
การด าเนินการตามกฎหมายของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี กรมประมง

โดย

นายบญัชา สขุแกว้

ประมงจงัหวดัชลบุรี

หลกัสตูร “ INVESTIGATIVE MIND”

ณ โรงแรม ที.เค.พาเลช แอนด ์คอนเวนช ัน่

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560



1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีและหนา้ท่ี

2. การด าเนินการตามกฎหมายในการตรวจสอบและจบักุม

3. การด าเนินการตามกฎหมายในการเปรยีบเทียบปรบั

4. การด าเนินการตามกฎหมายในการบงัคบัทางปกครอง

ตามค าส ัง่กรมประมงฯ

หวัขอ้การบรรยาย



กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 1 ตุลาคม 2559 และการแบ่งส่วนราชการ

ในกรมประมง

ศกึษา วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวงั เรอืประมงโดยระบบ VMS

ตรวจสอบเอกสารเรือประมงเพือ่ใหก้ารเขา้ – ออกท่าเทียบเรือเป็นไป

ตามกฎหมาย และอนุญาตใหเ้รอืออกท าการประมง

ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล Logbook/MCPD/
สตัว์น า้ท่ีน าขึ้นท่าเทียบเรอื ฯลฯ

 คู่มือการปฏบิติังานของเจา้หนา้ท่ีศนูย ์PIPO

หนา้ท่ีของ PIPO



 มาตรา 109 ในการปฏิบตัิตาม พ.ร.ก.นี้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 ความผดิต่อเจา้พนกังานและความผดิต่อเจา้หนา้ท่ี มาตรา 136-166 เช่น ดูหม่ิน 

ต่อสู ้ขดัขวางพนกังานเจา้หนา้ท่ี ฯลฯ

 พ.ร.ก.การประมง มาตร 164 ผูใ้ดน าขอ้มูลท่ีไดร้บัจากระบบติดตามเรือประมง

หรือบนัทึกท าการประมงซึง่เป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไวไ้ปเปิดเผยแก่

บุคคลอืน่ตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แต่หนึ่งเดือนถงึหนึ่งปี หรอืปรบัต ัง้แต่ 100,000 

บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือท ัง้จ  าท ัง้ปรบั เวน้แต่เปิดเผยตามหนา้ท่ีหรือแก่

ทางราชการหรอืแก่หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

1.พนกังานเจา้หนา้ท่ี



 มาตรา 109 วรรคสอง เพื่อประโยชน์ในการจบักุมตาม พ.ร.ก. ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ีเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา

ความอาญา

 มาตรา 2 (16) ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา พนกังานฝ่ายปกครอง

หรือต ารวจหมายถึงเจา้พนกังานซึ่งกฎหมายใหอ้ านาจหนา้ท่ีรกัษาความสงบ

เรียบร ้อยของประชาชน ให ้รวมทั้งพศัดี  เจ า้พน ักงานกรมสรรพสามิต          

กรมศุลกากร กรมเจา้ท่า พนกังานตรวจคนเขา้เมือง และเจา้พนกังานอืน่ ๆ ใน

เม่ือท าการอนัเกีย่วกบัการจบักุมปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย ซึง่ตนมีหนา้ท่ี

ตอ้งจบักุมหรอืปราบปราม

 ค าส ัง่กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ี์ 907/2559 เรือ่ง แต่งต ัง้พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตาม พ.ร.ก.การประมงพ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 แต่งต ัง้

ต าแหน่งขา้ราชการและลกูจา้งประจ าเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี



 มาตรา 102 ในการปฏบิติัหนา้ท่ีตามพระราชก าหนด ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ

 มีหนงัสอืเรยีกผูร้บัอนุญาต พนกังาน ฯลฯ มาใหถ้อ้ยค าหรอืส่งเอกสาร

 เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการ เพือ่ตรวจสอบและควบคุม

 ควบคุมเรอื หยุดเรอืประมง หยุดการท าการประมงหรอืการขนถ่ายสตัว์น า้

 คน้ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา (มาตรา 91-105) ตามระเบียบกรม

