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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต  การอนุญาต  และการรายงานการขนถ่าย 
สัตว์น้ําในทะเล  หรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต  
การอนุญาต  และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมง  
ของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวนัที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๒ การขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่งอื่น  
ของเรือประมงนอกน่านน้ําไทยจะทําได้เฉพาะกรณีการขนถ่ายไปยังเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเป็นการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบของประเทศไทยและรัฐชายฝั่งนั้น  และกฎหรือระเบียบของ
องค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓ ก่อนดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ําไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมงของรัฐชายฝั่งอื่น  ให้ผู้ควบคุมเรือประมง   
ที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยแจ้งขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมง 
นอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  ทุกคร้ัง  โดยผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแล 
รักษาระบบติดตามเรือประมง  ที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากอง
ควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  แจ้งผลการพิจารณาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง   

ข้อ ๔ เม่ือดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมง  
ของรัฐชายฝั่งอื่นเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ผู้ควบคุมเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยรายงานการขนถ่าย
สัตว์น้ําภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมประมง   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  
ที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ ๕ กรณีทําการขนถ่ายสัตว์น้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า   
แห่งมหาสมุทรอินเดีย  (Indian  Ocean  Tuna  Commission  ;  IOTC)  ณ  ท่าเทียบเรือ  ก่อนดําเนินการ 
ขนถ่ายสัตว์น้ํา  ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยแจ้งขออนุญาตต่อรัฐ
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เจ้าของท่า  ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง  เม่ือดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ําเสร็จสิ้น  เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุม
เรือประมงดังกล่าวต้องส่งรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ตามแบบฟอร์ม  IOTC  Transhipment  Declaration  
แนบท้ายประกาศนี้  ให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  ผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ภายในสิบห้าวันหลังการขนถ่ายสัตว์น้ําเสร็จสิ้น 

ข้อ ๖ กรณีทําการขนถ่ายสัตว์น้ําชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทําประมงสําหรับพื้นที่  
ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย  (Southern  Indian  Ocean  Fisheries  Agreement : SIOFA)  
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยต้องแจ้งกําหนดการในการขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน  
แต่ไม่เกินสิบสี่วัน  ก่อนดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา  และเม่ือจะทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ให้เจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือประมงดังกล่าวแจ้งการขนถ่ายสัตว์น้ํา  อย่างน้อยย่ีสิบสี่ชั่วโมงก่อนดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา  
โดยใช้แบบฟอร์ม  SIOFA  Transshipment  At  Sea/In  Port  Notification  แนบท้ายประกาศนี้   
ต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
thaifoc@fisheries.go.th   

เม่ือดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ําเสร็จสิ้น  เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ทําการประมง   
นอกน่านน้ําไทยต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ํา 
และการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  โดยใช้แบบฟอร์ม  SIOFA  Transshipment  At  Sea/  In  Port  
Declaration  แนบท้ายประกาศนี้  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th 

ข้อ ๗ กรณีการขนถ่ายสัตว์น้ําที่อยู่นอกเหนือจากข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่าย  
สัตว์น้ําในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้ําบริเวณท่าเทียบเรือประมงของรัฐชายฝั่งอื่น  ให้เจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยจัดทํารายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา  Transshipment  
Declaration  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  ส่งให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมง
นอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  ณ  ท่าเทียบเรือประมง  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเม่ือกลับเข้าเทียบท่า 

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



 
 

 

IOTC Transhipment Declaration 
 
 

Carrier Vessel (เรือขนถ่ายสตัวน์ํ้า) Fishing Vessel (เรือประมง) 

Name of the Vessel (ชื่อเรือ) :  

Radio Call Sign (สัญญาณเรียกขาน) : 

Flag (ธง) :  

Flag state license number : 

(หมายเลขใบอนุญาตทาํการขนถา่ย) 

National Register Number, If available : 

(หมายเลขทะเบียนเรือ, ถา้มี)  

IOTC Register Number, if available :  

(หมายเลขขึ้นทะเบียนกบั IOTC, ถา้มี)  

Name of the Vessel (ชื่อเรือ) : 

Radio Call Sign (สัญญาณเรียกขาน) : 

Flag (ธง) :  

Flag state license number : 

(หมายเลขใบอนุญาตทาํการประมง) 

National Register Number, If available : 

(หมายเลขทะเบียนเรือ, ถา้มี)  

IOTC Register Number, if available :  

(หมายเลขขึ้นทะเบียนกบั IOTC, ถา้มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit |    | kilograms:  
(ระบุนํ้าหนกัเป็นกิโลกรัม หรือหน่วยที่ใช ้เช่น กล่อง หรือตะกร้า และนํ้าหนกัที่ขึ้นท่า (กิโลกรัม)  
LOCATION OF TRANSHIPMENT (สถานที่ทาํการขนถา่ยสตัวน์ํ้า)………..  

