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ค าน า 
 

 เนื่องด้วยปัญหาการท าการประมงในประเทศไทยที่ ขาดการควบคุม ดูแล และแก้ ไขปัญหา 
การประมงผิดกฎหมาย ทางรัฐบาลไทยจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง 
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้น ตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ปัญหา  
การท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือเป็นผู้ดูแลควบคุมการท าการประมง
ผิดกฎหมาย ซึ่ งมีการจัดตั้ งและด าเนินการมาตั้ งแต่  พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 ปี   
แล้วนั้น ได้มีข้อสั่งการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและออกกฎหมายต่างๆ เพ่ือควบคุมการท างานพร้อมทั้ง  
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ เช่น ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558, ค าสั่งหัวหน้ารักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2559 , ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 พระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นต้น  
 ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกรมประมง ได้ทราบถึงปัญหา
ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสัตว์น้ าของประเทศไทย ซึ่งความเชื่อมั่นดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในส่วนของการตรวจสอบย้อนกลับ  
ณ ท่าเทียบเรือประมง ดั้งนั้นกรมประมงจึงมีประกาศเกี่ยวกับ การก าหนดแบบและรายการหนังสือก ากับ 
การซื้อขายสัตว์น้ า พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลในการตรวจสอบย้อนกลับ  
และเกิดความเชื่อมั่นว่าสัตว์น้ าที่เข้าสู่กระบวนการซื้อขายไม่เป็นสัตว์น้ าที่ได้มาจากการท าประมงผิดกฎหมาย 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบถึงขั้นตอน
การปฏิบัติ  และฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่า เทียบเรือประมงภายใต้   
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.  2560 วิธีการในการบันทึกข้อมูลเรือประมง การขนถ่ายสัตว์ น้ า  
ผ่านระบบสารสนเทศ และการบันทึกข้อมูลลงหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า ของท่าเทียบเรือประมง  
และผู้ซื้อ ผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดความเชื่อม่ันต่อท่ีมาของสัตว์น้ าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 คณะผู้จัดฝึกอบรมหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า ผู้ประกอบการท่าเที ยบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้รับความรู้จากการอบรม เกี่ยวกับความส าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมงในครั้ งนี้  อีกทั้ งคู่มือประกอบการฝึกอบรมฉบับนี้ 
จะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และเกิดประสิทธิภาพอันเป็น
ผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 
 
      คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย  
    ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)    
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ขัน้ตอนการปฏบิตัขิองระบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีเ่กีย่วขอ้งกับท่าเทยีบเรอืประมง 
 
 การตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความสามารถในการตามสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสัตว์น้ า  เพ่ือให้มั่นใจว่า “ไม่มี” สัตว์น้ าจากการท าประมง 
ผิดกฎหมายขนขึ้นท่าเทียบเรือประมง เข้าสู่กระบวนการซื้อขาย ผลิต และแปรรูป  
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เมือ่เรอืประมงเขา้เทียบทา่  
แบบที่ 1 มกีารคดัแยกสตัว์น้ าทีห่น้าท่า ท่าเทยีบเรอืประมงตอ้งท า 

1. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) จดบันทึกเวลาเรือประมงเข้าท่า และเวลาขึ้น 
สัตว์น้ า 

2. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) กรอกข้อมูลเรือประมง และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ในระบบสารสนเทศ (พลิกดูหน้าท่ี 4-9 ประกอบ) 

3. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) เป็นผู้ชั่งน้ าหนักสัตว์น้ า และกรอกข้อมูลน้ าหนัก 
และชนิดสัตว์น้ าในระบบสารสนเทศ (พลิกดูหน้าท่ี 10 ประกอบ) 

4. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) อนุมัติใบชั่งจริงหน้าท่า ในระบบสารสนเทศ 
(พลิกดูหน้าท่ี 8 ประกอบ) 

5. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) จัดท า MCPD ส่วนท่ี 1-1 (พลิกดูหน้าท่ี 15 
ประกอบ) 
 
แบบที่ 2 ไมม่กีารคดัแยกสตัวน์้ าทีห่น้าท่า ท่าเทยีบเรือประมงตอ้งท า 

1. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) จดบันทึกเวลาเรือประมงเข้าท่า และเวลา 
ขึ้นสัตว์น้ า 

2. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) กรอกข้อมูลเรือประมง และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ในระบบสารสนเทศ (พลิกดูหน้าท่ี 4-9 ประกอบ) 

3. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) จัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (ขนส่ง
สัตว์น้ าทางรถยนต์) โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกระดาษ (พลิกดูหน้าท่ี 13-14 ประกอบ) 

4. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) เป็นผู้ชั่งน้ าหนักสัตว์น้ า และกรอกข้อมูลน้ าหนัก
และชนิดสัตว์น้ าในระบบสารสนเทศ (พลิกดูหน้าท่ี 10 ประกอบ) 

5. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) อนุมัติใบชั่งจริงหน้าท่า ในระบบสารสนเทศ 
(พลิกดูหน้าท่ี 8 ประกอบ) 

6. เจ้าของท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) จัดท า MCPD ส่วนท่ี 1-1 (พลิกดูหน้าท่ี 15 
ประกอบ) 
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การจดัท า แบบบนัทกึข้อมลูเรอืประมงที่เขา้ใชบ้รกิารจอดเรอื ขนถา่ยสตัว์น้ า น าสตัวน์้ าหรอื
ผลติภณัฑ์สตัวน์้ าขึน้ท่าเทยีบเรอืประมง 
การเขา้ใชร้ะบบ Thai Flagged Catch Certificate 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เข้าเว็บไซต์กรมประมง http://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/main 
 2. เลือกหัวข้อ “ส าหรับประชาชน” 
 3. เลือก “ระบบ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจับสัตว์น้ า)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. กรอก Username 
 5. กรอก Password 
 6. กดปุ่ม Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certificate 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 
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5 
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การจดัท าบนัทกึปรมิาณสตัวน์้ าขึน้ทา่ (Landing Declaration) 
- กรณเีรือประมงแจ้งเข้า - ออก กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) 

(เรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก คือ เรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงพาณิชย์
ขนาดต่ ากว่า 30 ตันกรอส ที่ได้รับอนุญาตให้ท าประมงอวนลาก อวนล้อม หรืออวนครอบปลากะตัก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. เลือกเมนู แบบสรุปน้ าหนักสัตว์น้ ารายวัน 
 2. กดปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสรุปรายวัน บันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น้ า น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
 3. กรอกเลขทะเบียนเรือประมง กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือประมง เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
วัน เวลาที่ Port-in และ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าให้กดเลือก 
 4. เลือกเลขที่ใบแจ้งเข้าท่า 
 5. เลือกวันที่เริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า และระบุเวลาเริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
 6. เลือกวันที่สิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า และระบุเวลาสิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
 7. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 8. เมื่อกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงเลขท่ี Landing Declaration (LD) 
 9. กดปุ่ม ปิด เพ่ือออกจากหน้าจอแบบสรุปน้ าหนักสัตว์น้ ารายวัน 
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- กรณเีรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. เลือกเมนู แบบสรุปน้ าหนักสัตว์น้ ารายวัน 
 2. กดปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสรุปรายวัน บันทึกข้อมูลเรือประมงที่ เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น้ า น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
 3. กรอกเลขทะเบียนเรือขนถ่าย กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือขนถ่าย เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
วัน เวลาที่ Port-in และ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าให้กดเลือก 
 4. เลือกเลขที่ใบแจ้งเข้าท่าของเรือขนถ่าย 

