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กฎกระทรวง 
การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท�าเทียบเรือประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แห�งพระ

ราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ออกกฎกระทรวงไว3 
ดังต�อไปน้ี 

 
ข3อ ๑  ผู3ใดประสงค1จะจดทะเบียนท�าเทียบเรือของตนเป7นท�าเทียบเรือประมงตาม

มาตรา ๘๔ ให3ย่ืนคําขอจดทะเบียนต�ออธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร3อมด3วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามท่ีระบุไว3ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให3ย่ืน ณ สถานท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรุงเทพมหานคร ให3ย่ืน ณ สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรมประมง 

ในกรณีที่ท�าเทียบเรือประมงน้ันต้ังอยู�ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) จังหวัดอ่ืน ให3ย่ืน ณ ท่ีว�าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห�งท3องท่ีท่ีท�า

เทียบเรือประมงน้ันต้ังอยู� 
(๓) สถานท่ีและวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข3อ ๒  เม่ือได3รับคําขอจดทะเบียนแล3ว ให3พนักงานเจ3าหน3าท่ีตรวจสอบความถูกต3อง

และครบถ3วนของคําขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานต�าง ๆ 
กรณีท่ีคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารหรือหลักฐานไม�ถูกต3องหรือไม�ครบถ3วน ให3แจ3ง

ให3ผู3ขอจดทะเบียนแก3ไขเพ่ิมเติมคําขอจดทะเบียน หรือจัดส�งเอกสารหรือหลักฐานให3ถูกต3องและ
ครบถ3วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กรณีท่ีผู3ขอจดทะเบียนไม�แก3ไขเพ่ิมเติมคําขอจดทะเบียน หรือไม�จัดส�งเอกสารหรือ
หลักฐานให3ถูกต3องและครบถ3วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให3ถือว�าคําขอจดทะเบียนน้ันเป7นอัน
ยกเลิกนับแต�วันท่ีพ3นกําหนดระยะเวลาดังกล�าว และให3พนักงานเจ3าหน3าท่ีแจ3งเป7นหนังสือให3ผู3ขอจด
ทะเบียนทราบ 

 
ข3อ ๓  ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต3องและครบถ3วน ให3

พนักงานเจ3าหน3าท่ีออกใบรับคําขอให3แก�ผู3ขอจดทะเบียน 
 
ข3อ ๔  ท�าเทียบเรือท่ีจะจดทะเบียนเป7นท�าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ ต3องมี

หนังสือรับรองมาตรฐานด3านสุขอนามัยท�าเทียบเรือประมงจากอธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมายตาม
มาตรา ๙๘ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน3า ๑๓/๒๕ กุมภาพันธ1 ๒๕๕๙ 
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ข3อ ๕ ให3อธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ3งผลการพิจารณาไปยังผู3ขอจด
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได3รับคําขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต3องและ
ครบถ3วน กรณีมีคําสั่งไม�อนุญาต ให3แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ1ไว3ในหนังสือแจ3งผลการพิจารณา
ด3วย 

 
ข3อ ๖  ใบทะเบียนท�าเทียบเรือประมงให3ใช3ได3ตลอดไปจนกว�าจะมีการเพิกถอน 
 
ข3อ ๗  ผู3จดทะเบียนท�าเทียบเรือประมงต3องย่ืนสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด3าน

สุขอนามัยท�าเทียบเรือประมงต�ออธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข3อ ๑ ทุกปG 
หลังจากท่ีได3รับการจดทะเบียน โดยให3ย่ืนภายในสามสิบวันนับแต�วันครบรอบระยะเวลาหน่ึงปGท่ีได3รับ
การจดทะเบียน 

ให3พนักงานเจ3าหน3าท่ีตรวจสอบความถูกต3องของเอกสารตามวรรคหน่ึง หากไม�
ถูกต3องหรือผู3จดทะเบียนท�าเทียบเรือประมงไม�ย่ืนเอกสารภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให3
พนักงานเจ3าหน3าท่ีแจ3งให3ผู3จดทะเบียนท�าเทียบเรือประมงย่ืนเอกสารให3ถูกต3องภายในสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีได3รับแจ3งหากผู3จดทะเบียนท�าเทียบเรือประมงไม�นํามาย่ืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให3
พนักงานเจ3าหน3าท่ีเสนออธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบทะเบียนท�าเทียบ
เรือประมงน้ัน 

 
ข3อ ๘  เจ3าของท�าเทียบเรือประมงท่ีได3จดทะเบียนแล3ว ต3องแสดงใบทะเบียนท�า

เทียบเรือประมง ณ ท�าเทียบเรือประมงน้ัน 
 
ข3อ ๙  ในกรณีท่ีปรากฏว�า เจ3าของท�าเทียบเรือประมงท่ีได3จดทะเบียนไว3มิได3

ประกอบกิจการท�าเทียบเรือประมง หรือฝJาฝKนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ วรรคสาม 
หรือประกาศท่ีออกตามมาตราดังกล�าว หรือท�าเทียบเรือประมงไม�มีสุขอนามัยตามท่ีผ�านการรับรอง
มาตรฐาน ให3พนักงานเจ3าหน3าท่ีเสนออธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบ
ทะเบียนท�าเทียบเรือประมงน้ัน 

 
ข3อ ๑๐  ผู3จดทะเบียนท�าเทียบเรือประมงผู3ใดประสงค1จะเปลี่ยนแปลงแก3ไขรายการ

ในใบทะเบียนท�าเทียบเรือประมง ให3ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงแก3ไขรายการในใบทะเบียนท�าเทียบ
เรือประมงต�ออธิบดีหรือผู3ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข3อ ๑ พร3อมด3วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามท่ีระบุไว3ในแบบคําขอ 

 
ข3อ ๑๑  คําขอจดทะเบียนท�าเทียบเรือประมง ใบทะเบียนท�าเทียบเรือประมง และ

คําขอเปลี่ยนแปลงแก3ไขรายการในใบทะเบียนท�าเทียบเรือประมง ให3เป7นไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ข3อ ๑๒  ในวาระเร่ิมแรกภายในหน่ึงปGนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช3บังคับ ให3ผู3ย่ืนคํา
ขอจดทะเบียนท�าเทียบเรือประมงย่ืนหนังสือรับรองมาตรฐานด3านสุขอนามัยท�าเทียบเรือประมงตาม
ข3อ ๔ ซึ่งจะต3องไม�เกินหน่ึงปGนับแต�วันท่ีได3จดทะเบียน 

 
 

ให3ไว3 ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ1 พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช3กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา 
๗ วรรคหน่ึง แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให3รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขในการขอจดทะเบียน
และการรับจดทะเบียนประกอบกับมาตรา ๘๔ แห�งพระราชกําหนดดังกล�าวบัญญัติให3ผู3ท่ีประสงค1จะ
ใช3ท�าเทียบเรือของตนเป7นท�าเทียบเรือประมง ต3องจดทะเบียนเป7นท�าเทียบเรือประมงต�อกรมประมง 
เว3นแต�ท�าเทียบเรือน้ันเป7นส�วนหน่ึงของกิจการแพปลาอยู�แล3ว  จึงจําเป7นต3องออกกฎกระทรวงน้ี 
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