
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ก าหนดรายการ  วิธกีารในการบนัทึกขอ้มูล  และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง   

ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น  า  หรือน าสตัวน์  าหรือผลติภัณฑ์สัตวน์  า 
ขึ นท่าเทียบเรอืประมงของเจ้าของทา่เทียบเรือประมง 

พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  2558   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง  (ฉบับที่   2)  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมประมง 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก าหนดรายการ  วิธีการในการบันทึกข้อมูล  
และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ   ขนถ่ายสัตว์น  า  หรือน าสัตว์น  า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง   พ.ศ.  2562  ลงวันท่ี   
๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ 2 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
เรือประมงทุกล าที่เข้าใช้บริการจอดเรอื  ขนถ่ายสัตว์น  า  หรือน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์  าขึ นท่าเทยีบ
เรือประมง   

ข้อ 3 การบันทึกข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้ด าเนินการ  ดังนี    
(1) กรณีมีการซื อขายสินค้าสัตว์น  าส่งเข้าโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามประกาศกรมประมง  

เกี่ยวกับการบันทึกการซื อขายสัตว์น  าในหนังสือก ากับการซื อขายสัตว์น  าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น  า  
หรือแปรรูปสัตว์น  าให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  (Thai  Flagged  
Catch  Certification  System) 

(2) กรณีที่มิได้มีการซื อขายสินค้าสัตว์น  าส่งเข้าโรงงานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตามประกาศ 
กรมประมงเกี่ยวกับการบันทึกการซื อขายสัตว์น  าในหนังสือก ากับการซื อขายสัตว์น  าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น  าหรือแปรรูปสัตว์น  า  ให้บันทึกข้อมูลตามแบบ  1  แนบท้ายประกาศนี   ในรูปแบบของเอกสาร  
และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
ทางโทรสาร  หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม  LINE  ที่สามารถตรวจสอบและ 
น ากลับมาใช้โดยความหมายดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง  หรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบการรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  (Thai  Flagged  Catch  Certification  System)  ภายในระยะเวลา
ตามที่ก าหนดในข้อ  ๕ 

ข้อ 4 การเข้าใช้ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง   (Thai  Flagged  
Catch  Certification  System)  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลายื่นค าขอ
เข้าใช้ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงตามแบบ   3  แนบท้ายประกาศนี    

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ทั งนี   เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา 
จะจัดท าบันทึกข้อมูล  ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  (Thai  Flagged  
Catch  Certification  System)  ได้ก็ต่อเมื่อกรมประมงได้อนุมัติการเข้าใช้ระบบการรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  และประกาศรายชื่อท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
ทางเว็บไซต์ของกองบริหารจัดการเรือประมง  และการท าการประมง  กรมประมงแล้ว 

ข้อ 5 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าแบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น  า  หรือน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมง  ให้ด าเนินการ  ดังนี    

(1) กรณีสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ขึ นท่าเทียบเรือประมงมีการคัดแยกชนิดและ 
ชั่งน  าหนัก  ณ  ท่าเทียบเรือประมงทั งหมด  ต้องจัดท าบันทึกให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับตั งแต่เวลาสิ นสุดการขนถ่ายสัตว์น  า  หรือน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมง   

(2) กรณีสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ขึ นท่าเทียบเรือประมงมีการขนส่งทางรถยนต์ซึ่งต้อง
จัดท าหนังสือก ากับการซื อขายสัตว์น  าประเภทขนส่งสัตวน์  าทางรถยนต์ตามประกาศกรมประมง  เกี่ยวกับ
การก าหนดแบบและรายการหนงัสือก ากับการซื อขายสัตว์น  าประเภทขนส่งสัตวน์  าทางรถยนต์  ตอ้งจัดท า
บันทึกให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบหกชั่วโมง  นับตั งแต่เวลาสิ นสุดการขนถ่ายสัตว์น  า   หรือน าสัตว์น  า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมง 