 
 Day Month Hour Year | 2 | 0 |   |   | Agent’s name 

(ชื่อตวัแทนเรือ) 
Master’s name of 
LSTLV (ชื่อผูค้วบคุมเรือประมง) 
: 

Master’s name of Carrier 
(ชื่อผูค้วบคุมเรือขนถ่าย) : 

Departure (วนั
ออกเดินทาง) 

|   |   | |   |   | |   |   | from |                 |    

Return ( วัน

เ ดิ นท า งกลับ )   

Transshipment 
(วนัขนถ่ายสัตวน์ํ้ า) 

|   |   | 
|   |   | 

|   |   | 
|   |   | 

|   |   | 
|   |   | 

to |                 | 
|                 | 

Signature 
(ลายมือชื่อ) : 

Signature (ลายมือชื่อ) : Signature (ลายมือชื่อ) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
If transshipment effected at sea, IOTC Observer Signature (ลายมือชื่อผูส้งัเกตการณ์) : 

 

Species (ชนิดสตัวน์ํ้า) Port 
 (ท่าเทียบเรือ) 

Sea (ในทะเล) Type of product (ประเภทของผลิตภณัฑ)์ 
  

 Lat. (ละติจูด) Long. (ลองจิจูด) Whole 
(ทั้งตวั) 

Gutted 
(ควกัไส้) 

Headed 
(ตดัหวั) 

Filleted 
(ชิ้น) 

   

           
           
           
           



SIOFA TRANSSHIPMENT AT SEA/IN PORT NOTIFICATION 

 

I. DETAILS OF THE NOTIFYING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ) 

Notifying vessel is UNLOADING / RECEIVING vessel (strike out as appropriate) / เรือท่ีแจ้งเป็นเรือท่ีขนถ่ายหรือเป็นเรือท่ีรับสัตว์นํ้า 

I. DETAILS OF THE UNLOADING FISHING VESSEL (รายละเอียดของเรือประมงท่ีขนถ่ายสัตว์นํ้า) 

Name of vessel / ชื่อเรือประมง  

Registration number / เลขทะเบียนเรือ  

Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน  

Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง  

IMO number / เลข IMO  

Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

II. DETAILS OF THE RECEIVING FISHING VESSEL (รายละเอียดของเรือประมงท่ีรับสัตว์นํ้า) 

Name of vessel / ชื่อเรือประมง  

Registration number / เลขทะเบียนเรือ  

Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน  

IMO number / เลข IMO  

Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ  

DETAILS OF TRANSSHIPMENT (รายละเอียดการขนถ่ายสัตว์นํ้า) 

Estimated date of transshipment (UTC) / ประมาณการวันท่ีจะทําการขนถ่ายสัตว์นํ้า   

Estimated time of transshipment (UTC) / ประมาณการเวลาท่ีจะทําการขนถ่ายสัตว์นํ้า  

Estimated location of transshipment (latitude/longitude in decimal degrees, to 
the nearest 0.01 degrees) / ประมาณการตําบลท่ีจะทําการขนถ่ายสัตว์นํ้า 

 ละติจูด: 

 ลองจิจูด: 

Transshipment In port /  

การขนถ่ายสัตว์นํ้าที่ท่าเทียบเรือ 

 Name of Port / ชื่อท่าเทียบเรือ  

 Country of Port / ประเทศของท่าเทยีบเรือ  

Species to be transshipped (FAO species/group code/scientific name) /  
ชนิด/กลุ่มชนิดของสัตว์นํ้า/ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์น้ําที่จะทําการขนถ่าย 

 

Quantities to be (Kg) transshipped / ปริมาณสัตว์นํ้าท่ีจะทําการขนถ่าย (กก.)  

Number of units (boxes/packages) to be transshipped / จํานวนภาชนะ/กล่องบรรจุสัตว์
นํ้าท่ีจะขนถ่าย 

 

Weight of a unit (Kg) / นํ้าหนักต่อหน่วยของภาชนะท่ีบรรจุสัตว์นํ้า  

 
 



SIOFA TRANSSHIPMENT AT SEA/ IN PORT DECLARATION 

In port / ที่ท่าเทียบเรือ |Y/N    | (strike out as appropriate)        Name of Port / ชื่อท่าเทียบเรือ |                                              |   Country of Port / ประเทศของท่าเทียบเรือ |                                           |   

At Sea / กลางทะเล| Y/N    | (strike out as appropriate) Latitude/Longitude พิกัดที่ทําการขนถ่าย |                                                          | 

Declaring vessel is UNLOADING or RECEIVING (only applicable for at-sea transshipments) Vessel (strike out as appropriate) / เป็นเรือที่ขนถ่ายหรือรับสัตว์น้ํา (เฉพาะการขนถ่ายกลางทะเล) 

Name of declaring vessel / ชื่อเรือที่แจ้ง:                                         Name of other vessel / ชื่อเรืออื่นๆ: 

Radio Call sign of declaring vessel / สัญญาณเรียกขานของเรือที่แจ้ง:                                          Radio Call sign of other vessel / สัญญาณเรียกขานของเรืออื่นๆ: 

Radio Call sign of declaring vessel / สัญญาณเรียกขานของเรือที่แจ้ง:                                          Radio Call sign of other vessel / สัญญาณเรียกขานของเรืออื่นๆ: 

External identification of declaring vessel /เครื่องหมายประจําเรือที่แจ้ง:                                 External identification of other vessel / เครื่องหมายประจําเรืออื่นๆ: 

