระเข้น้้าเค็ม หรือ ไอ้เคี่ยม (Crocodylus porosus) 

194 จระเข้คิวบา (Crocodylus rhombifer) 

195 จระเข้น้้าจืด (Crocodylus siamensis) 

196 จระเข้แคระแอฟริกา (Osteolaemus tetraspis) 

197 ตะโขง ไอ้โขง หรือ จระเข้ปากกระทุงเหว (Tomistoma schlegelii) 

 
วงศ์เต่ำทะเล 

198 เต่าทะเลทุกชนิดในวงศ์ Cheloniidae  

 
วงศ์เต่ำมะเฟือง 

199 เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) 

 
ปลำฉลำม (SHARKS) 

 
วงศ์ปลำฉลำมครีบด้ำ 

200 ปลาฉลามเทา (Carcharhinus falciformis) 

201 ปลาฉลามครีบขาว (Carcharhinus longimanus) 

 
วงศ์ปลำฉลำมหัวค้อน 

202 ปลาฉลามหัวค้อนหยัก (Sphyrna lewini) 

203 ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ (Sphyrna mokarran) 

204 ปลาฉลามหัวค้อนเรียบ (Sphyrna zygaena) 

 
วงศ์ปลำฉลำมหำงยำว 

205 ปลาฉลามทุกชนิดในสกุล Alopias spp. 

 
วงศ์ปลำฉลำมช้ำง 

206 ปลาฉลามช้าง (Cetorhinus maximus) 
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วงศ์ปลำฉลำมขำว 

207 ปลาฉลามขาว (Carcharodon carcharias) 

208 ปลาฉลามพอร์บีเกิล (Lamna nasus) 

 
วงศ์ปลำกระเบนนก 

209 ปลากระเบนราหูทุกชนิดในสกุล Manta spp. 

210 ปลากระเบนปีศาจทุกชนิดในสกุล Mobula spp. 

 
วงศ์ปลำฉลำมวำฬ 

211 ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 

 
วงศ์ปลำฉนำก 

212 ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ์ Pristidae  

 
ปลำ (FISH) 

 
วงศ์ปลำนกขุนทอง 

213 ปลานกขุนทองหัวโหนก หรือ ปลานโปเลียน (Cheilinus undulates) 

 
วงศ์ปลำสินสมุทร 

214 ปลาสินสมุทร (Holacanthus clarionensis) 

 
วงศ์ปลำจวด 

215 ปลาจวดแมคโดนัล (Totoaba macdonaldi) 

 
วงศ์ม้ำน ้ำ 

216 ม้าน้้าทุกชนิดในสกุล Hippocampus spp. 

 ปลำซีลำแคนท์ (COELACANTHS) 

 
วงศ์ปลำซีลำแคนท์ 

217 ปลาซีลาแคนท์ทุกชนิดในสกุล Latimeria spp. 

 
ปลิงทะเล (SEA CUCUMBERS) 

 
วงศ์ปลิงทะเล 

218 ปลิงทะเล (Isostichopus fuscus) 

 
หอยสองฝำ (CLAMS AND MUSSELS) 

 
วงศ์หอยแมลงภู่ 

219 หอยเจาะเมดิเตอร์เรเนียน (Lithophaga lithophaga) 

 
วงศ์หอยมือเสือ 

220 หอยมือเสือและหอยมือแมวทุกชนิดในวงศ์ Tridacnidae  
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หมึก และหอยงวงช้ำง (SQUIDS, OCTOPUSES, CUTTLEFISH) 

 
วงศ์หอยงวงช้ำง 

221 หอยงวงช้างทุกชนิดในวงศ ์Nautilidae  

 
หอยฝำเดียว (SNAILS AND CONCHES) 

 
วงศ์หอยสังข์นำงพญำ 

222 หอยสังข์นางพญา (Strombus gigas) 

223 หอยสังข์แตร (Charonia tritonis) 

 
ปะกำรัง และดอกไม้ทะเล (CORALS AND SEA ANEMONES) 

 
อันดับกัลปังหำด้ำ 

224 กัลปังหาด้าทุกชนิดในอันดับ ANTIPATHARIA  

225 ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ ACTINIARIA 

 
วงศ์กัลปังหำแดง 

226 ปะการังแดง (Corallium elatius) 

227 ปะการังแดงญี่ปุ่น (Corallium japonicum) 

22๘ ปะการังขาว (Corallium konjoi) 

2๒๙ ปะการังชมพู (Corallium secundum) 

23๐ ปะการังอ่อนทุกชิดในอันดับ ALCYONACEA 

 
วงศ์ปะกำรังสีฟ้ำ 

23๑ ปะการังสีฟ้าในวงศ์ Helioporidae   

 
อันดับปะกำรังแข็ง 

23๒ ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ SCLERACTINIA  

 
วงศ์ปะกำรังออแกนไพพ์ 

23๓ ปะการังออแกนไพพ์ทุกชนิดในวงศ์ Tubiporidae  

 
ซีเฟิร์น ปะกำรังไฟ และแมงกะพรุน (SEA FERNS, FIRE CORALS AND STINGING MEDUSAE) 