5. กรอกเลขทะเบียนเรือประมง กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือประมง เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
วัน เวลาที่ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งออกท่าให้กดเลือก 
 6. เลือกเลขที่ใบแจ้งออกท่าของเรือประมง 
 7. เลือกวันที่เริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า และระบุเวลาเริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
 8. เลือกวันที่สิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า และระบุเวลาสิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
 9. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 10. เมื่อกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงเลขท่ี Landing Declaration (LD) 
 11. กรณีต้องการเพ่ิมเรือประมงล าที่ 2, 3, 4,… ให้กดปุ่ม เพิ่ม จากนั้นท าตามข้อ 5, 6, 9, 10 ตามล าดับ 
อีกครั้งจนกว่าจะครบ 
 12. กดปุ่ม ปิด เพ่ือออกจากหน้าจอแบบสรุปน้ าหนักสัตว์น้ ารายวัน 
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- กรณเีรือประมงทีไ่ม่ต้องแจ้งเข้า - ออก กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. เลือกเมนู แบบสรปุน้ าหนกัสตัวน์้ ารายวนั 
 2. กดปุ่ม เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสรุปรายวัน บันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น้ า น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
 3. กรอกเลขทะเบียนเรือประมง กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือประมง และเครื่องหมายประจ า
เรือประมง 
 4. เลือกวันที่เริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า และระบุเวลาเริ่มต้นการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
 5. เลือกวันที่สิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า และระบุเวลาสิ้นสุดการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 
 6. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 7. เมื่อกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงเลขท่ี Landing Declaration (LD) 
 8. กดปุ่ม ปิด เพ่ือออกจากหน้าจอแบบสรุปน้ าหนักสัตว์น้ ารายวัน 
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การอนมุัตบินัทึกชัง่จริงหนา้ทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
1. เลือกเมนู ชั่งจริงหน้าท่า 
2. เลือกใบชั่งจริงหน้าท่าท่ีอยู่ในสถานะ รอการอนุมัติจากท่าเทียบเรือ (แถบสีขาว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3. เลือกปุ่ม - อนุมัติ เมื่อตรวจสอบพบว่าชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ าถูกต้อง  
      - ไม่อนุมัติ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติ และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ PIPO เพ่ือตรวจสอบ 
      - ขอข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีทีช่นิด และน้ าหนักสัตว์น้ าไม่ถูกต้อง 
 4. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกผลการพิจารณาของท่าเทียบเรือ 
     กดปุ่ม ยืนยัน เพ่ือยืนยันผลการพิจารณาของท่าเทียบเรือ 

   กดปุ่ม ปิด เพ่ือออกจากหน้าจอการอนุมัติใบชั่งจริงหน้าท่า 
 
 
 

 
 หมายเหตุ : แถบสีเขียว หมายถึง “ผ่านการอนุมัติจากท่าเทียบเรือ” 
       แถบสีขาว หมายถึง “รอการอนุมัติจากท่าเทียบเรือ” 
      แถบสีแดง หมายถึง “ไม่อนุมัต”ิ 
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การอพัเดทน้ าหนักสตัวน์้ าชัง่จรงิหนา้ท่า  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. เลือกเมน ูแบบสรปุน้ าหนกัสตัวน์้ ารายวนั  
2. เลือก เลขทีแ่บบสรุปน้ าหนกัสตัวน์้ ารายวนั  
3. กดปุ่ม อัพเดทน้ าหนกั เพ่ือดึงน้ าหนักชั่งจริงหน้าท่ามาบันทึก  
4. แสดงการอัพเดทน้ าหนักสัตว์น้ า  
5. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกน้ าหนักสัตว์น้ า 
   กดปุ่ม ยนืยนั เมื่อบันทึกข้อมูลน้ าหนักสัตว์น้ าของเรือประมงล านั้นครบถ้วนแล้ว 
   กดปุ่ม ปิด เมือ่ต้องการออกจากหน้าจอการอัพเดทน้ าหนัก 

  

5
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การจดัท าใบชัง่จรงิหนา้ท่า 
- กรณีท่ีมีการชั่งสัตว์น้ าจากเรือประมง 

 
 
 
 

1. เลือกเมนู ชั่งจรงิหนา้ท่า กดเมนู สร้างใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกชื่อท่าเทียบเรือประมงท่ีเรือประมงเข้าเทียบท่า 
3. กรอกเลขทะเบียนเรือประมงกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือประมง เครื่องหมายประจ า

เรือประมง วัน เวลาที่ Port-in และ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าให้กดเลือก 
4. เลือกเลขที่ใบแจ้งเข้าท่า 

 

 

 

 

 

 

5. เลือกชนิด และกรอกน้ าหนักสัตว์น้ าที่ชั่งจริง 
6. กดปุ่ม เพิ่มแถว เมื่อต้องการเพิ่มชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ า 
7. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ า 

     กดปุ่ม ยืนยัน เมื่อเลือกชนิด และกรอกน้ าหนักสัตว์น้ าครบถ้วนแล้ว  
   กดปุ่ม ปิด เพ่ือออกจากหน้าจอใบชั่งจริงหน้าท่า
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- กรณีท่ีมีการชั่งสัตว์น้ าจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
 
 
 
 

1. เลือกเมนู ชั่งจรงิหนา้ท่า กดเมนู สร้างใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกชื่อท่าเทียบเรือประมงท่ีเรือประมงเข้าเทียบท่า 
3. กรอกเลขทะเบียนเรือประมงกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือประมง เครื่องหมาย 

ประจ าเรือประมง วัน เวลาที่ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งออกท่าให้กดเลือก 
4. เลือกเลขที่ใบแจ้งออกท่า 
5. กรอกเลขทะเบียนเรือขนถ่ายกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงชื่อเรือขนถ่าย เครื่องหมาย 

ประจ าเรือขนถ่าย วัน เวลาที่ Port-in และ Port-out และเลขท่ีใบแจ้งเข้าท่าให้กดเลือก 
6. เลือกเลขที่ใบแจ้งเข้าท่า 

 

 

 

 

 
 

7. เลือกชนิด และกรอกน้ าหนักสัตว์น้ าที่ชั่งจริง 
8. กดปุ่ม เพิ่มแถว เมื่อต้องการเพิ่มชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ า 
9. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ า 

     กดปุ่ม ยืนยัน เมื่อเลือกชนิด และกรอกน้ าหนักสัตว์น้ าครบถ้วนแล้ว  
   กดปุ่ม ปิด เพ่ือออกจากหน้าจอใบชั่งจริงหน้าท่า
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การจดัท าแบบสรุปรายวนับันทกึขอ้มูลเรอืประมงทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจอดเรอื ขนถ่ายสตัว์น้ า น าสตัวน์้ า
หรอืผลติภัณฑข์ึน้ทา่เทยีบเรอืประมง 
แบบสรปุเรือเขา้ออกรายวนั (เพื่อสง่ข้อมลูการแจง้เขา้ออกของเรือไปใหเ้จา้หนา้ที่ PIPO)  
 

 

 

