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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๘  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเก็บรักษาสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย  จะแจ้ง 
เข้าออกท่าเทียบเรือประมงได้เฉพาะท่าเทียบเรือประมงในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ 

(๑) จังหวัดสมุทรปราการ 
(๒) จังหวัดสมุทรสาคร 
(๓) จังหวัดระนอง 
(๔) จังหวัดภูเก็ต 
(๕) จังหวัดตราด 
(๖) จังหวัดสงขลา 
ข้อ ๓ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งออกไป   

ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  สําหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  
ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย  ตามรายชื่อท้ายประกาศน้ี  ภายในกําหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยในเขตของรัฐชายฝั่ง   
ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย  ให้แจ้งก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมง  ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง  และ 
ในกรณีเข้าเทียบท่าให้แจ้งก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง  ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง  เว้นแต่เป็น 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่รับสัตว์น้ํา  จากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา  ให้แจ้งก่อนเข้า 
ท่าเทียบเรือประมง  ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง   

(๒) กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยในเขตของรัฐชายฝั่งอื่นหรือ
ในทะเลหลวง  ให้แจ้งก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมง  ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง  และในกรณีเข้าเทียบท่า  
ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบท่าเทียบเรือประมง  ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง 
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(๓) กรณีแจ้งกลับภูมิลําเนา  ซ่อมเรือหรือนําเรือเข้าอู่  ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบท่าหรือออกจาก 
ท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง  แต่ไม่เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมง  สําหรับกรณีที่ไม่มีสัตว์น้ําติดมากับเรือ  
ให้ยกเว้นการตรวจที่ท่าเทียบเรือประมง 

(๔) กรณีที่มีการแจ้งเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง  ในกรณีอื่น ๆ  ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบ
ท่าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง 

ทั้งนี้  เม่ือมีการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว  เจ้าของเรือต้องดําเนินการให้ผู้ควบคุมเรือ
นําเรือออกจากท่าเทียบเรือประมงภายในสองชั่วโมง  หากเกินเวลาต้องดําเนินการแจ้งออกใหม่ 

ข้อ ๔ เจ้ าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํ าซึ่ งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํ านอกน่ าน นํ้าไทย   
ต้องดําเนินการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงล่วงหน้า  โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุม  
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
thaifoc@fisheries.go.th  ตามแบบท้ายประกาศน้ี   

การแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) สําเนาทะเบียนเรือไทย 
 (๒) สําเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
 (๓) สําเนาใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ 

บัตรประจําตัวคนซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
 (๔) สําเนาใบประกาศนียบัตรช่างเคร่ืองยนต์เรือ  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ

บัตรประจําตัวคนซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
 (๕) สําเนาใบจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
 (๖) สําเนาบัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ 
 (๗) สําเนาหลักฐานการติดตั้งเคร่ืองติดตามเรือ  (อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง) 
 (๘) สําเนาหลักฐานการติดตั้งระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเฝ้าติดตาม

อิเล็กทรอนิกส์   
 (๙) สําเนาผังห้องเก็บสัตว์น้ําบนเรือ  (Well  plan) 
 (๑๐) สําเนาแผนการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 
 (๑๑) สําเนาแผนการขอผู้สังเกตการณ์ประจําอยู่บนเรือ  สําหรับกรณีที่ไปขนถ่าย  สัตว์น้ํา 

ในทะเล 
ข้อ ๕ เจ้ าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํ าซึ่ งออกไปทํ าการขนถ่ายสัตว์น้ํ านอกน่ าน นํ้าไทย   

ต้องดําเนินการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงล่วงหน้า  โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุม   
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ก ารป ระม งน อกน่ าน น้ํ า แ ล ะก ารขน ถ่ าย สั ต ว์ น้ํ า   ก รมป ระม ง   ห รือ ผ่ าน ท าง ไป รษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์thaifoc@fisheries.go.th  ตามแบบท้ายประกาศน้ี   

การแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) สําเนาเอกสารการแจ้งนํ าเรือออกจากท่ าเทียบเรือ   (Port  Clearance  หรือ  

Custom  Clearance)  คร้ังล่าสุด  ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่ กํากับควบคุมท่าเรือนั้น  ซึ่งระบุ   
ชื่อท่าเรือ  รัฐเจ้าของท่าเรือและวันที่ออกจากท่าเรือ   

 (๒) สําเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ําบนเรือ  (Cargo  Plan/  Stowage  Plan)  
ข้อ ๖ เม่ือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าเทียบท่าแล้ว  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา   