 
วงศ์ปะกำรังไฟ 

23๔ ปะการังไฟทุกชนิดในวงศ์ Milleporidae  

23๕ ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล Millepora  

 
วงศ์ปะกำรังสไตลัสเทอรีน 

23๖ ปะการังทุกชนิดในวงศ์ Stylasteridae   
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๒๓๗ ปลาทูน่าครีบน้้าเงินใต้ (Thunnus maccoyii) 

2๓๘ ปลาทูน่าครีบยาว (Thunnus alalunga) 

๒๓๙ ปลาทูน่าตาโต (Thunnus obesus) 

๒๔๐ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) 

๒๔๑ ปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) 

๒๔๒ ปลาโอด้า (Thunnus tonggol) 

๒๔๓ ปลาโอลาย (Euthynnus affinis) 

๒๔๔ ปลาโอขาว หรือ ปลาโอแกลบ (Auxis thazard) 

๒๔๕ ปลาโอหลอด (Auxis rochei) 

๒๔๖ ปลากระโทงแทงดาบ (Xiphias gladius) 

๒๔๗ ปลากระโทงแทงลาย (Tetrapturus audax) 

๒๔๘ ปลากระโทงแทงด้า (Makaira indica) 

๒๔๙ ปลากระโทงแทงครีบน้้าเงิน (Makaira nigricans) 

๒๕๐ ปลากระโทงแทงร่มอินโด-แปซิฟิก (Istiophorus platypterus) 

๒๕๑ ปลาอินทรีบั้ง (Scomberomorus commerson) 

๒๕๒ ปลาอินทรีจุด (Scomberomorus guttatus) 
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Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

II. DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออ่ืนๆ) 

Name of vessel / ชื่อเรือ  

Registration number / เลขทะเบียนเรือ  

Marking of vessel/เคร่ืองหมายประจ าเรือ  

Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน  

IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)  

Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย) 
Estimated date of transfer (UTC) / ประมาณการวันท่ีจะท าการขนถ่าย  

Estimated time of transfer (UTC) / ประมาณการเวลาท่ีจะท าการขนถ่าย  

Estimated location of transfer / ประมาณการต าบลท่ีจะท าการขนถ่าย  ละติจูด: ……...….° .............' ............." 

ลองจิจูด: ……...….° .............' ............." 

Type and quantity received / ประเภทและปริมาณท่ีรับมา  fuel/น  ามัน…………………..……………liters/ลิตร 
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน 
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..……… 

 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน 
 other supplies/อื่นๆ  
โปรดระบ…ุ……………………………………….…………….. 

Type and quantity unloaded  / ประเภทและปริมาณท่ีขนถ่ายออกไป  fuel/น  ามัน…………………………………liters/ลิตร 
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน 
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..……… 

 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน 
 other supplies/อื่นๆ  
โปรดระบ…ุ……………………………………….…………….. 

 

กปน.๘ 



SIOFA TRANSFER AT SEA DECLARATION 
 
I.DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ) 

Name of vessel / ชื่อเรือ  

Registration number / เลขทะเบียนเรือ  

Marking of vessel/เคร่ืองหมายประจ าเรือ  

Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน   

Vessel flag State/ รัฐเจ้าของธง  

IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)  

Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

II.DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออ่ืนๆ) 

Name of vessel / ชื่อเรือ  

Registration number / เลขทะเบียนเรือ  

Marking of vessel/เคร่ืองหมายประจ าเรือ  

Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน  

IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)  

Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย) 

Date of transfer (UTC) / วันท่ีท าการขนถ่าย  

Time of transfer (UTC) / เวลาท่ีท าการขนถ่าย  

Location of transfer/ ต าบลท่ีท่ีท าการขนถ่าย  ละติจูด: ……...….° .............' ............." 

 ลองจิจูด: ……...….° .............' ............." 

Type and quantity received/ประเภทและปริมาณท่ีรับมา  fuel/น  ามัน…………………..……………liters/ลิตร 
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน 
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..……… 

 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน 
 other supplies/อื่นๆ  
โปรดระบ…ุ……………………………………….…………….. 

Type and quantity unloaded/ประเภทและปริมาณท่ีขนถ่ายออกไป  fuel/น  ามัน…………………………………liters/ลิตร 
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน 
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..……… 

 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน 
 other supplies/อื่นๆ  

โปรดระบ…ุ……………………………………….…………….. 

 

กปน.๘A 



Requirements for vessel entry and exit notifications 
แจ้งการเข้าออก พ้ืนที่ SIOFA 

 

Information required (ข้อมูล)  
Vessel name (ชื่อเรือ)  
Entry or exit (เข้า หรือ ออก พ้ืนที่ SIOFA)  
IMO number (หมายเลข IMO) ถ้ามี  
Radio call sign (สัญญาณเรียกขาน)  
Vessel flag State (รัฐเจ้าของธงเรือ)  
Latitude (ละติจูด)  
Longitude (ลองจิจูด)  
Date of entry or exit  
(วันที่เรือเข้า หรือ ออก พ้ืนที่ SIOFA) 

 

Time of entry or exit in UTC  
(เวลาเข้า หรือ ออก พ้ืนที่ SIOFA เวลา UTC)  

 

Activity in the Agreement Area 
(ระบุกิจกรรมในพ้ืนที่ SIOFA) 

 

 

กปน.๑๔ 