 
1. เลือกเมน ูแบบสรปุเรือเขา้ออกรายวนั  
2. เลือกสถานะ Draft เพ่ือน ามาตรวจสอบ และตรวจสอบวันที่ให้ตรงกับวันที่น าสัตว์น้ าขึ้นท่า  
3. กรอกเลขทะเบียนเรือไทย กดปุ่ม คน้หา 
4. กรอกเวลาออกท่า กดปุ่ม เพิ่ม 
5. แสดงการอัพเดทเวลาออกท่า  
6. กดปุ่ม บันทึก เพ่ือบันทึกเวลาที่เรือออกจากท่า  
   กดปุ่ม ยนืยนั เมื่อบันทึกข้อมูลของเรือประมงทุกล าครบถ้วนแล้ว 
   กดปุ่ม ปิด เมื่อต้องการออกจากหน้าจอการอัพเดทน้ าหนัก 
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การจดัท าหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสตัวน์้ า (ขนสง่สตัว์น้ าทางรถยนต์) 
การกรอกหนงัสือก ากบัการซือ้ขายสตัวน์้ า (ขนสง่สัตวน์้ าทางรถยนต)์ 

1. กรอกเลขที่ใบแจ้งเข้าท่า (PI) จ านวน 10 หลัก และเลขที่เอกสารการขึ้นท่า (Landing Declaration)  
ให้ครบถ้วน 

2. กรอกข้อมูลส่วนที่ 1 การน าสัตว์น้ าขึ้นท่า 

 - กรอกข้อมูลเรือประมง ประกอบด้วย ชื่อเรือประมง เลขทะเบียนเรือ เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
ชนิดเครื่องมือประมง เลขที่ใบอนุญาตท าการประมง วันที่หมดอายุ วัน เวลาที่ Port – out และวัน เวลา 
ที่ Port – in 
 - ในกรณีที่ฝากสัตว์น้ ามากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของการเข้าท่า  
ของเรือประมง แต่ให้กรอกข้อมูลเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ประกอบด้วย ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ า เลขทะเบียนเรือ 
วันที่ขนถ่าย วัน เวลาที่ Port – out และวัน เวลาที่ Port – in 

3. กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 การขนผ่านท่าเทียบเรือประมง (แพปลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

3.1 

3.2 
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 3.1 กรอกข้อมูลการขนสัตว์น้ าผ่านท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ประกอบด้วย ชื่อท่าเทียบเรือประมง 
/แพปลา เลขที่ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง หมายเลขทะเบียน และจังหวัดของรถยนต์ที่ขนสัตว์น้ า น้ าหนัก 
ก่อน และหลังน าสัตว์น้ าขึ้นรถ จังหวัด และสถานที่ปลายทาง ชื่อผู้ซื้อสัตว์น้ าปลายทาง และเลขทะเบียน  
ผู้ซื้อขายสัตว์น้ า (ทบ.2) 
 3.2 กรอกข้อมูลชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ าที่ขนขึ้นรถ ประกอบด้วย ชื่อชนิดสัตว์น้ า  ประเภท 
บรรจุภัณฑ์ (ระบุประเภทบรรจุภัณฑ์ เช่น ตะกร้า ถัง กระบะ เป็นต้น) จ านวนบรรจุภัณฑ์ น้ าหนักต่อหน่วย
บรรจุภัณฑ์ (ระบุเป็นกิโลกรัม) และน้ าหนักประมาณ (เป็นน้ าหนักประมาณของสัตว์น้ าแต่ละชนิด  
เช่น ปลาทรายแดง จ านวน 3 ถัง น้ าหนักแต่ละถังประมาณ 18, 20, 20 กิโลกรัม น้ าหนักประมาณทั้งหมด 
จะเท่ากับ 38 กิโลกรัม เป็นต้น) 

* หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลชนิดและน้ าหนักสัตว์น้ าที่ขนขึ้นรถ เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือจะต้องกรอกให้ครบ
ตามจ านวนที่ขนข้ึนรถจริง 

 3.3 ในช่องน้ าหนักชั่งจริงปลายทาง ให้เจ้าของท่าเทียบเรือหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตรวจสอบ
น้ าหนักชั่งจริงที่ผู้ซื้อสัตว์น้ าปลายทางกรอก 

4. การลงลายมือชื่อ 

 

 
 

 - ให้ผู้มีอ านาจของท่าเทียบเรือประมง หรือผู้ประกอบกิจการแพปลาลงลายมือชื่อ เพ่ือยืนยันว่า
ข้อมูลที่กรอกลงในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (ขนส่งสัตว์น้ าทางรถยนต์) เป็นความจริง พร้ อมทั้งจัดส่ง
ให้กับผู้ซื้อสัตว์น้ าเพื่อให้ผู้ซื้อสัตว์น้ าปลายทางทราบชนิด และน้ าหนักสัตว์น้ าที่ขนส่งมาพร้อมกับรถยนต์ 

5. ให้ผู้ซื้อสัตว์น้ าปลายทางกรอกน้ าหนักสัตว์น้ าที่ชั่งจริงในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (ขนส่งสัตว์น้ าทาง
รถยนต์) ให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม และส่งหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (ขนส่งสัตว์น้ าทางรถยนต์) ต้นฉบับ
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา และส าเนาเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

6. ให้เจ้าของท่าเทียบเรือหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาเก็บต้นฉบับหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (ขนส่ง
สัตว์น้ าทางรถยนต์) ไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 
  

นางลดัดา ขายปลา 
5
3 

4 
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การจดัท าหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสนิคา้สตัวน์้ า (MCPD) 
เมื่อเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรืออนุมัติใบชั่งจริงหน้าท่า  
1 .ข้อมูลเรือประมง และข้อมูลการขึ้นท่า จะปรากฏอยู่ใน MCPD ส่วนที่ 1-1 

 
 
2  .ข้อมูลชนิดสัตว์น้ าที่มีการซื้อขาย หรือขนผ่านท่าเทียบเรือประมง จะปรากฏอยู่ใน MCPD ส่วนที่ 1-2 
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ตารางน า้หนกัมาตรฐานบรรจภุัณฑส์ตัว์น า้ 

ประเภทบรรจภุณัฑ์ รปูภาพ 
ปริมาตรภาชนะ
(กวา้งxยาวxสงู หรอื

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x สงู) 
ชนดิสตัวน์ ้า 

น า้หนกัน ้าแขง็
โดยประมาณ

(กก.) 

น า้หนกัสตัวน์ ้าเฉลีย่
โดยประมาณ 

(กก.) 

ตะกรา้เหลีย่ม 

(ทรงเตี ย) 36x51x9 ซม. 

ปลา 3 - 4 8 - 13 

ปลาหมึก 5 - 6 13 - 18 

ตะกรา้เหลีย่ม 35.5x51x14.5 ซม. 

ปลา 6 - 7 15 - 20 

ปลาหมึก 7 - 8 20 – 25 

ตะกรา้เหลีย่ม 

(ทรงสงู) 32x53x33 ซม. 

ปลา 11 - 12 30 – 35 

ปลาหมึก 12 – 13 35 – 40 

ANFIELD
Typewritten Text

ANFIELD
Typewritten Text

ANFIELD
Typewritten Text

ANFIELD
Typewritten Text

ANFIELD
Typewritten Text
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ตารางน า้หนกัมาตรฐานบรรจภุัณฑส์ตัว์น า้ 

ประเภทบรรจภุณัฑ์ รปูภาพ 
ปริมาตรภาชนะ
(กวา้งxยาวxสงู หรอื

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x สงู) 
ชนดิสตัวน์ ้า 

น า้หนกัน ้าแขง็
โดยประมาณ

(กก.) 