ข้อ ๖ กรณีที่สัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าที่ขึ นท่าเทียบเรือประมงมีการคัดแยกชนิดและ 
ชั่งน  าหนัก  ณ  ท่าเทียบเรือประมงทั งหมดตามข้อ  ๕  (๑)  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบ
กิจการแพปลา  จัดท าหนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายสัตว์น  าทางรถยนต์ตามแบบ  2  แนบท้ายประกาศนี   
มอบให้ผู้ขนส่งน าติดตัวไปพร้อมกับสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า  และเอกสารหรือหลักฐานการคัดแยกชนิด
และการชั่งน  าหนักสัตว์น  า  เพ่ือให้ผู้ขนส่งใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ขอตรวจสอบ 

ข้อ ๗ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ลงชื่อ…………………………………………………….. 
ผู้มีอ ำนำจของท่ำเทียบเรือประมงหรือกิจกำรแพปลำ 

หน้า 1 

 

                แบบ 1 

 

แบบสรุปรายวัน  
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกล าที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น  า  

หรือน าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าข ึ นท่าเท ียบเรือประมง  

  วันท่ี:  
     เลขที่:                              

ช่ือท่ำเทียบเรือประมง/แพปลำ: อ ำเภอ:                         จังหวัด:             
เลขท่ีใบจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง: 

 

ล ำดับที ่ ช่ือเรือประมง เลขทะเบยีนเรือ ขนำดตนั
กรอส 

เลขท่ี PI 

เวลำเทียบท่ำ 
วัตถุประสงค์ 
เข้ำเทียบท่ำ 

น  ำหนักสัตว์น  ำรวม
ที่ขนผ่ำนท่ำ (กก.) เข้ำท่ำ สิ นสุดกำรน ำ

สัตว์น  ำขึ นท่ำ 
ออกท่ำ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



ลงชื่อ…………………………………………………….. 
ผู้มีอ ำนำจของท่ำเทียบเรือประมงหรือกิจกำรแพปลำ 

หน้า 2 

 

                                                                                                                                                                      แบบ 1 
 

 

ล าดับ ชนิด ปริมาณ 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

ช ื่อเรือขนถ  าย: เลขทะเบียนเรือขนถ  าย: เครื่องหมายประจ าเรือขนถ  าย: 
ว ันที/่เวลา Port-out: ว ันที/่เวลา Port-in: เลขท ี่ใบแจ้งเข้าท า: 
 

ช ื่อเรือประมง: เลขทะเบียนเร ือประมง: เครื่องหมายประจ าเรือประมง: 
ว ันท ี่/เวลา Port-out: ว ันท ี่/เวลา Port-in: เลขท ี่ใบแจ้งเข้าท า: 
 

แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น ้า  
หรือน้าสัตว์น ้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าข ึ นท ่าเท ียบเรือประมง (Landing Declaration) 

 ว ันท ี่:  
เลขท ี่:  

ชื่อท่ำเทียบเรือประมง/แพปลำ:  อ ำเภอ:                                   จังหวัด:     
เลขท ี่ใบจดทะเบียนท  าเท ียบเรือประมง: 

 
 
 

เรือขนถ  าย 
 
 
 
 

เรือประมง 
 
 
 
 

ข ้อม  ลการขึ้นท  า 
ว ันที่เริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท า: เวลาเริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท า: 
วันที่สิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท า:  เวลาสิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท า:   

ปริมาณสัตว์น้ ารวม: ก ิโลกรัม 

ชนิดสัตว์น้ าที่ขนผ านท า 
 

 ล าดับ ชนิด ปริมาณ 
   

   

   

   

   

   

   

   



หน้า 3 

 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 
ผู้มีอ ำนำจของท่ำเทียบเรือประมงหรือกิจกำรแพปลำ 

                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ 1  

 

ล าดับ ชนิด ปริมาณ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ชนิดสัตว์น้ าที่ขนผ านท า 
 

 ล าดับ ชนิด ปริมาณ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ 2  

 

  

หนังสือก ากับการเคลื่อนย้ายสัตว์น  าทางรถยนต ์
เลขที่เอกสารการขึ้นท า (Landing Declaration)     