ประมง เรือ่ง การปฏบิติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการคน้ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 ยดึหรอือายดัเอกสาร 

 ยดึหรอือายดัสตัว์น า้

 ฯลฯ

2. การด าเนินการตามกฎหมายในการตรวจร่วม     

และจบักุม



มาตรา 105 ในกรณีมีหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว่้าผูใ้ดกระท า

ความผดิหรอืเกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิ

 จดัท าขอ้มูลการฝ่าฝืน (บนัทึกการจบักุม) รายงานอธิบดี

ส ัง่ยดึเครือ่งมือท าการประมง สตัว์น า้หรอืส ัง่กกัเรอืประมง

การด าเนินการตามกฎหมายในการตรวจร่วมและจบักุม 

(ต่อ)



 ขอ้ 7 การรวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผิดใหท้ า 3 ชดุ (บนัทึกการ

จบักุม)

 ขอ้ 8 ใหอ้อกค าส ัง่ยึดเครื่องมือท าการประมง สตัว์น า้ และส ัง่กกัเรือทุกกรณ ี(ตามแบบ) และ

น าผูต้อ้งหา ของกลาง พรอ้มบนัทึกส่งพนกังานสอบสวนในพื้นท่ีเกดิเหตุและลงบนัทึกประจ าวนั

 ขอ้ 11 ค าส ัง่ยึดเครื่องมือ สตัว์น า้ หรือกกัเรือ ใหจ้ดัท า 3 ฉบบั โดยมอบแก่ผูร้บัค าส ัง่ 1 ฉบบั 

ติดไวท่ี้ของกลาง 1 ฉบบั และเกบ็ไว ้1 ฉบบั 

 ขอ้ 15 ใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีเกี่ยวขอ้งต่างๆ ไปยงัส านกังานประมงจงัหวดัซึง่เป็นฝ่ายเลขา

คณะกรรมการเปรียบเทียบ

ระเบยีบกรมประมงว่าดว้ยการปฏบิตัิเกีย่วกบัการด าเนนิคดแีละ

มาตรการทางปกครองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

ลงวนัท่ี 17 สงิหาคม 2559 และท่ีแกไ้ข



 ขอ้ 19 เม่ือตรวจสอบพบการกระท าความผิดตาม พ.ร.ก.การประมง และค าส ัง่ 

คสช. ท่ี 10/2558 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรวบรวมพยานหลกัฐานและแจง้

ด าเนินคดีต่อพนกังานสอบสวนพรอ้มจดัท าเป็นรายงานส่งกองกฎหมายกรม

ประมง ภายใน 48 ช ัว่โมง

 ขอ้ 22 เม่ือพบการกระท าความผดิใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส ัง่กกัเรอืและแจง้ใหก้รม

เจา้ท่าทราบภายใน 24 ช ัว่โมง พรอ้มออกค าส ัง่เพื่อก าหนดจุดจอดเรือและให ้ 

เจา้ท่าลอ๊กเรอืใหเ้สรจ็ภายใน 3 วนัท าการ

 ขอ้ 21 ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเรื่องไปยงัคณะกรรมการเปรียบเทียบและ

เปรยีบเทียบใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 วนั

ค าส ัง่ คสช.ท่ี 22/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560



มาตรา 166 พระราชก าหนดการประมง พ .ศ. 2558 

ผูส้นบัสนุนหรือไดร้บัผลตอบแทนจากการกระท าผิดตาม

พระราชก าหนดนี้ ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัตวัการใน

ความผดิน ัน้

หนงัสอืส ัง่การกรมประมง ท่ี กษ 0507.4/ว598 ลงวนัท่ี 3 

เมษายน 2560 ใหแ้จง้ความรอ้งทุกข์กล่าวหากบัผูร้บั

ใบอนุญาตหรือเจ า้ของหรือผู ้สน ับสนุนหรือผู ้ได ้ร ับ

ประโยชนต์ามมาตรา 166 ทุกกรณี



ตรวจสอบตามมาตรา 102

บนัทึกการจบักุมตามมาตรา 105 (1)

