
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย� 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๓) แห'งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว$ ดังต'อไปน้ี 
 
ข$อ ๑  ให$ยกเลิกประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับ

การแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย� พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ข$อ ๒๑  ให$เจ$าของหรือผู$ควบคุมเรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต'สามสิบตันกรอสข้ึนไป 

และเจ$าของหรือผู$ควบคุมเรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต'สิบตันกรอสข้ึนไปท่ีใช$เคร่ืองมือทําการประมง
ประเภทอวนลาก อวนล$อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย� ต$อง
ดําเนินการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ด$วยวิธีการดังน้ี 

(๑) แจ$งโดยตรงหรือโดยทางโทรสาร ตามแบบท่ีกําหนดท$ายประกาศน้ี ไปยังศูนย�
ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออกตามรายช่ือแนบท$ายประกาศน้ี 

(๒) การแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมง ให$แจ$งภายในระยะเวลาย่ีสิบสี่ช่ัวโมง 
แต'ไม'น$อยกว'าสองช่ัวโมงก'อนการนําเรือเข$าหรือออกจากท'าเทียบเรือประมง แล$วแต'กรณี 

เม่ือได$รับการแจ$งการออกท'าเทียบเรือประมงตามวรรคแรก พนักงานเจ$าหน$าท่ี
ประจําศูนย�ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออกผู$มีอํานาจจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต'าง ๆ ท่ีเก่ียวข$อง 
ก'อนนําเรือประมงออกจากท'าเทียบเรือประมงให$เป@นไปตามมาตรา ๘๒ แห'งพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เม่ือเจ$าของหรือผู$ควบคุมเรือประมงได$ดําเนินการแจ$งออกท'าเทียบเรือประมงต'อ
พนักงานเจ$าหน$าท่ีประจําศูนย�ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออกเพ่ือนําเรือประมงออกจากท'าเทียบ
เรือประมงแล$ว เจ$าของหรือผู$ควบคุมเรือประมงต$องนําเรือประมงออกจากท'าเทียบเรือประมงภายใน
ระยะเวลาสามช่ัวโมงนับจากเวลาท่ีบันทึกในระบบสารสนเทศการทําการประมง (Fishing Info) หาก
ไม'นําเรือประมงออกจากท'าเทียบเรือประมงภายในระยะเวลาดังกล'าว ระบบสารสนเทศการทําประมง 
(Fishing Info) จะเร่ิมนับวันทําการประมง จนกว'าจะมีการแจ$งเหตุขัดข$องเพ่ือยกเลิกการแจ$งออกท'า
เทียบเรือประมง 

การแจ$งการเข$าท'าเทียบเรือประมง เม่ือเจ$าของหรือผู$ควบคุมเรือประมงได$
ดําเนินการแจ$งต'อพนักงานเจ$าหน$าท่ีประจําศูนย�ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออก เพ่ือนําเรือประมงเข$า
เทียบท'าเทียบเรือประมงแล$ว ในกรณีท่ีมีการขนถ'ายสัตว�นํ้า หรือนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าข้ึน
ท'าเทียบเรือประมง ต$องผ'านการตรวจเรือประมงจากพนักงานเจ$าหน$าท่ีประจําศูนย�ควบคุมการแจ$ง
เรือเข$าออกตามรายการท่ีกําหนดก'อนจึงจะนําข้ึนท'าเทียบเรือประมงได$ 

 
                                                 

๑ ข$อ ๒ แก$ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการ
แจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ข$อ ๓  ในกรณีท่ีเป@นการเข$าเทียบท'าเพ่ือขนถ'ายสัตว�นํ้า หรือนําสัตว� นํ้าหรือ
ผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าข้ึนท'าเทียบเรือประมง ให$เจ$าของหรือผู$ควบคุมเรือประมงส'งมอบเอกสารหลักฐาน 
ดังต'อไปน้ี 

(๑) สําเนาบันทึกการทําการประมง 
(๒) บัญชีรายช่ือและหนังสือคนประจําเรือ สําหรับคนประจําเรือซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๓) บัญชีรายช่ือและใบอนุญาตให$ทํางานตามกฎหมายว'าด$วยการทํางานของคนต'างด$าว

สําหรับคนประจําเรือซึ่งมิได$มีสัญชาติไทย 
(๔) สําเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจําเรือ 
 
ข$อ ๔  ให$พนักงานเจ$าหน$าท่ีซึ่งประจําอยู' ท่ีศูนย�ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออก 

รวบรวมสําเนาเอกสารหลักฐานตามข$อ ๒ และข$อ ๓ และรายงานผลการตรวจสอบต'อกรมประมง
ทุกสามสิบวัน 

 
ข$อ ๕๒  ประกาศนี้ให$ใช$บังคับเมื่อพ$นกําหนดสามสิบวันนับแต'วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป@นต$นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อดิศร  พร$อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล'ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง/หน$า ๒๗/๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท$าย] 
 

๑.๓ แบบฟอร�มการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงใน
น'านนํ้าไทย) 

๒.๔ รายช่ือศูนย�ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออก 
๓. แผนการขนถ'ายสัตว�นํ้า 
๔. แผนการจัดให$มีผู$สังเกตการณ�ประจําอยู'บนเรือประมงไม'น$อยกว'าร$อยละห$าของ

การลงแรงประมงต'อปV 
 

(ดูข$อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓ แบบฟอร�มการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในน'านนํ้าไทย) แก$ไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ รายชื่อศูนย�ควบคุมการแจ$งเรือเข$าออก แก$ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนด
หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการแจ$งการเข$าออกท'าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๕ 

 
ข$อ ๓  ประกาศน้ีให$ใช$บังคับเม่ือพ$นกําหนดสิบห$าวันนับแต'วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป@นต$นไป 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล'ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน$า ๘/๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

ชวัลพร/เพ่ิมเติม 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 


