
กฎกระทรวง 

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

พ.ศ. 25591 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 ให้

ยื่นค าขอจดทะเบียนต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

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

เทียบเรือประมงนั้นตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่ท่าเทียบ
เรือประมงนั้นตั้งอยู่ 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 2  เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ของค าขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีที่ค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจดทะเบียน หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอจดทะเบียน หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอจดทะเบียนนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ 

  
ข้อ 3  ในกรณีที่ค าขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 18 ก/หน้า 13/25 กุมภาพันธ์ 2559 



ข้อ 3/12  การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือให้แยกตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
(2) ท่าเทียบเรือประมงส าหรับการน าเข้าสัตว์น้ า 

(3) ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้ าหรือน้ าแข็ง 

(4) ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า 

(5) ท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้าน 

(6) ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้ส าหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น 

(7) ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ าส าหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น 

ท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่งต้องท ากิจกรรมตามประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ท่าเทียบ
เรือประมงตามวรรคหนึ่ง (1) สามารถท ากิจกรรมได้ทุกประเภท 

ท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่งต้องให้บริการจอด หรือเทียบท่า หรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือน าสัตว์
น้ าขึ้นจากเรือประมงเฉพาะเรือที่มิได้เป็นเรือไร้สัญชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประมงส าหรับการให้บริการ
ดังกล่าวแก่เรือไร้สัญชาติให้ด าเนินการได้เฉพาะตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
ข้อ 43  ท่าเทียบเรือที่จะจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 ดังต่อไปนี้ ต้องมี

หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 98 

(1) ท่าเทียบเรือประมงตามข้อ 3/1 (1) (2) (3) และ (4) 
(2) ท่าเทียบเรือประมงตามข้อ 3/1 (5) กรณีท่ีมีการส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

ในกรณีท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าตามข้อ 3/1 (4) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สุขอนามัยโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าจากกรมประมง ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่า
เทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่ง 

  
ข้อ 5  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอจดทะเบียน

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีค าสั่งไม่
อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

  

                                                           
2 ข้อ 3/1 เพิ่มโดยกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3 ข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 



ข้อ 6  ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมงให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเพิกถอน 

  
ข้อ 7  ผู้จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงต้องยื่นส าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่า

เทียบเรือประมงต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 1 ทุกปี หลังจากที่ได้รับการจด
ทะเบียน โดยให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันครบรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ได้รับการจดทะเบียน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามวรรคหนึ่ง หากไม่ถูกต้องหรือผู้จด
ทะเบียนท่าเทียบเรือประมงไม่ยื่นเอกสารภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้จด
ทะเบียนท่าเทียบเรือประมงยื่นเอกสารให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหากผู้จดทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมงไม่น ามายื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือ
พิจารณาเพิกถอนใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมงนั้น 

  
ข้อ 8  เจ้าของท่าเทียบเรือประมงที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องแสดงใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

ณ ท่าเทียบเรือประมงนั้น 

  
ข้อ 94  ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียนไว้มิได้ประกอบกิจการท่าเทียบ

เรือประมง หรือท ากิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3/1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 85 หรือ
มาตรา 86 วรรคสาม หรือประกาศที่ออกตามมาตราดังกล่าว หรือท่าเทียบเรือประมงไม่มีสุขอนามัยตามที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 112 

  
ข้อ 105  ผู้จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงผู้ใดประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงแก้ไขรายการในใบ

ทะเบียนท่าเทียบเรือประมงหรือเปลี่ยนประเภทกิจกรรมท่าเทียบเรือประมง ให้ยื่นค าขอ เปลี ่ยนแปลงแก้ไข
รายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมงหรือค าขอเปลี ่ยนประเภทกิจกรรมท่า เทียบเรือประมง แล้วแต่
กรณี ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 1 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบค าขอ 

  

                                                           
4 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5 ข้อ 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 



ข้อ 11  ค าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และค าขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 12  ในวาระเริ่มแรกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน

ท่าเทียบเรือประมงยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามข้อ 4 ซึ่งจะต้องไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน 

  
  

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 84 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมง ต้อง
จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง เว้นแต่ท่าเทียบเรือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลาอยู่
แล้ว  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
                      
กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25616 

  
ข้อ 5  ท่าเทียบเรือประมงใดที่ได้จดทะเบียนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับท ากิจกรรม

ไม่ตรงตามประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ 3/1 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของท่า
เทียบเรือประมงให้สอดคล้องกับกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมงภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ 

  

                                                           
6 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 70 ก/หน้า 1/14 กันยายน 2561 



ข้อ 6  ท่าเทียบเรือประมงใดที่ได้จดทะเบียนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับและ
พบว่ามีเรือไร้สัญชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประมงจอด หรือเทียบท่า หรือขนถ่าย สัตว์ น้ าหรือน าสัตว์น้ าขึ้น
จากเรือประมงอยู่ภายในบริเวณท่าเทียบเรือประมงของตน ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป  ทั้งนี้ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงที่ได้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที ่ทันทีที ่พบเรือดังกล่าว ให้สามารถ
ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมงต่อไปได้โดยไม่ต้องถูกด าเนินการตามมาตรา 112 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกรมประมงได้มีการก าหนดมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมงที่ต้องผ่านการตรวจมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงให้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

  
  
 
 