ซึ่งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย  ต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี  โดยตรงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  หรือผ่านทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th   

(๑) กรณี ดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํ าในทะเลและบริเวณท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่ งอื่น  
(Transshipment  at  sea  and  Transshipment  at  port)   

 (ก) หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ซึ่งระบุชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ชื่อเรือประมง 
ที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ําขึ้นเรือมา  พื้นที่ทําการขนถ่าย  ชนิดและปริมาณสัตว์น้ํา  ช่วงระยะเวลาทําการขน
ถ่ายสัตว์น้ํา  ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่รัฐให้การรับรองซึ่งมีหน้าที่กํากับควบคุมท่าเรือ
นั้น  หรือมีพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคซ่ึงมีหน้าที่กํากับควบคุม
ท่าเรือนั้น 

ให้การรับรองและในกรณีที่ทํ าการขนถ่ายสัตว์น้ํ ากลางทะเลให้ มีผู้สังเกตการณ์บนเรือ 
ให้การรับรองรายงานดังกล่าวด้วย   

 สําหรับกรณีการรับขนถ่ายสัตว์น้ําจากเรือประมงไทย  ต้องส่งสําเนาหนังสือกํากับ   
การขนถ่ายสัตว์น้ํา  พร้อมกับสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง  (Fishing  Logbook) 

 (ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงหรือเรือรวบรวมสัตว์น้ํ า  ที่ออกโดย 
รัฐเจ้าของธง  (Flag  State)  ซึ่งยังมีอายุอยู่ขณะทําการประมง  และสําเนาใบอนุญาตทําการประมง   
หรือสําเนาการขึ้นทะเบียนเรือรวบรวมสัตว์น้ําทุกลําที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ํารับมา  ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
เจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง  (Coastal  State)  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําขึ้นเรือและยังมีอายุ
อยู่ขณะทําการประมง 

 (ค) เอกสาร  Mate  Receipt 
 (ง) ใบตราส่งสินค้า  (Bill  of  lading  (B/L)) 
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(๒) กรณีรับขนถ่ายสัตว์น้ําที่ผ่านการขึ้นท่าแล้วจากท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่งอื่น  (Loading   
at  port)  ต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี  โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุม   
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง  หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
thaifoc@fisheries.go.th 

 (ก) เอกสารบัญชีรายการและราคาสินค้า  (Invoice) 
 (ข) ใบตราส่งสินค้า  Bill  of  lading  (B/L) 
 (ค) รายงานการรับสัตว์น้ํา  (Loading  declaration)   
ข้อ ๗ เม่ือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านนํ้าไทยเข้าเทียบท่า  

พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง   
จะดําเนินการตรวจสอบบันทึกข้อมูลวีดีโอที่ติดตั้งประจําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําดังกล่าว  ก่อนมีการนําสัตว์น้ํา  
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง 

ข้อ ๘ เม่ือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยดําเนินการ   
นําสัตว์น้ําข้ึนท่าเทียบเรือประมงเสร็จสิ้น  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําต้องส่งมอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวีดีโอ  
ที่ติดตั้งประจําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําดังกล่าวนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอก
น่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา  กรมประมง 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

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



หน้าที่ 1/3 
 

 
 

แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ (ส าหรับเรือขนถ่ายสัตว์น  านอกน่านน  าไทย) 
    ส าหรับเจ้าของเรอืขนถ่ายสัตว์น  า 

การแจ้งออก                 วัน/เวลาแจ้ง......./.........../......... ...... : ...... การแจ้งเข้า                      วัน/เวลาแจ้ง......./........../......... ...... : ..... 
ชื่อท่าเทียบเรือที่ออก....................................................................................... ชื่อท่าเทียบเรือที่เข้า........................................................................................... 
ที่อยู่................................................................................................................. ที่อยู่.................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี            /           / วัน/เดือน/ปี            /           / 

เวลา           :                ชื่อท่าที่คาดว่าจะเข้า............................................... เวลา           : 
วันที่............. เวลา........................... ที่อยู่.......................................................  

วัตถุประสงค์ในการออก วัตถุประสงค์ในการเข้า 

      ท าการขนถ่ายสตัว์น า้ในทะเล ...............................................................        ขึ้นสัตว์น้ า ………………………………………………………………………………………………………………. 

      ท าการขนถ่ายสตัว์น า้ท่ีทา่เทียบเรือ....................................................... 
      ประเทศ………………………………………………………………………………………. 