น า้หนกัสตัวน์ ้าเฉลีย่
โดยประมาณ 

 (กก.) 

ตะกรา้ 
(ทรงกลม) 

Ø52x34 ซม. 

ปลา 11 – 12 30 - 35 

ปลาหมึก 12 – 13 35 - 40 

ถังทรงกระบอก 100 ลติร 
(Ø40x79ซม.) 

ปลา 19 – 20 50 - 60 

ปลาหมึก 21 – 22 55 - 70 
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ตารางน า้หนกัมาตรฐานบรรจภุัณฑส์ตัว์น า้ 

ประเภทบรรจภุัณฑ ์ รปูภาพ 
ปริมาตรภาชนะ
(กวา้งxยาวxสงู หรอื

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง x สงู) 
ชนดิสตัวน์ ้า 

น า้หนกัน ้าแขง็
โดยประมาณ

(กก.) 

น า้หนกัสตัวน์ ้าเฉลีย่
โดยประมาณ 

(กก.) 

ถังทรงกระบอก 120 ลติร 
(Ø40x99 ซม.) 

ปลา 26 – 27 70 - 80 

ปลาหมึก 29 – 30 80 - 90 

ถังทรงกระบอก 200 ลติร 
(Ø54x90 ซม.) 

ปลา 41 – 42 110  - 125 

ปลาหมึก 48 – 49 130 - 150 
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ชนดิสตัวน์ า้ ………………………………………………………………… 

น ้าหนกัสตัวน์ า้ ………………………………………………………...... 
 

ป้ายตดิบรรจภุัณฑ์สตัวน์้ า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระดาษที่ใช้ส าหรับท าป้ายติดบรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติกันน้ าได้  

2. ปากกาที่ใช้เขียนป้ายติดบรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณสมบัติไม่สามารถลบออกได้โดยน้ า ปากกาเพอมาเน้น 

3. ติดหรือผูกไว้ที่บรรจุภัณฑ์สัตว์น้ าให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

4. เขียนรายละเอียดชนิดสัตว์น้ า และน้ าหนักสัตว์น้ าให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งเมื่อมีการใช้บรรจุสัตว์น้ าเพื่อ
ใช้ในการขนส่งสัตว์น้ า 

 
ตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

รายการทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจ 

รายการตรวจ ถกูตอ้ง ไมถ่กูตอ้ง ผูก้ระท าผดิ กฎหมาย และบทลงโทษ 

1. ตรวจสอบเอกสารทา่เทยีบเรอื 
1.1 มีใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง   

เจ้าของ 
ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 84 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
1.2 หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

ของท่าเทียบเรือประมง )มี/ได้รับการตรวจ(  
  เจ้าของ 

ท่าเทียบเรือประมง 
มาตรา 84 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 

  ท่าเทียบเรือประมง) 

2. ตรวจสอบความถกูตอ้งในการจดัท าแบบบนัทกึขอ้มลูเรอืประมงทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจอดเรอื ขนถา่ยสตัวน์้ า น าสตัวน์้ าหรอืผลติภณัฑส์ตัวน์้ าขึน้ทา่เทยีบเรอืประมง (LD) 
2.1 มีการกรอกแบบบันทึกข้อมูลเรือประมง  

ในระบบสารสนเทศ 
  

เจ้าของ 
ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
2.2 มีการกรอกแบบบันทึกข้อมูลเรือประมง  

ในระบบสารสนเทศ ครบตามจ านวนท่ีปรากฏ 
ใน Logbook (กรณีเป็นท่าท่ี 2 ) 

  
เจ้าของ 

ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
2.3 ความถูกต้องของแบบบันทึกข้อมูลเรือประมง 

ในส่วนของรายละเอียดเรือประมง และเรือขนถ่าย 
สัตว์น้ า 

  
เจ้าของ 

ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
2.4 ความถูกต้องของแบบบันทึกข้อมูลเรือประมง

ในส่วนข้อมูลการขึ้นท่า 
  

เจ้าของ 
ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
2.5 ปริมาณสัตว์น้ ารวมในแบบบันทึกข้อมูล

เรือประมง 
  

เจ้าของ 
ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
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รายการทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจ 

3. ตรวจสอบการจดัท าแบบสรปุรายวนับนัทกึขอ้มลูเรอืประมงทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจอดเรอื ขนถา่ยสตัวน์้ า น าสตัวน์้ าหรอืผลติภณัฑส์ตัวน์้ าขึน้ทา่เทยีบเรอืประมง 
3.1 มีการกรอกแบบสรุปรายวัน ในระบบ

สารสนเทศ 
  

เจ้าของ 
ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
3.2 มีการกรอกแบบบันทึกข้อมูลเรือประมง  

ในระบบสารสนเทศ ครบตามจ านวนท่ีปรากฏ 
ใน Logbook (กรณีเป็นท่าท่ี 2 ) 

  
เจ้าของ 

ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
3.3 มีการกรอกแบบสรุปรายวัน ในระบบ

สารสนเทศ ครบถ้วนตามจ านวนเรือประมงท่ีปรากฏใน
ระบบ VMS 

  
เจ้าของ 

ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 85 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 154 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่100,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
4. ตรวจสอบการจดัท าหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสตัวน์้ า (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) 

4.1 มีการจดัท า MCPD ส่วนที่ 1    
เจ้าของ 

ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 86 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) และตามมาตรา 156 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต ่10,000 

ถึง 1,000,000 บาท 
5. หนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสตัวน์้ า (ขนสง่สตัวน์้ าทางรถยนต)์ 

5.1 การจดัท าหนังสือก ากับการซือ้ขายสัตว์น้ า 
(ขนส่งสัตว์น้ าทางรถยนต์) 

  เจ้าของ 
ท่าเทียบเรือประมง 

มาตรา 86 (มาตรการทางปกครองตามมาตรา 112 เพิกถอนการจดทะเบียน 
ท่าเทียบเรือประมง) 

 



กฎหมายที่เกี่ยวของ
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดรายการ  และวิธีการในการบันทึกข้อมูล  เก่ียวกับเรือประมง 

ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง 

  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดรายการ  วิธีการในการบันทึกข้อมูล  และระยะเวลา

การเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา  พ.ศ.  2558   
ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

(2) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดรายการ  วิธีการในการบันทึกข้อมูล  และระยะเวลา
การเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2559  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

ข้อ 2 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  และท่าเทียบ
เรือประมงที่มีการซื้อขายสัตว์น้ําส่งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ําแปรรูป  ตามรายชื่อท่าเทียบเรือประมง
ท้ายประกาศนี้  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมประมง  http://traceability.fisheries.go.th/tds/  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 3 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่นอกเหนือตามข้อ  2  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําข้ึนท่าเทียบเรือประมง  ตามแบบท้ายประกาศน้ี  ผ่านระบบการรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  http://traceability.fisheries.go.th/tds/  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 4 ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาที่เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
ตามข้อ  2  และข้อ  3  ต้องบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาดังกล่าวบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมง 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง   
ตามแบบท้ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสาร  จนกว่าจะบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงผ่านระบบการรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง 

