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กฎกระทรวง 
การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แห�งพระ

ราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ!ออกกฎกระทรวงไว6 
ดังต�อไปน้ี 

 
ข6อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“เรือประมง” หมายความว�า เรือท่ีใช6ขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า 
 
ข6อ ๒  ผู6ใดประสงค!จะจดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าตาม

มาตรา ๘๗ ให6ย่ืนคําขอจดทะเบียนต�ออธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร6อมด6วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามท่ีระบุไว6ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให6ย่ืน ณ สถานท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กรุงเทพมหานคร ให6ย่ืน ณ สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรมประมง 
(๒) จังหวัดอ่ืน ให6ย่ืน ณ ท่ีว�าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห�งท6องท่ีท่ีมี

อาณาเขตติดทะเล 
(๓) สถานท่ีและวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข6อ ๓  เม่ือได6รับคําขอจดทะเบียนแล6ว ให6พนักงานเจ6าหน6าท่ีตรวจสอบความถูกต6อง

และครบถ6วนของคําขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานต�าง ๆ 
กรณีท่ีคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารหรือหลักฐานไม�ถูกต6องหรือไม�ครบถ6วน ให6แจ6ง

ให6ผู6ขอจดทะเบียนแก6ไขเพ่ิมเติมคําขอจดทะเบียน หรือจัดส�งเอกสารหรือหลักฐานให6ถูกต6องและ
ครบถ6วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กรณีท่ีผู6ขอจดทะเบียนไม�แก6ไขเพ่ิมเติมคําขอจดทะเบียน หรือไม�จัดส�งเอกสารหรือ
หลักฐานให6ถูกต6องและครบถ6วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให6ถือว�าคําขอจดทะเบียนน้ันเปEนอัน
ยกเลิกนับแต�วันท่ีพ6นกําหนดระยะเวลาดังกล�าว และให6พนักงานเจ6าหน6าท่ีแจ6งเปEนหนังสือให6ผู6ขอจด
ทะเบียนทราบ 

 
ข6อ ๔  ในกรณีที่คําขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต6องและครบถ6วน ให6

พนักงานเจ6าหน6าท่ีออกใบรับคําขอให6แก�ผู6ขอจดทะเบียน และให6นัดวันและเวลาโดยแจ6งเปEนหนังสือให6
ผู6ขอจดทะเบียนทราบ เพ่ือทําการตรวจสอบเรือประมง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน6า ๑๖/๒๕ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ 
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ในกรณีที่เรือประมงมิได6จอดอยู�ในท6องท่ีท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียน ผู6ขอจดทะเบียนต6อง
ชําระค�าธรรมเนียมและค�าปIวยการพิเศษในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงตามอัตราท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
ข6อ ๕  การพิจารณาอนุญาตให6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!

นํ้าให6พิจารณาตามหลักเกณฑ! ดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู6ย่ืนจดทะเบียนต6องไม�มีลักษณะต6องห6ามตามมาตรา ๓๙ 
(๒) เรือประมงต6องเปEนเรือลําเดียวกับท่ีระบุไว6ในคําขอจดทะเบียน และต6องมี

ทะเบียนเรือตามกฎหมายว�าด6วยเรือไทย 
(๓) เรือประมงต6องมีใบอนุญาตใช6เรือตามกฎหมายว�าด6วยการเดินเรือในน�านนํ้าไทย

ท่ีมีอายุเหลืออยู�ไม�น6อยกว�าสามสิบวันในวันท่ีย่ืนคําขอจดทะเบียน และต6องมีหมายเลขไอเอ็มโอ
สําหรับเรือท่ี มีลักษณะตามท่ีองค!การทางทะเลระหว�างประเทศ ( International Maritime 
Organization) กําหนด 

(๔) เรือประมงท่ีขอจดทะเบียนต6องเปEนเรือประมงท่ีทําการขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเก็บ
รักษาสัตว!นํ้าเพียงอย�างเดียว โดยต6องไม�มีการติดต้ังเคร่ืองมือทําการประมง 

