
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ํา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ วรรคสาม แห-งพระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว2 ดังต-อไปนี้ 
 
ข2อ ๑  ให2ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับ

การซ้ือขายสัตว#น้ําระยะเวลาและวิธีการในการส-งสําเนาหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ข2อ ๒  ให2เจ2าของท-าเทียบเรือประมงหรือผู2ประกอบกิจการแพปลาซ่ึงเป9นท-าเทียบ

เรือประมงท่ีมิใช-เรือประมงไทยท่ีประสงค#จะนําสัตว#น้ําหรือผลิตภัณฑ#สัตว#น้ําเข2ามาในราชอาณาจักร 
และท-าเทียบเรือประมงท่ีมีการซ้ือขายสัตว#น้ําส-งโรงงานเพ่ือผลิตสินค2าสัตว#น้ําแปรรูป ตามรายชื่อท-า
เทียบเรือประมงท2ายประกาศนี้จัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําตามแบบท2ายประกาศนี้ ผ-าน
ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส#ของกรมประมง http://traceability.fisheries.go.th/tds/ และ
กรอกรายการในหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําให2ถูกต2องครบถ2วน ภายในสิบห2าวันนับแต-วันท่ี
ประกาศนี้มีผลใช2บังคับ 

 
ข2อ ๓  ให2เจ2าของท-าเทียบเรือประมงหรือผู2ประกอบกิจการแพปลาซ่ึงเป9นท-าเทียบ

เรือประมงท่ีนอกเหนือตามข2อ ๒ จัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําตามแบบท2ายประกาศนี้ ผ-าน
ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส#ของกรมประมง http://traceability.fisheries.go.th/tds/ และ
กรอกรายการในหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําให2ถูกต2องครบถ2วน ภายในสี่สิบห2าวันนับแต-วันท่ี
ประกาศนี้มีผลใช2บังคับ 

 
ข2อ ๔  ในระหว-างท่ียังไม-ถึงกําหนดเวลาท่ีเจ2าของท-าเทียบเรือประมงหรือผู2ประกอบ

กิจการแพปลาตามข2อ ๒ และข2อ ๓ ต2องจัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําผ-านระบบการรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส#ของกรมประมง ให2เจ2าของท-าเทียบเรือประมงหรือผู2ประกอบกิจการแพปลา
ดังกล-าวจัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําตามแบบท2ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสาร จนกว-าจะ
จัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําผ-านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส#ของกรมประมง 

 
ข2อ ๕๑  กรณีเจ2าของท-าเทียบเรือประมงหรือผู2ประกอบกิจการแพปลาไม-สามารถ

ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว2ในข2อ ๒ และข2อ ๓ ให2ยื่นขอผ-อนผันระยะเวลาการปฏิบัติเป9นการชั่วคราว 
โดยอ2างเหตุผลความจําเป9น ก-อนสิ้นระยะเวลาตามท่ีกําหนดในข2อ ๒ และข2อ ๓ แล2วแต-กรณี ซ่ึงอธิบดี

                                                 
๑ ข2อ ๕ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับ

การซ้ือขายสัตว#นํ้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มีอํานาจผ-อนผันเป9นรายกรณีตามเหตุผลความจําเป9น  ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีจะให2การผ-อนผันต2องไม-เกิน
หนึ่งร2อยแปดสิบวันนับแต-ครบกําหนดเวลาตามข2อ ๒ หรือข2อ ๓ 

ในระหว-างเวลารอการกําหนดระยะเวลาท่ีจะให2การผ-อนผันจากอธิบดี และภายใน
ระยะเวลาท่ีมีการผ-อนผัน ให2เจ2าของท-าเทียบเรือประมงหรือผู2ประกอบกิจการแพปลาจัดทําหนังสือ
กํากับการซ้ือขายสัตว#น้ําตามแบบท2ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสารเป9นการชั่วคราว 

 
ข2อ ๖๒  ประกาศนี้ให2ใช2บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป9นต2นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร2อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง/หน2า ๓๗/๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท2าย] 
 
๑. รายชื่อท-าเทียบเรือประมงท2ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดแบบและ

รายการหนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือกํากับการซ้ือขายสัตว#น้ํา (Marine Catch Purchasing Document: 

MCPD) 
 

(ดูข2อมูลจากภาพกฎหมาย) 
  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว#น้ํา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 

 
ข2อ ๒  ประกาศนี้ให2ใช2บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป9นต2นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปวันวิทย#/ภวรรณตรี/จัดทํา 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง/หน2า ๒๕/๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 