ข้อ 5 กรณีเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่สามารถดําเนินการ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  2  และข้อ  3  ให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติเป็นการชั่วคราว  โดยอ้าง
เหตุผลความจําเป็น  ก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในข้อ  2  และข้อ  3  แล้วแต่กรณี  ซึ่งอธิบดีมีอํานาจ 
ผ่อนผันเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจําเป็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาที่จะให้การผ่อนผันต้องไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่ครบกําหนดเวลาตามข้อ  2  หรือข้อ  3 

ในระหว่างเวลารอการกําหนดระยะเวลาที่จะให้การผ่อนผันจากอธิบดี  และภายในระยะเวลา 
ที่มีการผ่อนผัน  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมง 
ที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง   
ตามแบบท้ายประกาศน้ีในรูปแบบเอกสารเป็นการชั่วคราว 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
1 592302080006 สิริชัย 75 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
2 592302080001 ป.เกษมศิริ 274 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
3 592305080001 สะพานปลาเฉลิมพล 142/3 ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
4 592302080004 กัลปังหา 86 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5 592302080005 ท่าเทียบเรือชลาลัย 245 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
6 592206080001 สิงห์อ านวย       

(โดยนางอานัญญา ภาคเจริญ)
7/16 ม.1 ต.ปากน  าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

7 592206080002 สิงห์อ านวย (โรงน  าแข็ง) 7/1 ม.1 ต.ปากน  าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
8 592101080035 พรวารี (ต๋ี) 35/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
9 592101080024 เจ้ต๋ิมก้นปึก 262/1 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

10 592101080053 กังวาล 95/2 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
11 592101080028 ศักด์ิสุวรรณ 236 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
12 592101080039 สหกรณ์ (เทศบาล ต.บ้านเพ) ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
13 592101080033 พรวารี (ปู้) 27 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
14 592101080006 โชควารี 135/3 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
15 592101080031 สิงหนาท 2/8 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
16 592101080022 ตราช่ัง 15/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
17 592101080004 ทรัพย์สมุทร 155/3 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
18 592101080037 เกรียงไกร 64/2 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
19 592101080029 ศรีสมุทร 42/4 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20 592101080002 อิศรา 36 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21 592101080012 ปลาวิเศษ 47/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
22 592101080009 แสงอุทัย 85/3 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
23 592101080005 PMC 99/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
24 592101080008 วินิต 83 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
25 592101080014 โชคท าดี 2/24 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
26 592101080032 เอกมารีน 2/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
27 592101080040 โชคกฤษดา ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
28 592103080003 ขวัญเจริญ 196/1 ม.2 ต.ปากน  ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง
29 592101080020 ประสิทธิผล 95/2 ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
30 592101080013 ปลาวิเศษ 2 (ซาบะ) 119/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
31 592009080006 สะพานปลาสัตหีบ 0001/5 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หรือน้ำสัตว์น้้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำข้ึนท่ำเทียบเรือประมงของเจ้ำของท่ำเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560

รำยช่ือท่ำเทียบเรือประมงท้ำยประกำศกรมประมง 
เร่ือง ก้ำหนดรำยกำร และวิธีกำรในกำรบันทึกข้อมูล เก่ียวกับเรือประมงท่ีเข้ำใช้บริกำรจอดเรือขนถ่ำยสัตว์น้้ำ 

ลงวันท่ี 8 กันยำยน  พ.ศ. 2560

หน้าท่ี 1 จาก 8
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
32 592009080008 สะพานปลาพรสถิตย์ เจริญโภชน์ 54/2 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
33 592009080015 สะพานปลาป้าแคลง 111/2 ม.3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
34 592009080007 สะพานปลาสร้อยทองค า 20/11 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
35 592009080013 สะพานปลาภิรมย์ 59/5 ม.3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
36 592009080012 สะพานปลาสุวิทย์การประมง 80/3 ม.3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
37 592009080009 โชครัตนปรีดา 53/10 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
38 592009080010 สะพานปลาวราสินธ์ 69 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
39 592009080004 สะพานปลาคณาศรีนุวัติ 7/12 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
40 591000080002 สะพานปลาสมุทรปราการ  340 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
41 591102080007 ท่าไทยรุ่งโรจน์ 81 ม.8 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
42 591101080001 เจ้าพระยากิจประมง 249 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
43 591105080001 สามพราน 59/6 ม.3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
44 591102080005 แพปลาเจริญสิน 118/2 ม.6 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
45 591102080011 ท่าเทียบเรือไทยรุ่งทิพย์ 92/4 ม.6 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
46 591102080001 แพปลา น.ชัยมงคล 119/3 ม.10 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
47 591102080006 แพปลาเทียนชัย 84/1 ม.8 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
48 597401080154 ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลนคร

สมุทรสาคร
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

49 597401080007 แสงทอง 84/1 ม.7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
50 597401080010 วี.เอส.ไอ.ยูเน่ียนไทย 980/5 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
51 597401080004 พรพีรพัฒน์ 14/13 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
52 597401080016 ศุภชาติ 64/9 ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
53 591000080003 องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร 1024 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
54 597501080002 นายปริญญา โยชนัง 204/1 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
55 597501080003 ไทยเจริญแม่กลอง 89 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
56 597501080001 ท่าขันติชัย 203 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
57 597501080009 ท่าเทียบเรือโรงน  าแข็งสหะ 206 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
58 597501080011 ท่าเทียบเรือโรงน  าแข็งวายุบุตร 282 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
59 597501080018 เช่ียวชาญชัย 61 ม.1 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
60 607607080007 บ้านเรือสินสาธิต 33 ม.1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
61 597607080097 โชคพรหมสินธ์ุชัย 33/3 ม.1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
62 597607080056 เทพนที 45/3 ม.3 ต.แหลมผักเบี ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
63 597607080090 อ านาจอุตสาหะ1 164/1 ม.8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
64 597607080049 วงศ์ทองมงคลชัย1 102 ม.4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
65 597604080003 แพปลาหงษ์ทอง 77 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
66 597607080106 ท่าเทียบเรือแหลมผักเบี ย ม.1 ต.แหลมผักเบี ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
67 597604080002 แพปลาธารทิพย์ 199/21 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
68 597607080034 สหกรณ์การประมงบ้านแหลม 72/1 ม.8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
69 597604080004 แพส่ีพ่ีน้อง 2 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
70 597706080008 แพช้างแดง 23/8 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
71 597706080018 แพรัศมี 23/23 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
72 597706080011 แพสมบัติ 185/1 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
73 597706080022 แพจ าเนียร 300 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
74 597706080012 แพปลาทูทอง 1 543 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
75 597706080004 แพเทพประสิทธ์ิ 23/2 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
76 597706080014 แพดวงดาว ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
77 597706080001 แพโสภา ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
78 597706080002 แพเจ้บี 322 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
79 597706080019 ธนโชค 22/3 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
80 597706080015 แพปลาจ๋า 555/5 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
81 597706080024 สะพานท่าเทียบเรือเทศบาล2 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
82 597706080006 แพวาสนา 160/13 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
83 597706080010 แพเฮียเอ๊ย 55/5 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
84 597703080001 ท่าเทียบเรือนางนันทา พงษ์ไพบูลย์ ม.3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
85 597706080003 แพสิทธิชัย 546/3 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
86 597706080007 แพปลาสมนึก 55/8 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 597706080013 พรวารินทร์ ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
88 597706080020 แพบุญตา 236/2 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
89 597701080004 เจริญลาภ 4 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
90 597701080003 ท่าเทียบเรือประมงคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
91 597704080002 แพซุ่งก่ี ม.2 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
92 597701080002 แพป้าฮวย 108 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
93 597704080001 ซุ่นฮวด (แพ 25) ม.2 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
94 598604080005 สุริยา 229 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
95 598604080017 ป.เอกสมุทรชัย 175 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
96 598604080004 ประหยัดสินชัย 769 ม.3 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
97 598604080019 แพเจ้หมู 45 ม.3 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
98 598604080011 กันตังธนาพรจ ากัด 75 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
99 598601080033 แพพ่ีเหลียว 154/5 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

