
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีการยืน่เอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ณ  ศนูย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ก่อนน าเรือประมงพาณิชย์ออกจากทา่เทียบเรอืประมง 
พ.ศ.  ๒๕๖1 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสาร 
และหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ก่อนน าเรือประมงพาณิชย์  
ออกจากท่าเทียบเรือประมง  พ.ศ.  ๒๕60  ลงวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

ข้อ 2 ก่อนน าเรือประมง  ตามมาตรา  ๘๑  ออกจากท่าเทียบเรือประมง  เจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือต้องน าเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้าออกตามลักษณะและประเภทของเรือประมง 

(๑) ส าเนาทะเบียนเรือไทย 
(๒) ส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
(3) ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการประมง 
(4) จ านวนรายชื่อคนประจ าเรือ   
(5) หนังสือคนประจ าเรือ   
(๖) หลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย  สุขอนามัย  และสวัสดิภาพในการท างาน

ของคนประจ าเรือ 
ข้อ 3 การยื่นเอกสารตามข้อ  ๒  ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  ยื่นผ่านระบบด้วยวิธี 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง  Single  Window  4  Fishing  Fleet  (http://fpipo.md.go.th)  หรือแจ้งโดยตรง  
เพ่ือเป็นการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ก่อนน าเรือออกจาก  
ท่าเทียบเรือประมง 

กรณีเอกสารและหลักฐานมีการเปลี่ยนแปลง  ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือยื่นเอกสาร  
และหลักฐานที่เปลี่ยนแปลงนั้นผ่านระบบดังกล่าว  ก่อนน าเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมง  
ในรอบท าการประมงนั้น 

ข้อ 4 เอกสารหลักฐานใดตามข้อ  ๒  ที่ เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือได้เคยยื่นไว้ต่อ 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเป็นเอกสาร  หรือผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ  
Single  Window  4  Fishing  Fleet  (http://fpipo.md.go.th)  ตามข้อ  ๓  ให้ได้รับการยกเว้น   
ไม่ต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมง  เว้นแต่เอกสารตามข้อ  ๒  (๔)  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ยื่นทุกครั้งที่มีการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมง  และเมื่อเจ้าของเรือด าเนินการแจ้งออก  
ท่าเทียบเรือประมงแล้ว  ให้เจ้าของเรือพิมพ์เอกสารรายชื่อคนประจ าเรือ  (LR)  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือน าลงเรือประมง 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัเมือ่พ้นก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๑



 

 
 

 

 
 

 จํานวนรายช่ือคนประจําเรือ สัญญาจ้าง
ลําดับ ช่ือ – สกุล อาย ุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว หน้าที่ในเรือ มี ไม่มี
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ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นน้ี เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  …………………………………………………………… 
        (……………………………………………………….…) 

        เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ 
     /        /    

 

หมายเหตุ   เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในเรือประมง 
 
รวมท้ังสิ้น ..............คน    คนสัญชาติไทย..............คน    คนสัญชาติเมียนมาร์..............คน     
                  คนสัญชาติกัมพูชา..............คน    คนสัญชาติลาว..............คน    คนสัญชาติอ่ืนๆ..............คน    

               LR (หมายเลขตอบรับการแจ้ง).  

QR Code 
จากระบบ 



 
 

 

 
 

 จํานวนรายช่ือคนประจําเรือ สัญญาจ้าง
ลําดับ ช่ือ – สกุล อาย ุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว หน้าที่ในเรือ มี ไม่มี
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ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นน้ี เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………... 
      (…………………………………………………….…) 

      เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ 
     /        /    

 

หมายเหตุ   เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในเรือประมง 
 
รวมท้ังสิ้น ..............คน    คนสัญชาติไทย..............คน    คนสัญชาติเมียนมาร์..............คน     
                  คนสัญชาติกัมพูชา..............คน    คนสัญชาติลาว..............คน    คนสัญชาติอ่ืนๆ..............คน    

               LR (หมายเลขตอบรับการแจ้ง).   

QR Code 
จากระบบ 


