เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบคาขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
และคาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 ของกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
ท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ยกเลิ กประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคาขอจดทะเบี ยนท่ าเที ยบเรือประมง
ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และคาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ข้อ 2 แบบค าขอจดทะเบี ย นท่ า เที ย บเรื อ ประมง ใบจดทะเบี ย นท่ า เที ย บเรื อ ประมง
และคาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนด
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

เลขที่คาร้อง..................................
เลขทีค่ าขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ
คำขอจดทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง
เขียนที่......................................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ. ..................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)..............................................................ผู้ขอจดทะเบียน
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที.่ ..............ตรอก/ซอย................................
ถนน..................................หมูท่ ี่...................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ...............................
1.2. นิติบุคคลประเภท....................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................หมู่ที่.......................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................E – mail. ………………………….
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................ในฐานะผู้รับมอบอานาจ
จากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..............
3. โดยใช้ท่าเทียบเรือประมง ชื่อ.....................................................................................................................
ตั้งอยู่บริเวณ....................................................................................................................................... ...........................
เลขที่....................หมู่ที่....................ตาบล.................................อาเภอ..................................จังหวัด............................
4. ประสงค์ขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประเภท (เลือกประเภทท่าเทียบเรือ ได้ 1 ประเภท ตามที่ระบุใน
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย)
ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์
ท่าเทียบเรือประมงสาหรับการนาเข้าสัตว์น้า
ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้าหรือน้าแข็ง
ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้า
ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน (เลือกประเภทของกิจกรรม)
ไม่มีการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า มีการนาเข้าส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สาหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น
ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้าสาหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น
5. ลักษณะท่าเทียบเรือประมง
ยื่นออกไปในทะเล
ขนานกับฝั่ง
6. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอจดทะเบียนดังนี้
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล ที่แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

- 2สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง
สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานสุขอนามัยโรงงานแปรรูปสัตว์น้าจากกรมประมง (กรณีท่า
เทียบเรือประมงขอโรงงานแปรรูปสัตว์น้า)
ใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาน้า หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่า ท่าเทียบเรือไม่ต้องขออนุญาต
สิ่งล่วงล้าลาน้า
รูปถ่ายท่าเทียบเรือที่เป็นปัจจุบัน จานวน 2 รูป ดังนี้
ด้านหน้าท่าเทียบเรือประมง จานวน 1 รูป
บริเวณประกอบกิจกรรมท่าเทียบเรือ จานวน 1 รูป
แผนผังท่าเทียบเรือ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอจดทะเบียนตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็น
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)................................................................ผู้ขอจดทะเบียน/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอจดทะเบียน
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอจดเทะเบียนแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคาขอให้ผู้ขอจดทะเบียน เลขที่.......................................ลงวันที่..........................................................
ได้ ต รวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานประกอบค าขอจดทะเบี ย นแล้ ว ไม่ ค รบถ้ ว นขาดหลั ก ฐาน ได้ แ ก่
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่...................................................
ตามบันทึกการตรวจคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน ลงวันที่.................................................
และได้มอบให้ผู้ขอจดทะเบียนพร้อมเก็บสาเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอ
(........................................................)
ตาแหน่ง............................................................

ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
เลขที่...........................
ใบจดทะเบียนนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
............................................................................................... ...............................................................
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล
ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น ท่ า เที ย บเรื อ ประมง ตามมาตรา 84 แห่ ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
ต่อกรมประมงโดยใช้ท่าเทียบเรือประมง ชื่อ.......................................................................................................................
ประเภทกิจกรรม.................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่บริเวณ................................................................................................................................ .....................................
เลขที่....................หมู่ที่.....................ตาบล.................................อาเภอ...................................จังหวัด...............................
ออกให้ ณ วันที่.......เดือน..........................พ.ศ. .......
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุญาต
(........................................................)
ตาแหน่ง................................................

เงื่อนไข
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
............................................................................................................................................................................................

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

ใบรับคําขอใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

(สําหรับผู้ขอรับอนุญาต)

ใบรับคําขอใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

เลขที่คําร้อง....………………………….......…………….
หมายเลขคําขอ………………………….......…………….
วันที่รับคําขอ……………………………........….…………

เลขที่คําร้อง....………………………….......…………….
หมายเลขคําขอ………………………….......…………….
วันที่รับคําขอ……………………………........….…………

ชื่อผู้ยื่นคําขอ.............................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โดยใช้ท่าเทียบเรือประมงชื่อ...............................................................
ตั้งอยู่บริเวณ.........................................................เลขที่...............................................
หมู่ที่.....................................................................ตําบล..............................................
อําเภอ.................................................................จังหวัด..............................................