100 598604080006 สมบูรณ์ทรัพย์ 491 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
101 598601080020 แพบุญเจิด 149/9 ม.9 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
102 598603080008 ท่าเทียบเรือคลองบางสน ม.1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
103 598604080025 ศ.เด่นวารี 225 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
104 598604080029 ยกเข่ง 225/2 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
105 598604080003 พูลสิน 578 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
106 598601080007 แพพรเพชร 19/10 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
107 598601080019 แพปลานวรัตน์ 174 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
108 598601080017 แพพรบัวพ่ึง 142/6 ม.9 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
109 598604080009 ส.รัตนชัย 57 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
110 598601080006 แพปลาสามารถวัฒนา 6/36 ม.3 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
111 598604080015 โชคปฐมพงค์ 580 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
112 598601080009 แพมานะพานิช 28 ม.7 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
113 598601080030 แพปลาธนาโชค 20 ม.7 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
114 598601080011 แพแสงประทีป 71 ม.3 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
115 598601080002 แพโยธิน 340 ม.9 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
116 598604080016 แพปลาอวยพร 631 ม.3 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
117 598601080014 แพปลารุ่งเรืองปลาป่น 170 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
118 598601080026 แพวิเชียรวัฒน์ 142/1 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
119 598601080029 แพโชคทอง 43/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
120 608601080001 พรมานะชัย 137 ม.2 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
121 598604080002 พรจันทร์ 200 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
122 598601080013 แพปลาพรไพโรจน์ 71-2 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
123 598601080008 แพ ส.วัชรพล2 60/67 ม.3 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
124 598601080024 แพปลาป่นสยาม 174 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
125 598601080005 แพเจ๊ปุ๊ 188/4 ม.2 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
126 598601080027 แพตั งไฮ้ลิ ม 165 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
127 598603080006 ท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี ม.5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
128 608601080002 แพ อ.อาริยา 114 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
129 598604080026 ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 524 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
130 598601080035 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 400 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
131 598404080001 โชควรพจน์ 77/4 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
132 598401080003 เพชรพิกุล 23 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
133 598404080002 โชคสุดารัตน์ ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
134 598403080011 แพด า 102 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
135 598403080009 แพฐิติ(ผู้ใหญ่ช้าง) 92/1 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
136 598401080002 โรงน  าแข็งสินสุรีย์การประมง 105/5 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
137 598403080005 แพศักด์ิชัยเจริญ 30/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
138 598401080010 แพอาคม จ ากัด 123/1 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
139 598403080004 หจก.ล้อมเพชร 108 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
140 598401080014 ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 3/1 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
141 598403080003 แพปลาโกเข่ง 36/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
210 599101080006 แพไทจิ นฮวด 200 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
211 599101080005 แพวรพันธ์ 231 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
212 599101080001 สยามนาวี 499 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
213 599105080005 แพปลาวินัย 1299 ม.2 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล
214 599101080007 ท่าเทียบเรือประมงสตูล 116 ม.3 ต.ต ามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
215 599105080001 แพปลาณรงค์ชัย 322 ม.2 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล
216 599105080010 แพเกียรติเจริญชัย 117 ม.12 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล
217 599202080002 หจก.ทวีลาภการประมง 61 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
218 599202080020 แพโกเซ๊ีย 111 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
219 599202080021 แพถนอมวงศ์ 10/4 ม.2 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
220 599202080010 แพปลาปรีชาสมุทร 2/3 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
221 599202080007 แพปลาวรพันธ์ุ 32/50 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
222 599202080001 แพหาญโชคสมุทร 119 ม.2 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
223 599202080005 แพปลาบุญลาภ 101 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
224 599202080008 หจก.ว.สุภาพรกันตัง 75,77,79 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
225 599202080003 หจก.ลิ มเดือนอุดมชัย 99-101 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
226 599202080006 หจก.จ.มนต์ชัย 208/1 ม.4 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
227 599202080009 บริษัท เจดีพี จ ากัด 25/3 ม.4 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
228 609202080001 แพอ๋องสถาพร 130 ม.2 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
229 599202080015 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรม

ปลาป่นกันตัง
ม.5 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง

230 599202080016 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีลาภการประมง 61 ม.4 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
231 609202080002 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กันตัง เคเอสซี 156/1 ม.4 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
232 598104080001 บ่อม่วงการประมง 109 ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี
233 598101080005 แพปลาคลองม่วง 296 ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
234 598101080003 แพโกเต็ก 4 ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
235 598101080002 แพพีระศักด์ิ 13/1 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
236 598101080001 แพปลาโกหวง 108 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
237 598101080004 ท่าเรือน  าลึก ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
238 598301080005 หจก.ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย 62/1 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
239 598301080003 แพปลาโชคทวีภูเก็ต ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
240 598301080007 แพชัยทวีกิจ 64/183 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
241 598301080002 แพแสงอรุณภูเก็ต 63/77 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
242 598301080004 แพปลาสินไพบูลย์ชัย 60/59 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
243 598301080001 แพ ป.พิชัยนาวา 60/18 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
244 598301080011 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 2/8 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
245 598205080001 แพปลา ส.ธนาพร 5/2 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
246 598205080003 แพปลา ขวัญดาว 5/11 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
247 598208080003 แพปลา ป.ดวงทวีพร 2 95 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
248 598205080002 แพปลา วิรัตน์ซีฟู้ด 12/11 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
249 598205080006 แพปลา โชคกาญจนา 5/5 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
250 598208080002 แพปลา ป.ยอดดวงพร 60/14 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
251 598205080009 แพปลา วินัยสมุทร 41/3 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
252 598208080001 แพปลา ป.พิชัยทับละมุ 62/25 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
253 598206080003 แพเจริญสิน 139/132 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
254 598206080001 แพปลาชาลี 139/143 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
255 598208080005 แพปลา ป.ดวงทวีพร 1 60/4 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
256 598206080008 แพราชาการประมง 139/131 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
257 598206080002 แพปลา ส.ลาภแสงอรุณ 139/137 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
258 598208080007 โรงน  าแข็ง ช.โชคบุญชู 78/100 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
259 598206080006 แพปลาจิตรจ านงค์ 353 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
260 598208080006 แพปลา ช.โชคบุญชู 78/100 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
261 598208080004 แพปลา ป.ดวงทวีพร 78/155 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
262 598206080004 แพองค์การฯ 105 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
263 598206080009 แพปลาเหมือนฝัน 140/81 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
264 598206080005 แพปลา ป.ทรงพล 139/148 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
265 598205080007 แพปลา กันยา 5/1 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
266 598206080010 แพนัทธพล 139/149 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
267 598501080070 แพกิจอนันต์ 123/10 ม.5 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
268 598501080031 แพวาสนาอดิศร 89/235 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
269 598501080006 แสนสดใส 162 ม.5 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
270 598501080050 แพโชคพรชัย 89/313 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
271 598501080012 แพ ช.เดชสมุทร 89/234 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
272 598501080068 ท่าเทียบเรือประมงระนอง ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
273 598501080040 แพกันตังธนาพร 89/62 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

