
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทย 

ท่ีประสงค�จะนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๕ แห#งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ออกประกาศไว  ดังต#อไปน้ี 

 
ข อ ๑๑  ผู ใดจะนําเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยซึ่งนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้า

เข ามาในราชอาณาจักร ต องแจ งข อมูลตามแบบคําร องขอนําเรือประมงต#างประเทศเข าเทียบท#าและ
ย่ืนเอกสารประกอบคําร องล#วงหน า ตามท่ีกําหนดไว ท ายประกาศฉบับน้ีต#อพนักงานเจ าหน าท่ีไม#น อย
กว#าสี่สิบแปดช่ัวโมงก#อนเวลาท่ีเรือประมงจะเดินทางถึงท#าเทียบเรือ 

 
ข อ ๒  ให พนักงานเจ าหน าท่ีตรวจสอบข อมูลและแจ งผลการพิจารณาให ผู ควบคุม

เรือทราบภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงหลังจากท่ีได รับแจ งการขอเข าเทียบท#า 
 
ข อ ๓  ให เรือประมงท่ีได รับอนุญาตเข าเทียบท#า จอดเรือ ณ ท#าเทียบเรือตามท่ี

กําหนดตามรายช่ือท#าเทียบเรือแนบท ายประกาศฉบับน้ี 
 
ข อ ๔๒  ประกาศน้ีให ใช บังคับต้ังแต#วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป@นต นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๑ ข อ ๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน า

และกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยท่ีประสงค�จะนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖ ง/หน า ๑/๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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[เอกสารแนบท าย] 
 

๑.๓ ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY แบบคําร องขอนําเ รือประมง
ต#างประเทศเข าเทียบท#า 

๒.๔ บัญชีรายช่ือท#าเทียบเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทย แนบท ายประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ี
มิใช#เรือประมงไทยท่ีประสงค�จะนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓.๕ เอกสารประกอบคําร องขอนําเรือประมงต#างประเทศเข าเทียบท#า 
 
 

(ดูข อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓ ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY แบบ คํ า ร อ งขอ นํ า เ รื อประมง

ต#างประเทศเข าเทียบท#า แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน า
และกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยท่ีประสงค�จะนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ บัญชีรายชื่อท#าเทียบเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทย แนบท ายประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยท่ีประสงค�จะนํา
สัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แก ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยท่ี
ประสงค�จะนําสัตว�น้ําหรือผลิตภัณฑ�สัตว�น้ําเข ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕ เอกสารประกอบคําร องขอนําเรือประมงต#างประเทศเข าเทียบท#า เพ่ิมโดยประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของเรือประมงท่ีมิใช#เรือประมง
ไทยท่ีประสงค�จะนําสัตว�น้ําหรือผลิตภัณฑ�สัตว�น้ําเข ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของ
เรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยท่ีประสงค�จะนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๖ 

 
ข อ ๒  ประกาศน้ีให ใช บังคับต้ังแต#วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป@นต นไป 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง การแจ งข อมูลล#วงหน าและกําหนดท#าเทียบเรือของ
เรือประมงท่ีมิใช#เรือประมงไทยท่ีประสงค�จะนําสัตว�นํ้าหรือผลิตภัณฑ�สัตว�นํ้าเข ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๗ 

 
ข อ ๒  ประกาศน้ีให ใช บังคับเมื่อพ นกําหนดหกสิบวันนับแต#วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป@นต นไป 
 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หน า ๑๖/๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน า ๓/๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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