เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์
จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่ ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้ง
ข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ผู้ใดจะนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยซึ่งนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ต้องแจ้งข้อมูลตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าและยื่นเอกสาร
ประกอบคําร้องล่วงหน้า ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง
ก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY
(แบบคำร้องขอนำเรือประมงต่ำงประเทศเข้ำเทียบท่ำ)
3. Submit to (ยื่นคำขอต่อ)

1. Title (ชื่อย่อ)
AREP
2. No. (เลขที่)
4. Application Date (วันที่เขียนคำขอ)
5. Vessel Type (ประเภทเรือ)

6. Vessel Name (ชื่อเรือ)

7. Flag State (รัฐเจ้ำของธง)

8. Length (ควำมยำว)/M (เมตร)

9. Beam (ความกว้าง)/M (เมตร)

10. Draft (กินนำลึก)/M (เมตร)

11. Size (ขนำดเรือ)/GT (ตันกรอส)

12. Last Port (ท่ำเรือที่จอดครังสุดท้ำย), Last Port State (รัฐเจ้ำของท่ำที่จอดครังสุดท้ำย)

13. Date of Last Port (วันที่จอดครังสุดท้ำย)

14. Intended Port (ท่ำเรือที่ต้องกำรจะเทียบท่ำ)

16. Estimated Date - Time Arrival (วัน-เวลำที่คำดว่ำจะถึง)

15. Port State (รัฐเจ้าของท่า)

17. Purpose(s) (วัตถุประสงค์)

18. Thai Reference ID (เลขอ้ำงอิงกรมเจ้ำท่ำ)

19. Certificate of Registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ)

20. IMO Ship ID (รหัส IMO)

22. External ID (รหัสแสดงภำยนอกเรือ)

21. IRCS (รหัสวิทยุสำกล)/MMSI

23. RFMO(s) Member – RFMO(s) ID (สมำชิก RFMO(s) – รหัส RFMO(s))

24. VMS

 No

 Yes : National

 Yes : RFMO(s)

(ระบบติดตำมเรือ)

(ไม่มี)

(มี: ของรัฐเจ้าของธง)

(มี : ขององค์กรจัดการประมงในภูมภิ าค)

26. Vessel Agent

Tax No./Branch (เลขประจำตัวผู้เสียภำษี/ลำดับสำขำ)

25. VMS TYPE (ประเภทอุปกรณ์ติดตามเรือ)
27. Vessel Owner(s) Information (เจ้ำของเรือ)

(ตัวแทนสำยเรือ)

28. Vessel Master (ชื่อผู้บังคับกำรเรือ), Nationality (สัญชำติผู้บังคับกำรเรือ)

29. Attorney (ผู้ทำกำรแทนเจ้ำของเรือ)

30. Submitted Date (วันที่ยื่นคำขอ)

33. Officer Position and Emblem of Office

32. Signature (ลำยมือชื่อ)

(ตำแหน่งและตรำประทับหน่วยงำน)

31. Accepted Date (วันที่ลงรับคำขอ)
ePSM_FORM_No.1 (V. 1.0, 16/03/2017)

(นำงสำวชนกขวัญ กะลำสี)
หน้า 1 จาก 3

1. Title (ชื่อย่อ)
AREP

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

2. No. (เลขที่)

(แบบคำร้องขอนำเรือประมงต่ำงประเทศเข้ำเทียบท่ำ)

34. Relevant Fishing or Transshipment Authorization(s) (กำรอนุญำตในกำรทำกำรประมงหรือขนถ่ำยสัตว์นำที่เกี่ยวข้อง)
Identifier
Issued by
Validity
Fishing Area(s)
Species
(เลขที่ใบอนุญำต)

(ออกให้โดย)

(มีอำยุใช้ได้จนถึง)

(แหล่งประมง)

Gear

(ชนิดพันธุ์)

(เครื่องมือประมง)