ออกค าส ัง่ยดึสตัว์น า้ เครือ่งมือ กกัเรอืตามมาตรา 105 (2) 

และระเบยีบกรมประมง ฯ

ด าเนินการตามค าส ัง่ คสช. ท่ี 22/2560 ขอ้ 19 ขอ้ 21 

และขอ้ 22

สรปุการด าเนนิการในข ัน้ตอนนี้



 การตรวจสอบผูก้ระท าความผดิ

ตวัอย่างกรณศีกึษาจบักุมผูใ้ชห้รอืครอบครองเครือ่งมือวนลากตา  

อวนถุงต า่กว่า 4 เซนติเมตรท าการประมง



การตรวจสอบการกระท าความผดิ



การตรวจสอบการกระท าความผดิ



สตัว์น า้ของกลางน าไปท าปุ๋ ยอนิทรียน์ า้



การบนัทึกการจบักุม

New folder\บนัทกึการจบักุม.JPG

New folder\บนัทกึการจบักุม 1.JPG

New folder\บนัทกึการจบักุม 2.JPG

New folder\บนัทกึการจบักุม 3.JPG

New folder/บันทึกการจับกุม.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 1.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 1.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 1.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 1.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 1.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 1.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 2.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 2.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 2.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 2.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 2.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 2.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 3.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 3.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 3.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 3.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 3.JPG
New folder/บันทึกการจับกุม 3.JPG


การบนัทึกถอ้ยค าเพือ่ด าเนนิการกบัผูร้บั

ใบอนุญาตตามมาตรา 166

New folder\บนัทกึถอ้ยค า.JPG

New folder/บันทึกถ้อยคำ.JPG
New folder/บันทึกถ้อยคำ.JPG
New folder/บันทึกถ้อยคำ.JPG
New folder/บันทึกถ้อยคำ.JPG
New folder/บันทึกถ้อยคำ.JPG


การบนัทึกจ านวนสตัว์น า้         

(ของกลาง)

New folder\บนัทกึของกลาง.JPG

New folder/บันทึกของกลาง.JPG
New folder/บันทึกของกลาง.JPG
New folder/บันทึกของกลาง.JPG
New folder/บันทึกของกลาง.JPG
New folder/บันทึกของกลาง.JPG


การส่งพนกังานสอบสวน การออกค าส ัง่กกัเรอื   

ยดึของกลาง

New folder\ค าส ัง่ยึดเครือ่งมอืท าการประมง.JPG

New folder\ค าส ัง่ยึดเครือ่งมอืท าการประมง 1.JPG

New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง 1.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง 1.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง 1.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง 1.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง 1.JPG
New folder/คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง 1.JPG


การจดัท ารายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัข ัน้      

อธิบดกีรมประมง (ผ่านผูอ้ านวยการกองกฎหมาย)

New folder\รายงานอธิบดกีรมประมง.JPG

New folder\รายงานอธิบดกีรมประมง 1.JPG

New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง 1.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง 1.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง 1.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง 1.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง 1.JPG
New folder/รายงานอธิบดีกรมประมง 1.JPG


การออกหนงัสอืส ัง่กกัเรอืถงึเจา้ท่า

New folder\หนงัสอืส ัง่กกัเรือ.JPG

New folder/หนังสือสั่งกักเรือ.JPG
New folder/หนังสือสั่งกักเรือ.JPG
New folder/หนังสือสั่งกักเรือ.JPG
New folder/หนังสือสั่งกักเรือ.JPG
New folder/หนังสือสั่งกักเรือ.JPG


