
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรฐานเคร่ืองมือประมงที่เกีย่วกบั 
การขอใบอนุญาตท าการประมงพาณชิย์ 



2 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. อวนลากคู ่



3 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนลากคู่ ความยาวคร่าวล่างของปากอวน ไม่เกิน 100 เมตร 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (เพ่ิมเติม) 

 1. เนื้ออวนตลอดทั้งผืนต้องมีชั้นเดียว ยกเว้นบริเวณก้นถุงให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มี
ขนาดตาอวน ไม่น้อยกว่า 7 ซม. 

 2. ให้ใช้อวนก้นถุง ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร กรณีใช้ด้ายคู่ ขนาดด้ายไม่เกินทับ 30       
ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนหรือพันรอบก้นถุง เว้นแต่เย็บตามความยาว
แนวตะเข็บด้านข้าง และไม่มีวัสดุใดๆซ้อนในถุงอวนก้นถุง  

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด 



4 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. อวนลากแผ่นตะเฆ ่



5 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนลากแผ่นตะเฆ่ 
(น้อยกว่า 20 ตันกรอส) 

ความยาวคร่าวล่างของปากอวน ไม่เกิน 60 ม. 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (เพ่ิมเติม) 

 1. เนื้ออวนตลอดทั้งผืนต้องมีชั้นเดียว ยกเว้นบริเวณก้นถุงให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มี
ขนาดตาอวน ไม่น้อยกว่า 7 ซม. 

 2. ให้ใช้อวนก้นถุง ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร กรณีใช้ด้ายคู่ ขนาดด้ายไม่เกินทับ 30       
ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนหรือพันรอบก้นถุง เว้นแต่เย็บตามความยาว
แนวตะเข็บด้านข้าง และไม่มีวัสดุใดๆซ้อนในถุงอวนก้นถุง  

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด 



6 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนลากแผ่นตะเฆ่ 
(มากกว่า 20 ตันกรอสขึน้ไป) 

ความยาวคร่าวล่างของปากอวน ไม่เกิน 60 ม. 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (เพ่ิมเติม) 

 1. เนื้ออวนตลอดทั้งผืนต้องมีชั้นเดียว ยกเว้นบริเวณก้นถุงให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มี
ขนาดตาอวน ไม่น้อยกว่า 7 ซม. 

 2. ให้ใช้อวนก้นถุง ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร กรณีใช้ด้ายคู่ ขนาดด้ายไม่เกินทับ 30      
ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนหรือพันรอบก้นถุง เว้นแต่เย็บตามความยาว
แนวตะเข็บด้านข้าง และไม่มีวัสดุใดๆซ้อนในถุงอวนก้นถุง  

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด 



7 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. อวนลากคานถ่าง 



8 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนลากคานถ่าง ให้มีอวนไดไ้ม่เกิน 8 ปาก 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  
     ให้ใช้คานประกอบการท าการประมง คร้ังละ ไม่เกนิ 2 คาน ความยาวคาน  
ข้างละไม่เกนิ 7.5 เมตร  

  

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด 



9 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนลาก 

การวัดความยาวคร่าวล่าง 

ปลายปีกอวน 
ด้านขวาและซ้าย 

เริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวนกับคร่าวล่าง
บริเวณปลายปีกอวนด้านขวาไปถึงปลายปีกอวนด้านซ้าย  



10 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ลักษณะของซั้ง 

4. อวนล้อมจับ 



11 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนล้อมจับ  ไม่ก าหนด 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ในกรณทีีเ่ป็นอวนล้อมซ้ัง) 
     1. ฝ่ังอ่าวไทย ห้ามวางซ้ังประกอบการท าการประมงภายในเขต 12 ไมล์ทะเล   
นับจากแนวชายฝ่ัง 
     2. ฝ่ังอันดามัน ห้ามวางซ้ังประกอบการท าการประมงภายในเขต 10 ไมล์ทะเล   
นับจากแนวชายฝ่ัง           

  

ขนาดช่องตาอวนก้นถุงเป็นไปตามข้อกฎหมายทีก่ าหนด 



12 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. ในกรณใีช้ซ้ังเพือ่ประกอบการท าประมงอวนล้อมจบั ให้จดัท ารูปแบบและพกิดัการจดัวางซ้ังประกอบการขออนุญาตท าการประมง 



13 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. อวนล้อมจับปลากะตัก 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