ชื่อผู้ยื่นคําขอ.............................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
โดยใช้ท่าเทียบเรือประมงชื่อ...............................................................
ตั้งอยู่บริเวณ.........................................................เลขที่...............................................
หมู่ที่.....................................................................ตําบล..............................................
อําเภอ.................................................................จังหวัด..............................................

ออกให้ ณ อําเภอ............................................จังหวัด...............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคําขอ.............................................................................................

ออกให้ ณ อําเภอ............................................จังหวัด...............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคําขอ.............................................................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้รับคําขอ
ตําแหน่ง.........................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคําขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

ลงชื่อ.........................................ผู้รับคําขอ
ตําแหน่ง.........................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคําขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

เลขที่คาร้อง..................................
เลขทีค่ าขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ
คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบทะเบียนท่ำเทียบเรือประมง
เขียนที่......................................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ. ..................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)...........................................................ผู้แก้ไขใบทะเบียน
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย................................
ถนน..................................หมูท่ ี่...................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ มือถือ...........................E - mail: ...............................
1.2. นิติบุคคลประเภท....................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................หมู่ ที่.......................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................E – mail. ………………………….
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...................................ในฐานะผู้รับมอบอานาจ
จากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..............
3. เป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง ชื่อ.............................................................................................................
ตั้งอยู่บริเวณ..................................................................................................................................................................
เลขที่....................หมู่ที่....................ตาบล.................................อาเภอ..................................จังหวัด............................
4. มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ดังนี้
4.1 รายการข้อมูลส่วนบุคคล
แก้ไขคานาหน้าชื่อ จาก......................................เป็น........................................................................
แก้ไขชื่อ จาก.......................................................เป็น.......................................................................
แก้ไขสกุล จาก.....................................................เป็น.......................................................................
4.2 รายการข้อมูลท่าเทียบเรือประมง
แก้ไขชื่อท่าเทียบเรือประมง จาก.........................เป็น.......................................................................
แก้ไขที่ตั้งท่าเทียบเรือ จาก..................................เป็น.......................................................................
แก้ไขประเภทกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงจาก...........................................................................เป็น
ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์
ท่าเทียบเรือประมงสาหรับการนาเข้าสัตว์น้า
ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้าหรือน้าแข็ง
ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้า
ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน (เลือกประเภทของกิจกรรม)
ไม่มีการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

มีการส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

- 2ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สาหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น
ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้าสาหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น
4.3 รายการข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการอื่น (ระบุ)...........................................................
..................................................................................................................................................................................
5. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอดังนี้
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
สาเนาหนั งสื อรับรองมาตรฐานด้านสุ ขอนามัยท่าเที ยบเรือประมง ตามประเภทกิจกรรม
ท่าเทียบเรือประมง
สาเนาหนังสือรับรองมาตรฐานสุขอนามัยโรงงานแปรรูปสัตว์น้าจากกรมประมง (กรณีท่า
เทียบเรือประมงขอโรงงานแปรรูปสัตว์น้า)
เอกสารหลักฐานอื่นๆ
ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่าข้อมูล ในคาขอตลอดจนเอกสารหลั กฐานทุกฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็ นข้อมูล และ
เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).................................................ผู้ขอแก้ไขใบจดทะเบียน/ผู้รับมอบอานาจ
(......................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอแก้ไขใบจดทะเบียน
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอแก้ไขใบจดทะเบียนแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคาขอแก้ไขให้ผู้ขอแก้ไขใบจดทะเบียน เลขที่......................................ลงวันที่....................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลั กฐานประกอบคาขอแก้ไขใบจดทะเบียนแล้ ว ไม่ ครบถ้วนขาดหลั กฐาน ได้แก่
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่...................................................
ตามบันทึกการตรวจคาขอแก้ไขใบจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอแก้ไขใบจดทะเบียน ลงวันที่.......................
และได้มอบให้ผู้ขอจดทะเบียนพร้อมเก็บสาเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว
(ลายมือชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่รับคาขอ
(......................................................)
ตาแหน่ง.........................................................