การออหนงัสอืแจง้ความรอ้งทุกขผู์ร้บั

ใบอนุญาตตามมาตรา 160

New folder\การแจง้ความรอ้งทกุข.์JPG

New folder\การแจง้ความรอ้งทกุข ์1.JPG

New folder\การแจง้ความรอ้งทกุข ์(เพ่ิมเตมิ).JPG

New folder/การแจ้งความร้องทุกข์.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ 1.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ 1.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ 1.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ 1.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ 1.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ 1.JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG
New folder/การแจ้งความร้องทุกข์ (เพิ่มเติม).JPG


การออกหนงัสอืแจง้ศนูย ์PIPO ทราบ

New folder\การออกหนงัสอืถึงศูนย ์PIPO.JPG

New folder/การออกหนังสือถึงศูนย์ PIPO.JPG
New folder/การออกหนังสือถึงศูนย์ PIPO.JPG
New folder/การออกหนังสือถึงศูนย์ PIPO.JPG
New folder/การออกหนังสือถึงศูนย์ PIPO.JPG


การจดัการกบัสตัว์น า้ของกลางท่ีเน่าเสยี

New folder\ขอความเห็นชอบถึงอธิบดกีรมประมง.JPG

New folder\ขอความเห็นชอบถึงอธิบดกีรมประมง1.JPG

New folder\ขอยกของกลาง.JPG

New folder\ขอยกของกลาง 1.JPG

New folder\ขอมอบพนัธส์ตัวน์ า้ใหพ้ฒันาทีด่นิ.JPG

New folder\ขอขอบคณุจากพฒันาทีด่นิ.JPG

New folder\การด าเนินการกบัสตัวน์ า้.JPG

New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง1.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง1.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง1.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง1.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง1.JPG
New folder/ขอความเห็นชอบถึงอธิบดีกรมประมง1.JPG
New folder/ขอยกของกลาง.JPG
New folder/ขอยกของกลาง.JPG
New folder/ขอยกของกลาง.JPG
New folder/ขอยกของกลาง.JPG
New folder/ขอยกของกลาง.JPG
New folder/ขอยกของกลาง 1.JPG
New folder/ขอยกของกลาง 1.JPG
New folder/ขอยกของกลาง 1.JPG
New folder/ขอยกของกลาง 1.JPG
New folder/ขอยกของกลาง 1.JPG
New folder/ขอยกของกลาง 1.JPG
New folder/ขอมอบพันธ์สัตว์น้ำให้พัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอมอบพันธ์สัตว์น้ำให้พัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอมอบพันธ์สัตว์น้ำให้พัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอมอบพันธ์สัตว์น้ำให้พัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอมอบพันธ์สัตว์น้ำให้พัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอขอบคุณจากพัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอขอบคุณจากพัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอขอบคุณจากพัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอขอบคุณจากพัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/ขอขอบคุณจากพัฒนาที่ดิน.JPG
New folder/การดำเนินการกับสัตว์น้ำ.JPG
New folder/การดำเนินการกับสัตว์น้ำ.JPG
New folder/การดำเนินการกับสัตว์น้ำ.JPG
New folder/การดำเนินการกับสัตว์น้ำ.JPG
New folder/การดำเนินการกับสัตว์น้ำ.JPG


ผลการเปรยีบเทียบคดี

New folder\ผลการเปรียบเทยีบ.JPG

New folder\ผลการเปรียบเทยีบ 1.JPG

New folder\ผลการเปรียบเทยีบ 2.JPG

New folder/ผลการเปรียบเทียบ.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 1.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 1.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 1.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 1.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 1.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 1.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 2.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 2.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 2.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 2.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 2.JPG
New folder/ผลการเปรียบเทียบ 2.JPG


 มาตรา 170 บรรดาความผิดตามพระราชก าหนดการประมง ให ้

คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบไดแ้ละเม่ือไดช้ าระค่าปรบั

ภายใน 30 วนัพรอ้มยกสตัว์น า้ใหถ้ือว่าคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญา 