หน้าท่ี 8 จาก 8
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หนาท่ี 1 

แบบบันทึกขอมูลเรือประมงท่ีเขามาใชบริการจอดเรือ ขนถายสัตวน้ํา นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

ข้ึนทาเทียบเรือประมง (Landing Declaration) 

วันท่ี: 

เลขท่ี: 

จังหวัด 

ชื่อทาเทียบเรือประมง/แพปลา: อําเภอ: 

เลขท่ีใบจดทะเบียนเปนทาเทียบเรือประมง: 

เรือขนถาย 

ชื่อเรือขนถาย: เลขทะเบียนเรือขนถาย: เครื่องหมายประจําเรือขนถาย: 

วันท่ี/เวลา Port-out: วันท่ี/เวลา Port-in: เลขท่ีใบแจงเขาทา: 

เรือประมง 

ชื่อเรือประมง: เลขทะเบียนเรือประมง: เครื่องหมายประจําเรือประมง: 

วันท่ี/เวลา Port-out: วันท่ี/เวลา Port-in: เลขท่ีใบแจงเขาทา: 

ขอมูลการข้ึนทา 

วันท่ีเริ่มตนการนําสัตวน้ําข้ึนทา: เวลาเริ่มตนการนําสัตวน้ําข้ึนทา: 

วันท่ีสิ้นสุดการนําสัตวน้ําข้ึนทา: เวลาสิ้นสุดการนําสัตวน้ําข้ึนทา: 

 ปริมาณสัตวน้ํารวม: กิโลกรัม 

ชนิดสัตวน้ําท่ีขนผานทา 

ลําดับ ชนิด ปริมาณ ลําดับ ชนิด ปริมาณ 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 
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หนาท่ี 2 

ชนิดสัตวน้ําท่ีขนผานทา 

ลําดับ ชนิด ปริมาณ ลําดับ ชนิด ปริมาณ 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 
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หนาท่ี 3 

แบบสรุปรายวัน 

บันทึกขอมูลเรือประมงท่ีเขามาใชบริการจอดเรือ ขนถายสัตวน้ํา นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

ข้ึนทาเทียบเรือประมง 

วันท่ี: 

เลขท่ี: 

ชื่อทาเทียบเรือประมง/แพปลา: อําเภอ: จังหวัด: 

เลขท่ีใบจดทะเบียนเปนทาเทียบเรือประมง: 

ลําดับท่ี ชื่อเรือประมง เลขทะเบียนเรือ ขนาด 

ตันกรอส 

เลขท่ี PI เวลาเทียบทา น้ําหนัก 

สัตวน้ํารวม 

ท่ีขนผานทา 

เขาทา สิ้นสุดการนํา

สัตวน้ําข้ึนทา 

ออกทา 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 

เจาหนาท่ีทาเทียบเรือประมง 
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  86  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  
ระยะเวลาและวิธีการในการส่งสําเนาหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  พ.ศ.  2558  ลงวันที่  29 
ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

ข้อ 2 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  และท่าเทียบเรือประมง 
ที่มีการซ้ือขายสัตว์น้ําส่งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ําแปรรูป  ตามรายชื่อท่าเทียบเรือประมงท้ายประกาศนี้  
จัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําตามแบบท้ายประกาศนี้  ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมประมง  http://traceability.fisheries.go.th/tds/  และกรอกรายการในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา
ให้ถูกต้องครบถ้วน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 3 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่นอกเหนือตามข้อ  2  จัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําตามแบบท้ายประกาศนี้  ผ่านระบบ 
การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  http://traceability.fisheries.go.th/tds/  และกรอกรายการ 
ในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําให้ถูกต้องครบถ้วน  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 4 ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาที่เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
ตามข้อ  2  และข้อ  3  ต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมประมง  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาดังกล่าวจัดทําหนังสือกํากับ
การซื้อขายสัตว์น้ําตามแบบท้ายประกาศน้ีในรูปแบบเอกสาร  จนกว่าจะจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา
ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง 

ข้อ 5 กรณีเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่สามารถดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  2  และข้อ  3  ให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติเป็นการชั่วคราว  โดยอ้างเหตุผล
ความจําเป็น  ก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในข้อ  2  และข้อ  3  แล้วแต่กรณี  ซึ่งอธิบดีมีอํานาจ 
ผ่อนผันเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจําเป็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาที่จะให้การผ่อนผันต้องไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่ครบกําหนดเวลาตามข้อ  2  หรือข้อ  3 

36



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

ในระหว่างเวลารอการกําหนดระยะเวลาที่จะให้การผ่อนผันจากอธิบดี  และภายในระยะเวลา 
ที่มีการผ่อนผัน  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา
ตามแบบท้ายประกาศน้ีในรูปแบบเอกสารเป็นการชั่วคราว 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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หนังสือก้ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) 
เลขท่ีหนังสือก ากับ : 

ส่วนที่ 1-1 การน าสัตว์น้ าขึ้นท่า การน าสัตว์น้ าขึ้นท่า (PI) : 
เลขท่ีเอกสารการขึ้นท่า (Landing Declaration) : 

- ข้อมูลเรือประมง 
ชื่อเรือประมง : เลขทะเบียนเรือ : เครื่องหมายประจ าเรือประมง : 

เครื่องมือประมง : ใบอนุญาตท าการประมง : วันหมดอายุ : 
วันท่ี Port-Out : เวลา : วันท่ี Port-in : เวลา : 

- ข้อมูลเรือขนถ่าย(ในกรณีฝากสัตว์น้ ามากับเรือขนถ่าย) 
ชื่อเรือขนถ่าย : เลขทะเบียนเรือ : วันท่ีขนถ่าย : 

วันท่ี Port-Out : เวลา : วันท่ี Port-in : เวลา : 
- ข้อมูลการขึ้นท่า 

ชื่อท่าเทียบเรือ : จังหวัด : เลขท่ีจดทะเบียน : 
วันท่ีขึ้นท่า : เวลา : วันท่ีออกท่า : เวลา : 

ส่วนที่ 1-2 การซ้ือขาย/ขนผ่านท่าเทียบเรือประมง 
ชื่อผู้ประกอบการ : เลขทะเบียน (ทบ.2) : 

ท่ีอยู่ : 
โทรศัพท์ : วัน/เดือน/ปี : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ปริมาณ (กก.) 

ชนิดสัตว์น้ า 
ปริมาณ (กก.) 

ลงนามผู้มีอ านาจของท่าเทียบเรือ ลงนามผู้ซ้ือขายสัตว์น้ า/ขนผ่านท่า 
ชื่อตัวบรรจง (  ) ชื่อตัวบรรจง (  ) 

ส่วนที่ 2-1 Sequence No: 
ชื่อผู้ประกอบการ : เลขทะเบียน (ทบ.2) : 

ท่ีอยู่ : 
โทรศัพท์ : วัน/เดือน/ปี : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ปริมาณ (กก.) 