      ปริมาณสัตว์น้ าที่ต้องการขนถ่าย (กก.) : ………………………………………………………… 

      ท าการขนถ่ายสัตว์น้ าโดยรับสตัว์น้ำที่ท่าเทียบเรือ…………………………….       อื่น ๆ ......................................................................................................... 

ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น  า : .................................................................................. ทะเบียนเรือ : 
เครื่องหมายประจ าเรือประมง........................................................................ ขนาดของเรือ : .......................................... ตันกรอส 
เลขที่ขึ นทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น  า   
เลขที่ขึ นทะเบียนกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
อุปกรณ์ประจ าเรือ 
๑. อุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรือ (VMS) 
ตราอักษร/ยี่ห้อ:...............................................รุ่น:.....................................รหัสอุปกรณ์(Serial Number)/รหัสกล่อง (ID box):................................................... 
๒. อุปกรณ์ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) 
ตราอักษร/ยี่ห้อ:....................................................รุ่น:..................................................................................................................................................................... 
๓. ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 
ดาวเทียม (Broadband Satellite):………….........……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………... 
๔. อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) :  
  (๑) เครน....................................... ย่ีห้อ : .......................................................  Serial number : ............................................................................................. 
  (๒) ฝาระวาง…………………………..ยี่ห้อ : .......................................................  Serial number : ................................................................................................ 
 
ผู้ควบคุมเรือขนถ่าย ชื่อ : ..............................................................สกุล........................................................................................................................................ 
.ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือชั้น.......................หมายเลข........................วันหมดอายุ……………………………………………………………………………………………………..... 
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... ที่อยู่ ................................................................................................................................................................ 
เจ้าของเรือขนถ่าย ชื่อ : ............................... สกุล........................................หมายเลขบัตรประชาชน: …………………………………………………………………………... 
เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... ที่อยู่ ............................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่            ผ่าน            ไม่ผ่าน                                                 ผ่าน              ไม่ผ่าน 

แจ้งออก (PO) แจ้งเข้า (PI) 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแจ้งเรือออก พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแจ้งเรือเข้า 

ลงชื่อ....................................................... ลงชื่อ....................................................... 
(.............................................................) (.............................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. ต าแหน่ง.................................................. 

วันที่.........................................เวลา................................................. วันที่...........................................เวลา................................................... 
(ประทับตรา) (ประทับตรา) 

 

  PO  
 

                  (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) 
  PI                    (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) 



หน้าที่ 2/3 
 
 
 

 รายชื่อคนประจ าเรือ สัญญาจ้าง 
ล าดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจ าตัว หน้าที่ในเรือ มี ไม่ม ี

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจ าเรือ 
:………………………………….............................................................……………………………………………………………………………….…….................................................. 

……………………………………………………………………………………..............................................................…………………………………………………………………..…….. 
 ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ  …………………………………………………………… 
          (……………………………………………………….…) 

         เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
          /        /    

 
หมายเหต ุ: ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือผู้แทน น าเอกสารนี้ไปยื่นต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า กรมประมง  
               ภายในระยะเวลาดังนี้ 
(๑) กรณีท าการขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย ให้ยื่นก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง       
     และในกรณีเข้าเทียบท่าให้ยื่นก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง เว้นแต่เรือขนถ่ายที่รับสัตว์น้ าจากราชอาณาจักรกัมพูชา และ           
     สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ให้ยื่นก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง 
(๒) กรณีท าการขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง ให้ยื่นก่อนออกท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงและ                      
     ให้ยื่นก่อนเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง  

      (๓) กรณีแจ้งกลับภูมิล ำเนำ ซ่อมเรือหรือน ำเรือเข้ำอู่ ให้ยื่นก่อนเข้ำเทียบท่ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  
      (๔) กรณีอื่น ๆ ใหย้ื่นก่อนเข้ำเทียบท่ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง 

LR                     (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่).   



หน้าที่ 3/3 
 

 
 
 
 

 รายชื่อคนประจ าเรือ สัญญาจ้าง 
ล าดับ ชื่อ – สกุล อาย ุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจ าตัว หน้าที่ในเรือ มี ไม่ม ี
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         

 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจ าเรือ 
:………………………………….............................................................……………………………………………………………………………….…….................................................. 