 คณะกรรมการเปรยีบเทียบมีอยัการจงัหวดัเป็นประธาน ผกก.สภ.เมืองชลบุร ี

เป็นกรรมการ ประมงจงัหวดัเป็นเลขานุการฯ 

3. การด าเนินการตามกฎหมายในการเปรยีบเทียบปรบั



 ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบของ

คณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ.2557 ไดก้ าหนดโทษไว ้5 ประเภทNew folder\

ประเภทการกระท าความผดิ.JPG

 ราคาสตัว์น า้ใหใ้ชข้ององคก์ารสะพานปลา กรณเีป็นสตัว์น า้เค็ม

New folder\ราคาสตัว์น า้.JPG

 มาตรา 167 ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดท่ีรา้ยแรงซ า้ภายใน 5 ปีใหเ้พิม่โทษ

เป็น 5 เท่า New folder\ขอ้มูลการกระท าความผดิ.JPG

New folder\รายชือ่ผูก้ระท าความผดิ.JPG

 ค าส ัง่ คสช.ท่ี 22/2560 ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 วนั

ท าการนบัแต่รบัเรื่องจากพนกังานสอบสวนและหากผูต้อ้งหาไม่ยินยอมให้

เปรยีบเทียบใหแ้จง้พนกังานสอบสวนเพือ่ด าเนนิคดต่ีอไป ภายใน 3 วนัท าการ

New folder/ประเภทการกระทำความผิด.JPG
New folder/ประเภทการกระทำความผิด.JPG
New folder/ประเภทการกระทำความผิด.JPG
New folder/ประเภทการกระทำความผิด.JPG
New folder/ประเภทการกระทำความผิด.JPG
New folder/ราคาสัตว์น้ำ.JPG
New folder/ราคาสัตว์น้ำ.JPG
New folder/ราคาสัตว์น้ำ.JPG
New folder/ราคาสัตว์น้ำ.JPG
New folder/ราคาสัตว์น้ำ.JPG
New folder/ข้อมูลการกระทำความผิด.JPG
New folder/ข้อมูลการกระทำความผิด.JPG
New folder/ข้อมูลการกระทำความผิด.JPG
New folder/ข้อมูลการกระทำความผิด.JPG
New folder/ข้อมูลการกระทำความผิด.JPG
New folder/รายชื่อผู้กระทำความผิด.JPG
New folder/รายชื่อผู้กระทำความผิด.JPG
New folder/รายชื่อผู้กระทำความผิด.JPG
New folder/รายชื่อผู้กระทำความผิด.JPG
New folder/รายชื่อผู้กระทำความผิด.JPG


 ระเบยีบกรมประมงว่าดว้ยการจดัการกบัสตัว์น า้ เครือ่งมือประมง และเรอืประมง 

ในคดคีวามผดิตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 ขอ้ 6 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีค าส ัง่เพกิถอน การยดึสตัว์น า้ เครือ่งมือท าการประมงท่ียดึไว ้ 

(1) เม่ือเปรยีบเทียบคดท่ีีมิใช่ความผดิตามมาตรา 114 แลว้ (2) ในคดคีวามผดิมาตรา 

114 เม่ืออธิบดไีม่มีค าส ัง่ยดึเรอืตามมาตรา 113 (1) และ (3) เม่ือมีค าพพิากษาถงึท่ีสดุ

ใม่รบิ

 ขอ้ 8 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีค าส ัง่เพกิถอนการกกัเรือท่ีกกัเรอืไวเ้ม่ือ

(1)  เม่ือเปรยีบเทียบคดีแลว้

(2) เม่ืออธิบดไีม่มีค าส ัง่ใหก้กัเรอืตามมาตรา 115 (5)