ลงนามผู้ขาย ลงนามผู้ซ้ือ 

ชื่อตัวบรรจง (  ) ชื่อตัวบรรจง (  ) 

ส่วนที่ 2-2 Sequence No: 
ชื่อผู้ประกอบการ : เลขทะเบียน (ทบ.2) : 

ท่ีอยู่ : 
โทรศัพท์ : วัน/เดือน/ปี : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ปริมาณ (กก.) 

ลงนามผู้ขาย ลงนามผู้ซ้ือ 

ชื่อตัวบรรจง (  ) ชื่อตัวบรรจง (  ) 

ส่วนที ่3 
ชื่อโรงงานแปรรูป : เลขทะเบียน (Thailand No.) : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ใช้ไป (กก.) 

คงเหลือ (กก.) 
วันท่ีผลิต 

ลงนามผู้ควบคุม 
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หนังสือก้ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) 
ส่วนที่ 2-3 Sequence No: 

ชื่อผู้ประกอบการ : เลขทะเบียน (ทบ.2) : 
ท่ีอยู่ : 

โทรศัพท์ : วัน/เดือน/ปี : 
ชนิดสัตว์น้ า 

ปริมาณ (กก.) 

ลงนามผู้ขาย ลงนามผู้ซ้ือ 

ชื่อตัวบรรจง (  ) ชื่อตัวบรรจง (  ) 

ส่วนที่ 2-4 Sequence No: 
ชื่อผู้ประกอบการ : เลขทะเบียน (ทบ.2) : 

ท่ีอยู่ : 
โทรศัพท์ : วัน/เดือน/ปี : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ปริมาณ (กก.) 

ลงนามผู้ขาย ลงนามผู้ซ้ือ 

ชื่อตัวบรรจง (  ) ชื่อตัวบรรจง (  ) 
ส่วนที่ 2-5 Sequence No: 

ชื่อผู้ประกอบการ : เลขทะเบียน (ทบ.2) : 
ท่ีอยู่ : 

โทรศัพท์ : วัน/เดือน/ปี : 
ชนิดสัตว์น้ า 

ปริมาณ (กก.) 

ลงนามผู้ขาย ลงนามผู้ซ้ือ 

ชื่อตัวบรรจง (  ) ชื่อตัวบรรจง (  ) 
ส่วนที ่3 

ชื่อโรงงานแปรรูป : เลขทะเบียน (Thailand No.) : 
ชนิดสัตว์น้ า 
ใช้ไป (กก.) 

คงเหลือ (กก.) 
วันท่ีผลิต 

ลงนามผู้ควบคุม 

ส่วนที ่3 
ชื่อโรงงานแปรรูป : เลขทะเบียน (Thailand No.) : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ใช้ไป (กก.) 

คงเหลือ (กก.) 
วันท่ีผลิต 

ลงนามผู้ควบคุม 

ส่วนที ่3 
ชื่อโรงงานแปรรูป : เลขทะเบียน (Thailand No.) : 

ชนิดสัตว์น้ า 
ใช้ไป (กก.) 

คงเหลือ (กก.) 
วันท่ีผลิต 

ลงนามผู้ควบคุม 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดแบบและรายการหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์) 

พ.ศ.  2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  86  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําผ่านท่าเทียบเรือประมงโดยมิได้มีการชั่ง   
ณ  ท่าเทียบเรือประมง  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดทําหนังสือกํากับ
การซื้อขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์)  ทุกคร้ังที่เรือประมงเข้าใช้บริการในลักษณะดังกล่าว 
ตามแบบท้ายประกาศนี้  โดยกรอกรายการในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์)  
ให้ถูกต้องครบถ้วน  และจัดส่งหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์)  ดังกล่าวให้กับ
ผู้ซื้อสัตว์น้ําพร้อมกับสัตว์น้ํา  เพื่อให้ผู้ซื้อสัตว์น้ําปลายทางทราบชนิดและจํานวนสัตว์น้ําที่ขนส่งมา 
พร้อมกับรถยนต์ 

ข้อ 2 เม่ือมีการชั่งน้ําหนักของสัตว์น้ํา  ณ  ปลายทาง  ให้ผู้ซื้อสัตว์น้ําตามข้อ  1  บันทึก
น้ําหนักสัตว์น้ําที่ชั่งจริงในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์)  ให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม  
และส่งหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์)  ต้นฉบับให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมง
หรือผู้ประกอบกิจการแพปลา  และสําเนาเก็บไว้ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

ข้อ 3 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาเก็บหนังสือกํากับ 
การซ้ือขายสัตว์น้ํา  (ขนส่งสัตว์น้ําทางรถยนต์)  ตามข้อ  2  ไว้ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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หน้าที่ 1

หนังสือก้ำกับกำรซื้อขำยสัตว์น้้ำ (ขนส่งสัตว์น้้ำทำงรถยนต์) 

เลขที่ใบแจ้งเข้าท่า (PI)  
เลขที่เอกสารการขึ้นท่า  

ส่วนที่ 1 การน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า (Landing Declaration) 
-ข้อมูลเรือประมง 

ชื่อเรือประมง เลขทะเบียนเรือ  เครื่องหมายประจ าเรือประมง 
เครื่องมือประมง ใบอนุญาตท าการประมง วันที่หมดอาย ุ
วันที ่Port-out  เวลา วันที่ Port-in เวลา 

-ข้อมูลเรือขนถ่ายสัตว์น้้า (ในกรณีฝากสัตว์น้้ามากับเรือขนถ่ายสัตว์น้้า) 

ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ า  เลขทะเบียนเรือ  วันที่ขนถ่าย 
วันที ่Port-out    เวลา วันที่ Port-in เวลา 

ส่วนที่ 2 การขนผา่นท่าเทียบเรือประมง/แพปลา 

ชื่อท่าเทียบเรือประมง/แพปลา เลขที่ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 
ขนผ่านท่าเทียบเรือประมง/แพปลาด้วยรถยนต์หมายเลขทะเบียน  จังหวัด 
น้ าหนักรถก่อนน าสัตว์น้ าขึ้นรถ น้ าหนักรถหลังน าสัตว์น้ าขึ้นรถ 
จังหวัดปลายทาง   สถานที่ปลายทาง 
ชื่อผูซ้ื้อสัตว์น้ าปลายทาง   เลขทะเบียน (ทบ.2) 

ลงนามผู้มีอ านาจของท่าเทียบเรือประมง/ผู้ประกอบกิจการแพปลา 

ลงนามผูซ้ื้อสัตว์น้ าปลายทาง 

ล าดับ ชนิดสัตว์น้ า ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน 

บรรจุภัณฑ์ 
น้ าหนักต่อหน่วย 
บรรจุภัณฑ์ (กก.) 

น้ าหนัก
ประมาณ (กก.) 

น้ าหนักชั่งจริง
ปลายทาง (กก.) 
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หน้าที่ 2

ลงนามผู้มีอ านาจของท่าเทียบเรือประมง/ผู้ประกอบกิจการแพปลา 

ลงนามผู้ซื้อสัตว์น้ าปลายทาง 

ล าดับ ชนิดสัตว์น้ า ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
จ านวน 

บรรจุภัณฑ์ 
น้ าหนักต่อหน่วย 
บรรจุภัณฑ์ (กก.) 

น้ าหนัก
ประมาณ (กก.) 

น้ าหนักชั่งจริง
ปลายทาง (กก.) 
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