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเรือ 

ชื่อเรือ       เลขทะเบียน     เครื่องหมายประจ าเรือ     

ส่วนที่ 2 การขนผ่านท่าเทียบเรือประมง/แพปลา 

ชื่อท าเทียบเรือประมง      เลขที่ใบจดทะเบียนเป็นท าเทียบเรือประมง     

ส่วนที ่3 ปลายทาง 

ขนผ านท าเทียบเรือประมงด้วยรถยนต์หมายเลขทะเบียน      จังหวัด      
จังหวัดปลายทาง       สถานที่ปลายทาง          

  ลงนาม      ผ ้มีอ านาจของท าเทียบเรือหรือกิจการแพปลา 

  วันที่                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 3 

หน้า 1 

 

คําขอเข้าใช้ระบบการรายงานทางอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมประมง 
(Thai Flagged Catch Certification System) 

 
(1) ชื่อท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลา ................................................................................................................................................ 
(2) หมายเลขทะเบียนท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลา ........................................................................................................................ 

(3) ประเภทกิจการ � บุคคลธรรมดา � นิติบุคคล 

(4) ประเภทนิติบุคคล � บจก.   � บมจ.   � หจก.   � หสน.  � อ่ืนๆ 
....................................................................................... 
(5) ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................. 
(6) ชื่อผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................. 
(7) เลขท่ีบัตรประชาชน / วันท่ีหมดอายุ  ...................................................................................................................................................... 
(8) เลขทะเบียนนิติบุคคล   ............................................................................................................................................................................. 
(9) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ............................................................................................................................................................................ 
(10) สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี .......................................... แขวง/ตําบล ............................................... เขต/อําเภอ ........................................... 

               จังหวัด ....................................…….. รหัสไปรษณีย์ …………………..……………... โทรศัพท์ ……………….………………………….. 
(๑1) รายชื่อเจ้าหน้าท่ีท่ีมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบ 

ช่ือพนักงาน/ลกูจา้ง ช่ือผู้ใช้/รหัสผ่าน อีเมล์/เบอร์โทร. 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

                                                                               
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

                                                                               

ช่ือผู้ใช้ 

                                            
รหัสผ่าน 

                                            

อีเมล ์

                                             
เบอร์โทร 

                                             

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

                                                                               
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

                                                                               

ช่ือผู้ใช้ 

                                            
รหัสผ่าน 

                                            

อีเมล ์

                                             
เบอร์โทร 

                                             

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

                                                                               
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

                                                                               

ช่ือผู้ใช้ 

                                            
รหัสผ่าน 

                                            

อีเมล ์

                                             
เบอร์โทร 

                                             

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

                                                                               
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

                                                                               

ช่ือผู้ใช้ 

                                            
รหัสผ่าน 

                                            

อีเมล ์

                                             
เบอร์โทร 

                                             



แบบ 2 

หน้า 2 

ช่ือพนักงาน/ลกูจา้ง ช่ือผู้ใช้/รหัสผ่าน อีเมล์/เบอร์โทร. 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

                                                                               
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

                                                                               

ช่ือผู้ใช้ 

                                            
รหัสผ่าน 

                                            

อีเมล ์

                                             
เบอร์โทร 

                                             

หมายเหตุ: 
ชื่อผู้ใช้ ( ๔ – ๘ ตัวอักษรใช้เฉพาะตัวอักษร A – Z , a – z และ/หรือตัวเลข 0 – 9) 
รหัสผ่าน ( ๔ – ๘ ตัวอักษรใช้เฉพาะตัวอักษร A – Z , a – z และ/หรือตัวเลข 0 – 9) 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งไว้ข ้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 

 

ลงชื่อ      ผู้มีอํานาจลงนาม 
(   ) 

ย่ืนคําขอวันท่ี    
 
 
 
 

 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรมประมง 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี ผลการพิจารณา 
                                                                
                                                            

�  อนุมัติ 
�  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ                       เจ้าหน้าท่ี 

(     ) 
วันท่ี       

ประทับตรา 


