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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา 

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๘  (๒)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้นําเรือประมงขนาดต้ังแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไปที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ต้องจัดทําหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ  ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒ ให้ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย
สัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําจัดส่งหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ําให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทันทีที่เทียบท่า  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์น้ํา 
หน้าท่า  และให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําส่งสําเนาหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ให้กรมประมงโดยทางโทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ภายหลังการขนถ่ายสัตว์น้ําเรียบร้อยแล้ว
ภายใน  ๓  วัน 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 
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ส่วนที่(Part)1 ช่ือผูค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูข้นถ่ายสตัวน์ํ้ า (Name of receiving vessel representative)...............................................................................
เลขท่ีบตัรประชาชน (ID No.)                  ท่ีอยู ่(Address)................................................

……………………………………………………………………………………… เบอร์โทรศพัท ์(Tel.).......................................................

ช่ือเรือ (Name of receiving vessel)..................................................... เลขทะเบียนเรือ (Vessel registration No.)

จงัหวดัท่าข้ึนสตัวน์ํ้ า (Landing place)……………………………………………… วนัท่ีข้ึนท่า(Date of landing)……………………………(ประเทศไทย)

Remark: I (opeartor/representative) give a processing plant representative authority to sign in the Catch Certificate as my representative.
ลงนามเจา้หนา้ท่ี.............................................................. ว/ด/ป.....................

Signature of receiving vessel representative  (                  ) Signature of port authority (                    ) (Date)
ส่วนที่(Part)2(1) ช่ือผูค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูท้าํการประมง.........................................          ช่ือเรือ...........................................................................

Name of fishing vessel representative Name of fishing vessel
เลขท่ีบตัรประชาชน (ID No.) ท่ีอยู ่(Address)..……………….…………….

............................................................................................................................................. เบอร์โทรศพัท ์(Tel.)..................................................................
เลขทะเบียนเรือ (Vessel registration No.)                                                          

ใบอนุญาตทาํการประมง (Fishing license)  เลขทะเบียนเรือขนถ่ายสตัวน์ํ้ า

ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตนักรอส
ฝากสาํเนาสมุดบนัทึกการทาํการประมงมากบัเรือ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel 

พ้ืนท่ี/ตาํแหน่งท่ีขนถ่าย (Transhipping area)……………………….……… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าระหวา่งเรือในทะเล (Transhipment date)……………..
ท่าเทียบเรือท่ีนาํสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing port)……………………………… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing date)…………………………………

Remark: I (opeator/representative) give a receving vessel representative authority to sign in MCPD as my representative.

Signature of fishing vessel representative  (                                            )

ส่วนที่(Part)2(2) ช่ือผูค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูท้าํการประมง.........................................          ช่ือเรือ...........................................................................
Name of fishing vessel representative Name of fishing vessel

เลขท่ีบตัรประชาชน (ID No.) ท่ีอยู ่(Address)..……………….…………….

............................................................................................................................................. เบอร์โทรศพัท ์(Tel.)......................................................

เลขทะเบียนเรือ (Vessel registration No.)                                                          

ใบอนุญาตทาํการประมง (Fishing license)  เลขทะเบียนเรือขนถ่ายสตัวน์ํ้ า

ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตนักรอส
ฝากสาํเนาสมุดบนัทึกการทาํการประมงมากบัเรือ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel 

พ้ืนท่ี/ตาํแหน่งท่ีขนถ่าย (Transhipping area)……………………….……… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าระหวา่งเรือในทะเล (Transhipment date)……………..
ท่าเทียบเรือท่ีนาํสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing port)……………………………… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing date)…………………………………

Remark: I (opeator/representative) give a receving vessel representative authority to sign in MCPD as my representative.

Signature of fishing vessel representative (        )

ทั้งน้ีขา้พเจา้ (ผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน) ขอมอบอาํนาจใหผู้ค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูข้นถ่ายสตัวน์ํ้ าลงนามในหนงัสือกาํกบัการซ้ือขายสตัวน์ํ้ าแทนขา้พเจา้ได ้  

ลงนามผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน..........................................................................

ทั้งน้ีขา้พเจา้ (ผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน) ขอมอบอาํนาจใหผู้ค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูข้นถ่ายสตัวน์ํ้ าลงนามในหนงัสือกาํกบัการซ้ือขายสตัวน์ํ้ าแทนขา้พเจา้ได ้  

ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species)

10) 11)8) 9)

ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)

5)

ลงนามผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน ............................................................................