(3) เม่ือมีค าพพิากษาถงึท่ีสดุใม่รบิ

4. การด าเนินการตามกฎหมายในการบงัคบัทางปกครอง

ตามค าส ัง่กรมประมงฯ 



 ขอ้ 9 การจดัการกบัสตัว์น ้าใหน้ าไปท าลายหรือใชเ้พื่อประโยชน์ในทางราชการ     

ถา้บรโิภคไดใ้หน้ าไปแจกจา่ยแก่ผูย้ากไรห้รอืดอ้ยโอกาส แลว้รายงานอธิบดี

 ขอ้ 11 การจดัการกบัเครื่องมือท าการประมงท่ีอธิบดีใหย้ึดตามมาตรา 113 (1) 

หรอืศาลมีค าพพิากษาใหร้บิใหน้ าไปใชป้ระโยชนท์างราชการ

 ขอ้ 12 การจดัการกบัเรือท่ีกกัไวเ้ม่ือศาลไดมี้ค าพพิากษาถึงท่ีสดุใหร้ิบ ใหน้ าไปใช ้

ประโยชนท์างราชการ

 ขอ้ 17 การคืนสตัว์น า้ เครื่องมือท าการประมง และเรือประมง ท่ีส ัง่ยดึหรือกกัไวถ้า้

เจา้หนา้ท่ีเป็นผูเ้ก็บรกัษาไวใ้หแ้จง้ใหม้ารบัภายใน 30 วนั ถา้ไม่มารบักรณีสตัว์น า้

ใหข้ายทอดตลาดแลว้เก็บเงินไว ้1 ปี หากพน้เวลาใหส้่งเงินเป็นรายไดแ้ผ่นดิน  

กรณีเป็นเครื่องมือประมง เรือ ใหเ้ก็บรกัษาไว ้1 ปี หากพน้เวลาใหน้ าไปใชใ้น

ราชการ



 มาตรา 114 ความผดิรา้ยแรง 13 ขอ้

 มาตรา 113 อธิบดมีีอ านาจส ัง่ 5 ขอ้ 

 ระเบียบกรมฯ มาตรการปกครอง ขอ้ 37 ใหห้น่วยงานมีหนา้ท่ี

ในการด าเนินการติดตามตรวจสอบใหมี้สภาพบงัคบัทางปกครอง 

หากพบว่าไม่ปฏบิตัิตามใหร้ายงานอธิบดโีดยเรว็

 New folder\ค าส ัง่มาตรการปกครอง.JPG

 New folder\ค าส ัง่มาตรการปกครอง1.JPG

 New folder\ค าส ัง่มาตรการปกครอง 2.JPG

มาตรการทางปกครอง

New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง1.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง1.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง1.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง1.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง1.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง1.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง 2.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง 2.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง 2.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง 2.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง 2.JPG
New folder/คำสั่งมาตรการปกครอง 2.JPG


 ถูกด าเนินคดอีาญา

 1. เปรยีบเทียบปรบั หรอื

 2. ด าเนนิคดใีนศาล

  ด าเนินการทางปกครอง ตามมาตรา 113

 ประกาศเรอืเป็นเรอืท่ีท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (อธิบด)ี

 ขาดคุณสมบติัในการยืน่ค าขอต่อใบอนุญาตตามมาตรา 39 (แลว้แต่กรณ)ี

 ถูกหา้มการจดทะเบยีนหรอืออกใบอนุญาตใชเ้รอืตามมาตรา 46(2) กรณเีป็นเรอืท่ีอยู่ในบญัชี

รายชื่อท่ีอธิบดแีจง้กรมเจา้ท่า

 ถูกหา้มออกหรือต่อใบอนุญาตใชเ้รือหรือโอนกรรมสทิธ์ิเรือ กรณตีอ้งหา้มรบัใบอนุญาตตาม

มาตรา 39 หรอือยู่ระหว่างถูกด าเนินคด ีตามค าส ัง่ คสช.ท่ี 22/2560 

สรปุผลท่ีเกดิขึ้นกบัชาวประมงเม่ือกระท าผดิกฎหมาย

เกีย่วกบัการประมง



ถาม - ตอบ



สวสัดี