(๕) เรือประมงท่ีขอจดทะเบียนต6องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด6านสุขอนามัย
เรือประมงจากอธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๙๘ 

 
ข6อ ๖  ให6อธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ6งผลการพิจารณาไปยังผู6ขอจด

ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับคําขอจดทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานถูกต6องและ
ครบถ6วน กรณีมีคําสั่งไม�อนุญาต ให6แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ!ไว6ในหนังสือแจ6งผลการพิจารณา
ด6วย 

 
ข6อ ๗  เม่ือผู6ขอจดทะเบียนได6ชําระค�าธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้า

หรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าแล6ว ให6อธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าให6แก�ผู6ขอจดทะเบียน 

 
ข6อ ๘  ใบทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าให6ใช6ได6ตลอดไป

จนกว�าจะมีการเพิกถอน 
 
ข6อ ๙  เจ6าของเรือท่ีได6จดทะเบียนเปEนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า

ต6องนําสําเนาใบทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าติดไปกับเรือประมงน้ัน เพ่ือให6
สามารถตรวจสอบได6 

 
ข6อ ๑๐  ผู6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าต6องย่ืนสําเนา

ใบอนุญาตใช6เรือและสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด6านสุขอนามัยเรือประมงต�ออธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข6อ ๒ ทุกป[ หลังจากท่ีได6รับการจดทะเบียน โดยให6ย่ืนภายใน
สามสิบวันนับแต�วันครบรอบระยะเวลาหน่ึงป[ที่ได6รับการจดทะเบียน 
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ให6พนักงานเจ6าหน6าท่ีตรวจสอบความถูกต6องและครบถ6วนของเอกสารตามวรรคหน่ึง 
หากไม�ถูกต6องหรือไม�ครบถ6วน หรือผู6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าไม�ย่ืน
เอกสารภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให6พนักงานเจ6าหน6าท่ีแจ6งให6ผู6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าย่ืนเอกสารให6ถูกต6องหรือครบถ6วนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได6รับแจ6ง 
หากผู6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าไม�นํามาย่ืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ให6พนักงานเจ6าหน6าท่ีเสนออธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบทะเบียนเรือขน
ถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าน้ัน 

 
ข6อ ๑๑  ในกรณีท่ีปรากฏว�า เจ6าของเรือท่ีได6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือ

เก็บรักษาสัตว!นํ้าผู6ใดฝIาฝ^นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ หรือประกาศท่ีออกตามมาตรา
ดังกล�าว ให6พนักงานเจ6าหน6าท่ีเสนออธิบดีหรือผู6ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบทะเบียน
เรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าน้ัน 

 
ข6อ ๑๒  ผู6จดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าผู6ใดประสงค!จะ

เปลี่ยนแปลงแก6ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า ให6ย่ืนคําขอ
เปลี่ยนแปลงแก6ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้าต�ออธิบดีหรือผู6ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข6อ ๒ พร6อมด6วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว6ในแบบ
คําขอ 

 
ข6อ ๑๓  คําขอจดทะเบียนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า ใบทะเบียน

เรือขนถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า และคําขอเปลี่ยนแปลงแก6ไขรายการในใบทะเบียนเรือขน
ถ�ายสัตว!นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า ให6เปEนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
 

ให6ไว6 ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ! 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช6กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา 
๗ วรรคหน่ึง แห�งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให6รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ!มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขในการขอจดทะเบียน
และการรับจดทะเบียนประกอบกับมาตรา ๘๗ แห�งพระราชกําหนดดังกล�าวบัญญัติห6ามมิให6มีการขน
ถ�ายสัตว!นํ้าในทะเล เว6นแต�เปEนการขนถ�ายไปยังเรือประมงท่ีได6จดทะเบียนให6เปEนเรือขนถ�ายสัตว!นํ้า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว!นํ้า  จึงจําเปEนต6องออกกฎกระทรวงน้ี 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 


