
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงาน 

การขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลของเรือประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห&งพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว5 ดังต&อไปน้ี 

 
ข5อ ๑  การขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเล จะทําได5เฉพาะกรณีการขนถ&ายไปยังเรือประมงท่ี

ได5จดทะเบียนให5เป8นเรือขนถ&ายสัตว�นํ้าหรือเก็บรักษาสัตว�นํ้าแล5วเท&าน้ัน 
 
ข5อ ๒  ก&อนดําเนินการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเล ให5เจ5าของหรือผู5ควบคุมเรือท่ีทําการ

ประมงแจ5งขออนุญาตขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลต&อศูนย�ควบคุมการแจ5งเรือเข5าออก พร5อมแจ5งช่ือเรือขน
ถ&ายสัตว�นํ้าต&อพนักงานเจ5าหน5าท่ีก&อนทําการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลไม&น5อยกว&าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง โดยทาง
โทรศัพท� โทรสาร วิทยุสื่อสาร หรือช&องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

ก&อนดําเนินการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลนอกน&านนํ้าไทย ให5เจ5าของหรือผู5ควบคุมเรือ
ท่ีทําการประมงแจ5งขออนุญาตขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลต&อศูนย�ควบคุมการแจ5งเรือเข5าออก พร5อมแจ5ง
ช่ือเรือขนถ&ายสัตว�นํ้าต&อพนักงานเจ5าหน5าท่ีก&อนทําการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลไม&น5อยกว&าสี่สิบแปด
ช่ัวโมง โดยทางโทรศัพท� โทรสาร วิทยุสื่อสาร หรือช&องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม๑ 

 
ข5อ ๓  การขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลจะกระทําได5เม่ือได5รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ5าหน5าท่ีตามข5อ ๒ แล5วเท&าน้ัน เม่ือดําเนินการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลเสร็จสิ้นแล5ว ให5รายงานชนิด
และนํ้าหนักของสัตว�นํ้าท่ีทําการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลต&อพนักงานเจ5าหน5าท่ี และให5ย่ืนรายงานการ
ขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลซึ่งรับรองความถูกต5องโดยผู5ควบคุมเรือตามแบบแนบท5ายประกาศน้ีต&อ
พนักงานเจ5าหน5าท่ี ณ ศูนย�ควบคุมการแจ5งเรือเข5าออกเม่ือเข5าเทียบท&า 

 
ข5อ ๔  การอนุญาตให5ขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลตามข5อ ๒ ให5พนักงานเจ5าหน5าท่ี

พิจารณาตามเกณฑ� ดังต&อไปน้ี 
(๑) เรือท่ีจะทําการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลต5องเป8นเรือประมงท่ีจดทะเบียนเป8นเรือ

ขนถ&ายสัตว�นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว�นํ้ากับกรมประมง หรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ของรัฐชายฝGHงหรือ
องค�การระหว&างประเทศ แล5วแต&กรณี 

(๒) เรือท่ีจะทําการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลต5องไม&อยู&ในบัญชีรายช่ือเรือประมงท่ีมิใช&
เรือประมงไทยท่ีมีการทําการประมงโดยไม&ชอบด5วยกฎหมาย และรายช่ือเรือประมงท่ีถูกใช5ทําการ
ประมงโดยไม&ชอบด5วยกฎหมายตามมาตรา ๙๔ และมาตรา ๑๑๖ แห&งพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                 

๑ ข5อ ๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และระยะเวลาในการ
ขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ&ายสัตว�น้ําในทะเลของเรือประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข5อ ๕  ให5พนักงานเจ5าหน5าที่พิจารณาและแจ5งผลการอนุญาตภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

นับจากได5รับแจ5ง  ท้ังน้ี สามารถแจ5งผลการอนุญาตทางวิทยุสื่อสาร หรือช&องทางอ่ืน ๆ 
 
ข5อ ๖๒  ประกาศน้ีให5ใช5บังคับต้ังแต&วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต5นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๕๒ ง/หน5า ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท5าย] 
 

๑. รายงานการขนถ&ายสัตว�นํ้า 
 

(ดูข5อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการ
รายงานการขนถ&ายสัตว�นํ้าในทะเลของเรือประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๓ 
 

ข5อ ๒  ประกาศน้ีให5ใช5บังคับต้ังแต&วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป8นต5นไป 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน5า ๑๐/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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