
กฎกระทรวง 

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ้า 

พ.ศ. 25591 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
“เรือประมง” หมายความว่า เรือท่ีใช้ขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า 

  
ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตามมาตรา 87 ให้

ยื่นค าขอจดทะเบียนต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

การยื่นค าขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 

(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติด
ทะเล 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 3  เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของค าขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีที่ค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจดทะเบียน หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจดทะเบียน หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอจดทะเบียนนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 18 ก/หน้า 16/25 กุมภาพันธ์ 2559 



ข้อ 4  ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน และให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอจดทะเบียน
ทราบ เพื่อท าการตรวจสอบเรือประมง 

ในกรณีที่เรือประมงมิได้จอดอยู่ในท้องที่ที่ยื่นค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
ข้อ 5  การพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าให้พิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ยื่นจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 

(2) เรือประมงต้องเป็นเรือล าเดียวกับที่ระบุไว้ในค าขอจดทะเบียน และต้องมีทะเบียนเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยเรือไทย 

(3) เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยที่มีอายุ
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันในวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียน และต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรับเรือที่มีลักษณะ
ตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) ก าหนด 

(4) เรือประมงที่ขอจดทะเบียนต้องเป็นเรือประมงที่ท าการขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า
เพียงอย่างเดียว โดยต้องไม่มีการติดตั้งเครื่องมือท าการประมง 

(5) เรือประมงท่ีขอจดทะเบียนต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมงจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 98 

  
ข้อ 6  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอจดทะเบียน

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีค าสั่งไม่
อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

  
ข้อ 7  เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บ

รักษาสัตว์น้ าแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 

  
ข้อ 8  ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เพิกถอน 

  



ข้อ 9  เจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องน าส าเนา
ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าติดไปกับเรือประมงนั้น เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 

  
ข้อ 10  ผู้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าต้องยื่นส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ

และส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมงต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่
ก าหนดตามข้อ 2 ทุกปี หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียน โดยให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันครบรอบระยะเวลา
หนึ่งปีที่ได้รับการจดทะเบียน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามวรรคหนึ่ง หากไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือผู้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าไม่ยื่นเอกสารภาย ใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า
ยื่นเอกสารให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากผู้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ าไม่น ามายื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ านั้น 

  
ข้อ 11  ในกรณีที่ปรากฏว่า เจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์

น้ าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 มาตรา 89 หรือประกาศท่ีออกตามมาตราดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า
นั้น 

  
ข้อ 12  ผู้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบ
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 
2 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

  
ข้อ 13  ค าขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์

น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า และค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บ
รักษาสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
  

 



ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนประกอบกับ
มาตรา 87 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าวบัญญัติห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยัง
เรือประมงท่ีได้จดทะเบียนให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

 