35. Evidences and Documentations Submitted with AREP
(เอกสำรประกอบแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่ำงประเทศเข้ำเทียบท่ำ)
Registration Certificate of Carrier Vessel (เอกสำรจดทะเบียนเรือขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง)
Transshipment License (ใบอนุญำตขนถ่ำยจำกรัฐเจ้ำของธง/รัฐชำยฝั่งที่เรือทำประมง/RFMO(s) ครอบคลุมพืนที่ขนถ่ำย)
Transshipment Declaration (เอกสำรรำยงำนกำรขนถ่ำยสัตว์นำ)
Stowage Plan (ผังกำรจัดเก็บสัตว์นำบนเรือ)
Port Clearance (เอกสำรกำรแจ้งนำเรือออกจำกท่ำ)
Vessel Master Card (บัตรประจำตัวกัปตัน หรือ เอกสำรแสดงกำรเป็นกัปตัน)
CITES Permit (หนังสือนำเข้ำสัตว์นำตำมบัญชีไซเตส) (กรณีที่มกี ำรนำเข้ำสัตว์นำที่มีรำยชือ่ อยู่ในบัญชีไซเตส)
Registration Certificate of Fishing Vessel (เอกสำรจดทะเบียนของเรือจับสัตว์นำจำกรัฐเจ้ำของธง)
Fishing License (ใบอนุญำตทำประมงจำกรัฐเจ้ำของธง/รัฐชำยฝั่งที่เรือทำประมง ครอบคลุมพืนทีก่ ำรจับสัตว์นำ)
Fishing Logbook (สมุดบันทึกกำรทำประมง)
VMS Record/AIS Record/Logbook (บันทึกกำรเดินเรือที่ครอบคลุมระยะเวลำทีท่ ำกำรประมง)
Mate’s Receipt (เอกสำรสำแดงกำรขนถ่ำยสัตว์นำ)
Ship’s Particular (เอกสำรแสดงคุณลักษณะเรือ)
Records of any Change of Hull (เอกสำรกำรเปลี่ยนแปลงตัวเรือ)
Other 1. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 2. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 3. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 4. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 5. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 6. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 7. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 8. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….
Other 9. ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….

30. Submitted Date (วันที่ยื่นคำขอ)

32. Signature (ลำยมือชื่อ)

Yes

No

















































Comment

33. Officer Position and Emblem of Office
(ตำแหน่งและตรำประทับหน่วยงำน)

31. Accepted Date (วันที่ลงรับคำขอ)
ePSM_FORM_No.1 (V. 1.0, 16/03/2017)

(นำงสำวชนกขวัญ กะลำสี)
หน้า 2 จาก 3

1. Title (ชื่อย่อ)
AREP

ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

2. No. (เลขที่)

(แบบคำร้องขอนำเรือประมงต่ำงประเทศเข้ำเทียบท่ำ)
36. Information in Stowage Plan (ข้อมูลในผังเรือ)
A

Hold No.
(เลขระวำงเรือ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

Fishing Trip Duration
(ช่วงวันทีท่ ำกำรประมง)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหล่งจับของปลำบนเรือ)

Identifier (เลขที่อนุญำตเรือจับ)

Validity (มีอำยุใช้ได้จนถึง)

Transshipment Port
(ท่ำที่ขนถ่ำย)

Catch on Board/KGM
(ปริมำณบนเรือ/กก.)

Importer (ผู้นำเข้ำ)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถ่ำย)

Identifier (เลขที่อนุญำตเรือจับ)

Identifier (เลขที่อนุญำตเรือขนถ่ำย)
Product Form
(รูปแบบผลผลิต)
Importer (ผู้นำเข้ำ)

30. Submitted Date (วันที่ยื่นคำขอ)

Import/Transit/Stalled
(นำเข้ำ/นำผ่ำน/ไม่ประสงค์ดำเนินกำร)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Species on board
(ชนิดพันธุข์ องปลำบนเรือ)

Port of Loading
(ประเทศต้นทำงบรรทุก)

Validity (มีอำยุใช้ได้จนถึง)

Transshipment Port
(ท่ำที่ขนถ่ำย)
Issued by (ออกให้โดย)
Catch on Board/KGM
(ปริมำณบนเรือ/กก.)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือจับ)

Issued by (ออกให้โดย)

Transshipment Area
(บริเวณทีข่ นถ่ำย)
Validity (มีอำยุใช้ได้จนถึง)

Import/Transit/Stalled
(นำเข้ำ/นำผ่ำน/ไม่ประสงค์ดำเนินกำร)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ)

32. Signature (ลำยมือชื่อ)

Catch Offloaded/KGM
(ปริมำณที่จะนำขึนท่ำ/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตรำส่งสินค้ำ)

Flag State
(ธงเรือจับ)

Catch Area on Board EEZ, FAO/RFMO(s)
(แหล่งจับของปลำบนเรือ)

Transshipment Duration
(ช่วงวันทีข่ นถ่ำย)

Validity (มีอำยุใช้ได้จนถึง)

Invoice No./Date (เลขที/่ วันที่บัญชีรำคำสินค้ำ)

Donor/Fishing Vessel Name
(เรือจับ)

IMO Ship ID
(รหัส IMO)

Gear
(เครื่องมือจับ)

Issued by (ออกให้โดย)

Product Form
(รูปแบบผลผลิต)

Fishing Trip Duration
(ช่วงวันทีท่ ำกำรประมง)

Species on board
(ชนิดพันธุข์ องปลำบนเรือ)

Port of Loading
(ประเทศต้นทำงบรรทุก)

Identifier (เลขที่อนุญำตเรือขนถ่ำย)

Hold No.
(เลขระวำงเรือ)

Registration No.
(เลขทะเบียนเรือจับ)

Issued by (ออกให้โดย)

Transshipment Duration
(ช่วงวันทีข่ นถ่ำย)

B

Flag State
(ธงเรือจับ)

Catch Offloaded/KGM
(ปริมำณที่จะนำขึนท่ำ/กก.)