……………………………………………………………………………………..............................................................…………………………………………………………………..…….. 
 ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ  …………………………………………………………… 
          (……………………………………………………….…) 

         เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
          /        /    

หมายเหต ุ: ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือผู้แทน น าเอกสารนี้ไปยื่นต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า กรมประมง  
               ภายในระยะเวลาดังนี้ 
(๑) กรณีท าการขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย ให้ยื่นก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง       
     และในกรณีเข้าเทียบท่าให้ยื่นก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง เว้นแต่เรือขนถ่ายที่รับสัตว์น้ าจากราชอาณาจักรกัมพูชา และ           
     สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ให้ยื่นก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง 
(๒) กรณีท าการขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง ให้ยื่นก่อนออกท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงและ                      
     ให้ยื่นก่อนเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง  

      (๓) กรณีแจ้งกลับภูมิล ำเนำ ซ่อมเรือหรือน ำเรือเข้ำอู่ ให้ยื่นก่อนเข้ำเทียบท่ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง  
      (๔) กรณีอื่น ๆ ใหย้ื่นก่อนเข้ำเทียบท่ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง 

LR                     (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่).   



หน้า 1 จาก 2 
 

   
 

  

แผนการขนถา่ยสัตว์น ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเรือขนถ่ายสัตวน์ ้าที่เสนอแผน 
 ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น ้า:   
 เลขทะเบียนเรือ:                                                  IMO (ถ้ามี):   

เลขที่ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น ้า:                                               วันทีจ่ดทะเบียน:              

เลขที่ขึ นทะเบยีนกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค: 

ภาพถ่ายเรือ:             มี                               ไมม่ ี

อุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือ 
ตราอักษร/ยี่ห้อ:........................................................รุ่น:........................................................................ 
รหัสอุปกรณ์(Serial Number)/รหัสกล่อง (ID box):……….….…….………………………………….……………. 

อุปกรณ์ระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส ์

ตราอักษร/ยี่ห้อ:............................................................รุ่น:................................................................... 
OS/เฟิร์มแวร์ (Firmware):…….………………………………….…………………………………………………………… 

ระบบการเฝ้าติดตาม
อิเล็กทรอนิกส ์

ดาวเทียม (Broadband Satellite):…………………………………………………………….…………………………… 

ชื่อ ผู้ควบคุมเรอืขนถ่ายสัตว์น ้า:      

เบอร์โทรศัพท์: 

ชื่อ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า:      

เบอร์โทรศัพท์: 

ที่อยู่:   

 
โทร:                                                                        แฟกซ์: 
อีเมล์: 

ผ.(1).…….........................

แก้ไขครั งที่.................. 



หน้า 2 จาก 2 
 
    ก้าหนดแผนการขนถ่ายสัตว์น ้า 

 

 

(ลายมือชื่อ)...……………………………………….…. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ้า 
             (….……………………….…………………) 
       วันที.่…….………………………………………… 
 
 

ชื่อเรือประมง/เรือรวบรวมสัตว์น ้า: ทะเบียนเรือ: 
เลขเรียกวิทยุ (Call sign): ขนาด:                             ตันกรอส 
เลขที่ใบอนญุาตท้าการประมง/เลขที่ขึ นทะเบียนกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง: 
วันที่เริ่มต้นการขนถ่าย (วัน/เดือน/ปี): 
วันที่สิ นสุดการขนถ่าย (วัน/เดือน/ปี): 

พื นที่ขนถ่ายสตัว์น ้าในทะเล 
(Transshipment at Sea) 

ละติจูด: 
ลองจิจูด: 

พื นทีข่นถ่ายสตัว์น ้าที่ท่าเทียบเรือ 
(Transshipment at Port) 

ชื่อท่าเทียบเรือ: 
ละติจูด:                                           ลองจิจูด: 

ประเทศ: 

ท่าเทียบเรือที่รับสัตว์น ้า 
(Loading) 

ชื่อท่าเทียบเรือ: 

ประเทศ: 

วันที่เรือขนถ่ายออกจากท่า (วัน/เดือน/ปี): 
ท่าที่ออก:                                                                           
ที่อยู:่ 
วันที่เรือขนถ่ายเข้าท่า (วัน/เดือน/ปี): 
ท่าที่เข้า: 
ที่อยู:่ 

ส้าหรบัพนักงานเจ้าหน้าที ่
วันที่รับเอกสาร วันทีอ่นุมัติเอกสาร 

เลขที่ใบแผนฯ 
ผ.(1).……................. 

/      / /      / 

ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่/ลายเซ็น  
 

ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่/ลายเซ็น 



รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ส าหรับเรือขนถ่ายสัตว์น  าที่ท าการขนถ่ายสัตว์น  านอกน่านน  าไทย 

 

หน่วยงาน ที่ตั ง 

กองควบคุมการประมงนอกน่านน ้าและการขนถ่ายสัตว์น ้า กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 

 

 

 

 