3)
ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)

7)

หนังสือกาํกบัการขนถ่ายสัตว์นํา้ (Marine Catch Transshipping Document : MCTD)

กรมประมง (DEPARTMENT OF FISHERIES)

ทั้งน้ีขา้พเจา้ (ผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือหรือผูแ้ทน) ขอมอบอาํนาจใหโ้รงงานผูใ้ชส้ตัวน์ํ้ าท่ีขา้พเจา้ขนถ่ายน้ีลงนามในใบรับรองการจบัสตัวน์ํ้ าแทนขา้พเจา้ได ้  

ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species) 4)2)1)

ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species)

6)

ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)
12)

2) 3) 4) 5)

ลงนามผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน.........................................................................

6)ชนิดสตัวน์ํ้า (Fish Species) 1)

7) 8) 9) 10) 11) 12)
ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)

แหล่งทาํประมง (Fishing area)……...…………....................

แหล่งทาํประมง (Fishing area)……...…………......................................
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ส่วนที่(Part)2(3) ช่ือผูค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูท้าํการประมง.........................................          ช่ือเรือ...........................................................................
Name of fishing vessel representative Name of fishing vessel

เลขท่ีบตัรประชาชน (ID No.) ท่ีอยู ่(Address)..……………….…………….

............................................................................................................................................. เบอร์โทรศพัท ์(Tel.)......................................................

เลขทะเบียนเรือ (Vessel registration No.)                                                          

ใบอนุญาตทาํการประมง (Fishing license) เลขทะเบียนเรือขนถ่ายสตัวน์ํ้ า

ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตนักรอส

ฝากสาํเนาสมุดบนัทึกการทาํการประมงมากบัเรือ...................................
Consigned a copy of fishng logbook with vessel 

พ้ืนท่ี/ตาํแหน่งท่ีขนถ่าย (Transhipping area)……………………….……… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าระหวา่งเรือในทะเล (Transhipment date)……………..
ท่าเทียบเรือท่ีนาํสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing port)……………………………… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing date)…………………………………

Remark: I (opeator/representative) give a receving vessel representative authority to sign in MCPD as my representative.

Signature of fishing vessel representative  (        )
ส่วนที่(Part)2(4) ช่ือผูค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูท้าํการประมง.........................................          ช่ือเรือ...........................................................................

Name of fishing vessel representative Name of fishing vessel

เลขท่ีบตัรประชาชน (ID No.) ท่ีอยู ่(Address)..……………….…………….

............................................................................................................................................. เบอร์โทรศพัท ์(Tel.)......................................................

เลขทะเบียนเรือ (Vessel registration No.)                                                          

ใบอนุญาตทาํการประมง(Fishing license)  เลขทะเบียนเรือขนถ่ายสตัวน์ํ้ า

ขนาด (Vessel size) ……………........................... ตนักรอส แหล่งทาํประมง (Fishing area)……...… …………....................
ฝากสาํเนาสมุดบนัทึกการทาํการประมงมากบัเรือ...................................

Consigned a copy of fishng logbook with vessel 

พ้ืนท่ี/ตาํแหน่งท่ีขนถ่าย (Transhipping area)……………………….……… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าระหวา่งเรือในทะเล (Transhipment date)……………..

ท่าเทียบเรือท่ีนาํสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing port)……………………………… วนัท่ีขนถ่ายสตัวน์ํ้ าข้ึนท่า (Landing date)…………………………………

Remark: I (opeator/representative) give a receving vessel representative authority to sign in MCPD as my representative.

Signature of fishing vessel representative (              )

12)

ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)
3) 4)

2) 3)

5) 6)

9) 10) 11)ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species) 7) 8)

1) 4) 5)
ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)

6)ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species)

11)

ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)

ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species) 1) 2)

ทั้งน้ีขา้พเจา้ (ผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน) ขอมอบอาํนาจใหผู้ค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูข้นถ่ายสตัวน์ํ้ าลงนามในหนงัสือกาํกบัการซ้ือขายสตัวน์ํ้ าแทนขา้พเจา้ได ้  

ลงนามผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน.............................................................................

ชนิดสตัวน์ํ้ า (Fish Species) 7) 8) 9) 10)

ทั้งน้ีขา้พเจา้ (ผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน) ขอมอบอาํนาจใหผู้ค้วบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผูข้นถ่ายสตัวน์ํ้ าลงนามในหนงัสือกาํกบัการซ้ือขายสตัวน์ํ้ าแทนขา้พเจา้ได ้  

ลงนามผูค้วบคุมเรือ/เจา้ของเรือ/ผูแ้ทน........................................................................

12)
ปริมาณ (Quantity) (กก.Kg)

แหล่งทาํประมง (Fishing area)……............…………....................