BL No./Date (เลขที/่ วันที่ใบตรำส่งสินค้ำ)

33. Officer Position and Emblem of Office
(ตำแหน่งและตรำประทับหน่วยงำน)

31. Accepted Date (วันที่ลงรับคำขอ)
ePSM_FORM_No.1 (V. 1.0, 16/03/2017)

(นำงสำวชนกขวัญ กะลำสี)
หน้า 3 จาก 3

เอกสารประกอบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า
ประเภทที่ 1 เรือขนถ่ายสัตว์น้ําแบบเทกอง (Bulk)
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําแบบเทกอง (Bulk) ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําจากกลางทะเล หรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ณ ท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาต โดยขนถ่ายจากเรือประมงที่ใช้ในการจับสัตว์น้ําไปยังเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ซึ่งสัตว์น้ํา
ดังกล่าวไม่ผ่านการขึ้นท่า ไม่มีการคัดแยกชนิด บรรจุหีบห่อ หรือชั่งน้ําหนักที่ประเทศใดมาก่อน ให้ยื่นเอกสาร
ดังนี้
1. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือขนถ่ายจากรัฐเจ้าของธง (Flag State) ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐและยังคงมีอายุการใช้งาน
2. สําเนาใบอนุญาตให้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และ/หรือรัฐ
ชายฝั่ง (Coastal State) และ/หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management
Organizations; RFMOs) และ/หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําขึ้นเรือ
และยังคงมีอายุการใช้งาน
3. สํ า เนาเอกสารรายงานการขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า (Transshipment declaration) ซึ่ ง ระบุ
ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ํามา พื้นที่ทําการขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์น้ํา
ช่ว งระยะเวลาทํา การขนถ่ายสัตว์น้ํา ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กํากับควบคุมท่าเรือนั้น หรือมี
พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ และ/หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ที่มีหน้าที่กํากับควบคุมท่าเรือนั้นให้การ
รับรอง และในกรณีที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํากลางทะเลให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือให้การรับรอง
4. สํ า เนาผั ง การจั ด เก็ บ สั ต ว์ น้ํ า บนเรื อ (Stowage plan) ซึ่ ง ระบุ ช นิ ด ปริ ม าณสั ต ว์ น้ํ า
ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ํามา และหมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ
5. สําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่า (Port Clearance หรือ Custom Clearance)
ครั้งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่กํากับควบคุมท่าเรือนั้น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ
และวันที่ออกจากท่าเรือ
6. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ (Vessel Master Card) และ/หรือหนังสือ
รับรองที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
7. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora; CITES) เฉพาะกรณีมีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา CITES
8. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ํามา ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ภาครัฐของรัฐเจ้าของธง และยังคงมีอายุการใช้งาน
9. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงของเรือประมงที่เรือขนถ่ายรับสัตว์น้ํามา ซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธง
และ/หรือรัฐชายฝั่ง ครอบคลุมพื้นที่ทําการจับสัตว์น้ํา และยังคงมีอายุการใช้งาน
ประเภทที่ 2 เรือประมง (Fishing Vessel) ขนาดตั้งแต่สบิ ตันกรอสขึน้ ไป
เรื อ ประมงที่ มี ก ารจั บ สั ต ว์ น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ รั ฐ เจ้ า ของธง หรื อ รั ฐ ชายฝั่ ง อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
หรือทะเลหลวง (High seas) หรือพื้นที่ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคบริหารจัดการ ซึ่งสัตว์น้ํา
ดัง กล่า วไม่ผ่ า นการขึ้ น ท่ า ไม่ มี ก ารคั ด แยกชนิ ด บรรจุ หี บ ห่ อ หรื อ ชั่ ง น้ํ า หนั ก ที่ ป ระเทศใดมาก่ อ น
ให้ยื่นเอกสารดังนี้