Flag State of declaring vessel / รัฐเจ้าของธงของเรือที่แจ้ง:                               Flag State of other vessel / รัฐเจ้าของธงของเรืออื่นๆ: 

Start of transshipment operation / วันและเวลาที่เริ่มทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา day/month/year/ วัน/เดือน/ป ี |   |         |    |   |             |    |   |               | from (time) จากเวลา  |                          
|End of transshipment operation / วันและเวลาที่สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้ํา                  day/month/yearวัน/เดือน/ปี |    |          |    |    |              | |    |                | to (time)  ถึงเวลา  |                        | 

Declaring master’s name & date of birth / ชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้ควบคุมเรือ:                                                                                     Signature /ลายมือชื่อ  : 
TRANSSHIPPED CATCH /สัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย 

Species  
(FAO species/group code/scientific name) 
ชนิดสัตว์น้ํา/กลุ่มชนิดของสัตว์น้ํา/ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์
น้ําที่จะทําการขนถ่าย 

 

Presentation  1: | | 
(ชื่อเรือที่ขนถ่ายลําที่ 1) 

Presentation 2: | | 
(ชื่อเรือที่ขนถ่ายลําที่ 2) 

Presentation 3: | | 
(ชื่อเรือที่ขนถ่ายลําที่ 3) 

TOTAL 
Weight 
(Kg) 
น้ําหนัก
รวม (กก.) 

 No. units: 
จํานวนหน่วย

Weight per unit:
น้ําหนักต่อหน่วย 

Total weight:
น้ําหนักทั้งหมด

No. units: 
จํานวนหน่วย 

Weight per unit:
น้ําหนักต่อหน่วย 

Total weight:
น้ําหนักทั้งหมด

No. units: 
จํานวนหน่วย

Weight per 
unit: 

น้ําหนักต่อหน่วย

Total weight: 
น้ําหนักทั้งหมด 

 

           

           

           

           

           



 

Species  
(FAO species/group code/scientific name) 
ชนิดสัตว์น้ํา/กลุ่มชนิดของสัตว์น้ํา/ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์น้ําที่
จะทําการขนถ่าย 
 

 

Presentation  1: | | 
(ชื่อเรือที่ขนถ่ายลําที่ 1) 

Presentation 2: | | 
(ชื่อเรือที่ขนถ่ายลําที่ 2) 

Presentation 3: | | 
(ชื่อเรือที่ขนถ่ายลําที่ 3) 

TOTAL 
Weight 
(Kg) 
น้ําหนักรวม 
(กก.) 

 No. units:
จํานวนหน่วย 

Weight per
unit: 

น้ําหนักต่อหน่วย

Total weight:
น้ําหนักทั้งหมด 

No. units:
จํานวนหน่วย 

Weight per
unit: 

น้ําหนักต่อหน่วย

Total weight:
น้ําหนักทั้งหมด 

No. units:
จํานวนหน่วย 

Weight per
unit: 

น้ําหนักต่อหน่วย

Total weight:
น้ําหนักทั้งหมด

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
TOTAL           



 
 

แบบรายงานการขนถ่ายสัตว์น ้า (Transshipment Declaration)  

Information Required 
(ข้อมูลเรือ) 

Fishing Vessel  
(เรือประมง) 

Carrier (Receiving) Vessel 
 (เรือขนถ่ายสัตว์น ้า) 

Name of vessel (ชื่อเรือ)   

Registration Number (เลขทะเบียนเรือ)   
IMO Number (เลข IMO)   
Identification Number of RFMOs 
(เลขทะเบยีน RFMOs)  

  

Radio Call Sign  
(สัญญาณเรียกขานเรียกขาน) 

  

Vessel master’s name (ชื่อผู้ควบคุมเรือ)   
Signature (ลายมือชื่อ)   

Transshipment Date (วันที่ทา้การขนถา่ย) 
วัน/เดือน/ป ี

Start (วันท่ีเริ่มขนถ่าย):  
End (วันท่ีสิ้นสดุการขนถ่าย):  

 

Port 
Name/Country 

 (ชื่อท่าเทียบเรือ/ประเทศ) 
 

At-Sea Location  
(ต้าบลทีข่นถ่ายในทะเล) 

Species Name (ชนิดสัตว์น ้า) Weight 
(Kg) 

น ้าหนัก (กิโลกรัม) 

Type of 
Product  

(ลักษณะของสัตว์น ้า) Latitude 
(ละติจูด) 

Longitude 
(ลองติจูด) 

      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 วันที่รายงาน................................................................................................................. ................................................................... 

If transshipment is effected at-sea, Observer Name and Signature : …………………………….....…………………………………..........................……… 
  (หากเป็นการขนถ่ายกลางทะเล, ช่ือผู้สังเกตการณ์)  
Reporter’s name (ช่ือผู้รายงาน) ...........................................................................Vessel Name (ช่ือเรือ)...................................................................                                                    
Position (ต าแหน่ง)  Owner (เจ้าของเรือ)  Vessel master (ผู้ควบคุมเรือ)  Agent (ตัวแทน) 


