
หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
ข้อ ๒ เพื่อให้กรมประมงมีข้อมูลเก่ียวกับจํานวนผู้ขอรับใบอนุญาตและประเภทเคร่ืองมือ

ทําการประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะใช้ทําการประมงเพื่อนํามาพิจารณาออกใบอนุญาต 
ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถ 
ทําการประมงอย่างย่ังยืนตามที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง  ให้อธิบดีกําหนดห้วงเวลา 
ที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ผู้ใดไม่ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในห้วงเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
ในการขอรับใบอนุญาต 

หลังจากมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามห้วงเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว  
ปรากฏว่าขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมง
อย่างย่ังยืนตามที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงยังสามารถออกใบอนุญาตเพิ่มเติมได้   
อธิบดีอาจประกาศกําหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
เพิ่มเติมได้  โดยให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์ตามมาตรา  ๓๖  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง   



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) จังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่ มี 
อาณาเขตติดทะเล 

(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

และครบถ้วนของคาํขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต

แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก 
นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต   

ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง 

ในเขตการประมงไทย 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมง 
(๔) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๖ 
(๕) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  หรือเป็นเรือที่ใช้เคร่ืองยนต์ 

มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๖) เรือประมงต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  และใบอนุญาต

ใช้เรือสําหรับทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันในวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  รวมท้ังต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะตามท่ี
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization)  กําหนด 

(๗) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง 
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  หรือมาตรา  ๖๙   

(๘) มีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๘๑  (๑)   

ข้อ ๗ การพิจารณาออกใบอนุญาตนอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  
แล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแนวทางในการออกใบอนุญาต 
ทําการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ํา
ที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืนโดยใช้จุดอ้างอิงเป็นฐานในการพิจารณาตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๔  (๑)   
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ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

การออกใบอนุญาต  ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา  และต้องระบุประเภท  ชนิด  ขนาด  
และจํานวนของเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  พื้นที่ในการทําการประมง  
รวมทั้งปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมงได้  หรือห้วงเวลาที่อนุญาตให้ทําการประมงได้  
แล้วแต่กรณี  ไว้ในใบอนุญาตด้วย   

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาต 

ให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามอัตราที่กําหนดแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้งแจ้งเคร่ืองหมายประจําเรือประมงเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตไปดําเนินการ
จัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔)   

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการคํานวณขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุด
ของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงอย่างย่ังยืนตามที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงใหม่ 
ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  ให้อธิบดีประกาศกําหนดปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมง
หรือกําหนดห้วงเวลาที่อนุญาตให้ทําการประมงใหม่ได้  แล้วแต่กรณี  โดยให้ถือเป็นเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตเดิม 

การประกาศตามวรรคหน่ึง  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี  คู่สมรส  หรือผู้สืบสันดานของตน  

ให้ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๓  พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ใบอนุญาตท่ีได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว  ให้เขียนหรือประทับตราคําว่า  “โอนแล้ว”  ด้วยอักษรสีแดง
ไว้ด้านบนของใบอนุญาต  และให้ระบุชื่อผู้รับโอน  วัน  เดือน  ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้อนุญาตกํากับไว้ด้วย 

ให้นําความในข้อ  ๔  และข้อ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตและผู้รับโอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม  และเม่ือได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับโอนใบอนุญาตแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ย่ืนคําขอต่อไป  โดยให้นําความในข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ   
ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนด
ตามข้อ  ๓  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบ 
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ย่ืนคําขอ 
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การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  หรือ 
ใช้ข้อความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ให้นําความในข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
และการโอนใบอนุญาต  ประกอบกับมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว  บัญญัติให้การทําการประมงพาณิชย์
ต้องได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