14 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนล้อมจับ 

เริ่มวัดจากจุดผูกลูกกะสงอันแรก ไปถึงจุดผูกลูก
กะสงลูกสุดท้าย  

อวนล้อมจับแบบมีสายมาน และอวนกลัดขอ  

การวัดความยาวคร่าวบน 



15 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6. อวนครอบปลากะตัก 



16 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนครอบปลากะตัก  ไม่ก าหนด 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 
     ให้สามารถใช้เครื่องมืออวนครอบหมึกได้ในช่วงระยะเวลาปิดอ่าว เฉพาะใน
บริเวณพื้นที่ปิดอ่าว 

  



17 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนครอบปลากะตัก 

วัดความยาวคร่าวบนทั้ง 4 ด้านรวมกัน 



18 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7. อวนช้อน/ยกปลากะตัก 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



19 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนช้อน/ยกปลากะตัก 

การวัดความยาวคร่าวบน 

อวนช้อน/อวนยกปลากะตัก วัดความยาวคร่าวบนทั้ง 4 ด้าน รวมกัน 



20 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

8. อวนครอบหมึก 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



21 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนครอบหมึก 

วัดความยาวคร่าวล่างทั้ง 4 ด้านรวมกัน 

วัดความยาวคร่าวปากอวนแบบวงกลม 



22 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

9. อวนช้อนปลาจะละเม็ด 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



23 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนช้อนปลาจะละเม็ด 

อวนช้อนปลาจะละเม็ด วัดความยาวเชือกคร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกัน 



24 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10. อวนติดตา 



25 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดอวนติดตา 

 1. เรือประมงขนาด 10 - 30 ตันกรอส ใช้อวนยาวไม่เกิน 20,000 เมตร 
 2. เรือประมงขนาด มากกว่า 30 ตันกรอส ใช้อวนยาวไม่เกิน 30,000 เมตร 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 



26 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนติดตา 

การวัดความยาวเชือกคร่าวบน 

เร่ิมวัดจากจุดเร่ิมต้นของการมาดเนื้ออวนเข้ากับสายคร่าวบนบริเวณ
ปลายข้างหน่ึงไปถงึจุดส้ินสุดเนือ้อวนอกีข้างหน่ึง   
    ***กรณีการจัดเกบ็เนือ้อวนแยกจากกนั ให้น าความยาวของแต่ละผนื/
ห่อ มารวมกนั*** 



27 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11. อวนรุนเคย 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



28 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การวัดความยาวเพื่อเสียค่าอากรของอวนรุนเคย 

       เริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวนกับ
คร่าวล่างบริเวณปลายคันรุนด้านหนึ่งไปถึงจุดสิ้นสุด
การมาดอวนบริเวณปลายคันรุนอีกด้านหนึ่ง 

จุดเริ่มมาดอวน 
ด้านขวาและซ้าย 



29 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คราดหอย 



30 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดคราดหอย  ก าหนดใบอนุญาตคราดหอยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
   12. คราดหอยลาย 
   13. คราดหอยแครง 
   14. คราดหอยอืน่ 
(เรือคราดหอยต้องมีความยาวตลอดล าไม่เกนิ 18 เมตร) 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 

นับเป็นอัน  



31 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดลอบปลา 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 

เคร่ืองมือ ขนาด จ านวน 
ลอบปลา 10 - 29.99 ตันกรอส ไม่เกนิ 200 ลูก 

ลอบปลา 30 - 39.99 ตันกรอส ไม่เกนิ 250 ลูก 

ลอบปลา 40 ตันกรอสขึน้ไป ไม่เกนิ 300 ลูก 

15. ลอบปลา 



32 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดลอบปู 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 

เคร่ืองมือหลกั ขนาด จ านวน 
ลอบปู 10 - 29.99 ตันกรอส ไม่เกนิ 3,500 ลูก 

ลอบปู 30 ตันกรอสขึน้ไป ไม่เกนิ 4,500 ลูก 

16. ลอบป ู



33 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดลอบหมกึ 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 

เคร่ืองมือ ขนาด จ านวน 
ลอบหมกึ 10 - 29.99 ตันกรอส ไม่เกนิ 320 ลูก 

ลอบหมกึ 30 ตันกรอสขึน้ไป ไม่เกนิ 400 ลูก 

17. ลอบหมึก 



34 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อก าหนดลอบหมกึสาย 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 

เคร่ืองมือ ขนาด จ านวน 
ลอบหมกึสาย 10 - 24.99 ตันกรอส ไม่เกนิ 20,000 ลูก 

ลอบหมกึสาย 25 ตันกรอสขึน้ไป ไม่เกนิ 27,500 ลูก 

18. ลอบหมึกสาย 



35 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ก าหนดความยาวของสายคร่าวตั้งแต่ 100 เมตรขึน้ไป 

19. เบ็ดราว 
ข้อก าหนดเบ็ดราว 

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  ไม่ก าหนด 

นับเป็นสาย  



36 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

20. แผงยกปูจั๊กจั่น 

นับเป็นแผง  

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงือ่นไขท้ายใบอนุญาต    



37 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นับเป็นหน่วย 1 ใบอนุญาตต่อล า โดยไม่ก าหนด  จ านวนตวัเบ็ด คนัเบ็ดหรือสายเบ็ด 

ตกปลา 

ตกหมึก 

21. เบ็ดมือ 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



38 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

22. เรือประกอบเคร่ืองก าเนิดไฟ 

นับเป็นหน่วย/ล า 

หมายเหตุ ไม่ก าหนดข้อก าหนด และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต    



39 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การก าหนดค่าอากรใบอนุญาต 
ประมงพาณิชย์ 

ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 
ลงวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 



ค่าอากรเคร่ืองมอืประมง  
  ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ประเภทเครื่องมือ ชนิดเครื่องมือ หน่วยคิดอากร ค่าอากร (บาท) 
อวนลาก ลากคู่ เมตรละ 300 

ลากเดี่ยว 
- ลากแผ่นตะเฆ่  
- อวนลากคาน

ถ่าง 

เมตรละ 200 

อวนล้อมจับ ล้อมจับปลากะตัก 
อวนล้อมจับ 

เมตรละ 10 

40 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ค่าอากรเคร่ืองมอืประมง (ต่อ)  
  ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

41 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทเครื่องมือ ชนิดเครื่องมือ หน่วยคิดอากร ค่าอากร (บาท) 
อวนครอบ ครอบปลากะตัก เมตรละ 10 

ครอบหมึก เมตรละ 10 

อวนช้อน/ยก ช้อน/ยกปลากะตัก 
ช้อนปลาจาระเม็ด 

เมตรละ 10  

อวนติดตา อวนติดตา เมตรละ 1 
 



ค่าอากรเคร่ืองมอืประมง (ต่อ)  
  ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

42 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภท
เคร่ืองมอื 

ชนิดเคร่ืองมอื ข้อก าหนด กพท. 
หน่วยคดิ
อากร 

ค่าอากร 
(บาท) 

อวนอ่ืน อวนรุนเคย เมตรละ 5 

คราด 

คราดหอยลาย อนัละ 2,500 
คราดหอยแครง อนัละ 1,500 
คราดหอยอ่ืน อนัละ 500 

ลอบ 

ลอบปลา ลกูละ 5 
ลอบป ู ไม่เกิน 3,000 ลกู ลกูละ 1 

ลอบหมึก 
เรือ ต ่ากวา่ 20 ตนักรอส ไม่เกิน 250 ลกู 
เรือ มากกวา่ 20 ตนักรอส ไม่เกิน 300 ลกู 

ลกูละ 5 

ลอบหมึกสาย เรือ ต ่ากวา่ 20 ตนักรอส ไม่เกิน 5,000 ลกู 
เรือ มากกวา่ 20 ตนักรอส ไม่เกิน 6,000 ลกู 

ลกูละ 0.5 



ค่าอากรเคร่ืองมอืประมง (ต่อ)  
  ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

43 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทเคร่ืองมือ ชนิดเคร่ืองมือ หน่วยคิดอากร ค่าอากร (บาท) 
เคร่ืองมือเบด็ เบด็ราว 100 ม. ข้ึนไป สายละ 50 

เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

เรือป่ันไฟ ล าละ 100  
แผงปูจกัจัน่ แผงละ 100 
เคร่ืองมืออ่ืนๆ หน่วยละ 100 



ค่าอากรเคร่ืองมอืประมง (ต่อ)  
  ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

44 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายการ ขนาดเรือ หน่วยคดิค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท) 

ใบอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย ์

< 10 ตนักรอส ฉบบัละ  ไม่มีค่าธรรมเนียม 

10 < 20 ตนักรอส ฉบบัละ 500 

20 < 60 ตนักรอส ฉบบัละ 2,000 

60 ตนักรอสข้ึนไป ฉบบัละ 3,000 



45 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• โทร 0 25611418 ,โทร/โทรสาร 0 25614689 
• อีเมลล ์regis_dof@hotmail.co.th 
• ไลน์กลุ่ม E – License กปม.  

• กลุ่มอ่าวไทยตอนบน 
• กลุ่มอ่าวไทยตอนล่าง 
• กลุ่มอันดามัน 

• ห้อง Conference ปจ. 22 จังหวัดชายฝ่ังทะเล  
• ห้อง war room  

 
 

 
 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 



ขอบคุณครับ/ค่ะ 


