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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําในเขตพื้นที่
ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องด้วยการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทร
อินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) อันทําให้ประเทศไทย
มี สิ ท ธิ เข้ า ไปทํ า การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงดั ง กล่ า ว กรมประมง
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ําในบริเวณดังกล่าว ทราบถึงหลักเกณฑ์
และข้อ ปฏิบั ติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่ านน้ําไทยที่ จะต้อ งปฏิ บัติห ากเข้าไปทํ าการขนถ่ายสัตว์น้ํ า
ในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ พื้ น ที่ แ ละชนิ ด ของสั ต ว์น้ํ าที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงการทํ าประมงสํ าหรับ พื้ น ที่
ทางตอนใต้ ข องมหาสมุ ท รอิ น เดี ย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA)
เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ เรือที่เก็บสัตว์น้ําไว้บ นเรือ ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํ า หรือนํ าสัตว์น้ําขึ้น จากเรือในพื้ น ที่
ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement ; SIOFA) จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การ
บริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงดังกล่าว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.siofa.org
ข้อ ๓ ห้ามทํากิจกรรมใดที่มีลักษณะเป็นการให้การสนับสนุนเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๔ เรือ ขนถ่ายสัต ว์น้ํ าที่จะทํ าการขนถ่ายน้ํ ามัน เครื่อ งมือประมง หรือเสบี ยงในทะเล
จะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง
ทราบล่ ว งหน้ า อย่ างน้ อ ยยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง โดยใช้ แ บบฟอร์ ม SIOFA Transfer At Sea Notification
แนบท้ายประกาศนี้
เมื่อดําเนินการขนถ่ายเสร็จสิ้น ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องรายงานการขนถ่ายต่อกองควบคุม
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer At Sea
Declaration แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ สัตว์น้ําแช่แข็งที่เก็บไว้บนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ต้องมีฉลากที่ชัดเจนบนกล่องหรือภาชนะ
ที่บรรจุสัตว์น้ําแช่แข็ง โดยในแต่ละบรรจุภัณฑ์จะต้องมีสัตว์น้ําเพียงชนิดเดียว
ฉลากตามวรรคหนึ่งต้องระบุรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ รหัสชนิดสัตว์น้ําตามที่องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ หรือตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์กําหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง
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๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

(๒) วันที่จับสัตว์น้ํา
(๓) หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนของเรือประมงที่จับสัตว์น้ํา
ข้อ ๖ หากพบเห็ น เรื อ ไร้ สั ญ ชาติ ห รื อ เรื อ ที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ เรื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ขององค์การบริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) ขณะทํ าการประมงหรื อขนถ่ ายสั ตว์ น้ํ า
ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูลให้กองควบคุม
การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง ทราบ
ข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ สัญญาณเรียกขาน
รัฐเจ้าของธง วัน เวลา พิกัดที่พบเรือ และรูปถ่ายเรือ เป็นต้น
ข้อ ๗ การแจ้ ง ตามข้ อ ๔ และข้ อ ๖ ให้ แ จ้ ง ผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงหรือทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์
thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ข้อ ๘ เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการประมงภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA)
มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาตามข้อมูลต่าง ๆ ที่กําหนดจากการประชุมของประเทศสมาชิก ผู้ที่ประสงค์
จะเข้าไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ําในพื้นที่และชนิดสัตว์น้ําตามข้อ ๑ จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์
และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ทอี่ ยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)
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สัตว์น้าทีอ่ ยู่ภายใต้กรอบความตกลงการทาประมงสาหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement : SIOFA)
กลุ่มสัตว์น้า
๑. ปลา ( fish)
๒. หอยและหมึก (molluscs)
๓. สัตว์ที่มีข้อปล้อง ( crustaceans)
๔. สัตว์น้าชนิดพันธุ์ที่อยู่กับที่ (sedentary species)
ทั้งนีไ้ ม่รวมถึงสัตว์น้าที่อพยพย้ายถิ่นไกล

SIOFA TRANSFER AT SEA NOTIFICATION
I. DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II. DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออื่นๆ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality / ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Estimated date of transfer (UTC) / ประมาณการวันที่จะทาการขนถ่าย
Estimated time of transfer (UTC) / ประมาณการเวลาที่จะทาการขนถ่าย
Estimated location of transfer / ประมาณการตาบลที่จะทาการขนถ่าย

ละติจูด: ……...….° .............' ............."
ลองจิจูด: ……...….° .............' ............."

Type and quantity received / ประเภทและปริมาณที่รับมา

 fuel/นามัน…………………..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..………
 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

Type and quantity unloaded / ประเภทและปริมาณที่ขนถ่ายออกไป

 fuel/นามัน…………………………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..………
 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

SIOFA TRANSFERAT SEA DECLARATION
I.DETAILS OF THE DECLARING VESSEL (รายละเอียดการแจ้งข้อมูลเรือ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State/ รัฐเจ้าของธง
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
II.DETAILS OF THE OTHER VESSEL (รายละเอียดของเรืออื่นๆ)
Name of vessel / ชื่อเรือ
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Radio callsign / สัญญาณเรียกขาน
IMO number / เลข IMO (ถ้ามี)
Master’s name and nationality/ ชื่อผู้ควบคุมเรือและสัญชาติ
DETAILS OF TRANSFER (รายละเอียดการขนถ่าย)
Date of transfer (UTC) / วันที่ทาการขนถ่าย
Time of transfer (UTC) / เวลาที่ทาการขนถ่าย
Location of transfer/ ตาบลที่ที่ทาการขนถ่าย
Type and quantity received/ประเภทและปริมาณที่รับมา

Type and quantity unloaded/ประเภทและปริมาณที่ขนถ่ายออกไป

ละติจูด: ……...….° .............' ............."
ลองจิจูด: ……...….° .............' ............."
 fuel/นามัน…………………..……………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ……………….…..………
 foods/อาหาร………..………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..
 fuel/นามัน…………………………………liters/ลิตร
 crew/ลูกเรือ…………………………… person/คน
 gear/เครื่องมือ โปรดระบุ…………….……..………
 foods/อาหาร……….………. kg/tones/กก./ตัน
 other supplies/อื่นๆ
โปรดระบุ………………………………………….……………..