-21. สําเนาเอกสารการจดทะเบียนเรือจากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคง
มีอายุการใช้งาน
2. สําเนาใบอนุญาตทําการประมงจากรัฐเจ้าของธง และ/หรือรัฐชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทําการ
จับสัตว์น้ํา และยังคงมีอายุการใช้งาน
3. สํ าเนาผั งการจั ดเก็ บสั ตว์ น้ํ าบนเรื อ ซึ่ งระบุ ชนิ ด ปริ มาณสั ตว์ น้ํ า และหมายเลขกํ ากั บผั ง
หรือระวางเรือ
4. สําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่กํากับ
ควบคุมท่าเรือนั้น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ
5. สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคลนั้น
เป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ
6. สํ า เนาหนั ง สื อ อนุ ญ าตนํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า ตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยอนุ สั ญ ญา CITES เฉพาะกรณี
มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES
ประเภทที่ 3 เรื อขนถ่ ายหรื อขนส่งสั ตว์น้ําเป็นการเฉพาะ ที่ มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพู ชา สหพันธรั ฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เรือขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะที่มีสัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐ
มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ งขนถ่ า ยสั ตว์ น้ํ า จากเรือ ประมง
รัฐเจ้าของธงเดียวกัน ที่จับในน่านน้ํารัฐเจ้าของธง หรือรัฐชายฝั่งอื่นที่ได้รับอนุญาต หรือทะเลหลวง หรือพื้นที่
ซึ่งองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคบริหารจัดการ ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
๓.1 กรณีที ่ส ัต ว์น้ํ า ไม่ผ ่า นการขึ ้น ท่า ไม่ม ีก ารคัด แยกชนิด บรรจุห ีบ ห่อ หรือ ชั ่ง น้ํ า หนัก
ที่ประเทศเจ้าของธงเรือมาก่อน
(1) สํ า เนาเอกสารการจดทะเบี ย นเรื อ ขนถ่ า ยหรื อ ขนส่ ง สั ต ว์ น้ํ า เป็ น การเฉพาะ
จากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน
(2) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเจ้าของธง และยังคงมีอายุ
การใช้งาน
(3) สํ าเนาเอกสารการจดทะเบี ยนเรื อของเรื อประมงทุ กลํ าที่ เรื อขนถ่ ายหรื อขนส่ งสั ตว์ น้ํ า
เป็นการเฉพาะรับสัตว์น้ํามา ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน
(4) สํ าเนาใบอนุ ญาตทํ าการประมงของเรื อประมงทุ กลํ าที่ เ รื อ ขนถ่ า ยหรื อ ขนส่ ง สั ต ว์ น้ํ า
เป็นการเฉพาะรับสัตว์น้ํามา ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน
(5) สําเนาผังการจัดเก็บสัตว์น้ําบนเรือ ซึ่งระบุชนิด ปริมาณสัตว์น้ํา ชื่อเรือประมงที่เรือขนถ่าย
หรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะรับสัตว์น้ํามา และหมายเลขกํากับผังหรือระวางเรือ
(6) สําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่กํากับ
ควบคุมท่าเรือนั้น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ
(7) สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าบุคคล
นั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ
(8) สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณี
มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES

-3๓.2 กรณี ที่ สั ต ว์ น้ํ าผ่ า นการขึ้ นท่ า มี ก ารคั ด แยกชนิ ด บรรจุ หี บ ห่ อ หรื อ ชั่ ง น้ํ า หนั ก
ที่ประเทศเจ้าของธงเรือแล้ว
(1) สํ า เนาเอกสารการจดทะเบี ย นเรื อ ขนถ่ า ยหรื อ ขนส่ ง สั ต ว์ น้ํ า เป็ น การเฉพาะ
จากรัฐเจ้าของธง ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และยังคงมีอายุการใช้งาน
(2) สําเนาเอกสารรั บรองการจับสัตว์น้ํา (Catch Certificate; CC) ซึ่ งระบุชื่อเรือประมง
ทะเบี ยนเรื อประมง ใบอนุ ญาตทํ าการประมง แหล่ งที่ จั บสั ตว์ น้ํ า ชนิ ดสั ตว์ น้ํ า ปริ มาณสั ตว์ น้ํ า ของเรื อประมง
แต่ ละลํ าที่ เ รื อ ขนถ่ า ยหรื อ ขนส่ ง สั ต ว์ น้ํ า เป็ น การเฉพาะรั บ สั ต ว์ น้ํ า มา โดยมี หน่ วยงานภาครั ฐเจ้ าของธง
ให้การรับรอง
(3) สําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่าครั้งล่าสุด ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่กํากับ
ควบคุมท่าเรือนั้น ซึ่งระบุรายละเอียด เช่น ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือ และ/หรือ หนังสือรับรองที่แสดงว่า
บุคคลนั้นเป็นกัปตันหรือผู้ควบคุมเรือลําดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ
(5) สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เฉพาะกรณี
มีการนําเข้าสัตว์น้ําที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES

