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พระราชกําหนด 
การประมง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประมง 
พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้   
เพื่อป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน  และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๗๒   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “ประมงพาณิชย์”   ในมาตรา   ๕   
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ประมงพาณิชย์”  หมายความว่า  การทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  
หรือที่ใช้เคร่ืองยนต์มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  หรือใช้เรือประมงโดยมีหรือ 
ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามประเภท  วิธี  จํานวนแรงงานที่ใช้  หรือลักษณะการทําการประมงตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้หมายความรวมถึงการใช้เรือประมงดังกล่าวทําการแปรรูปสัตว์น้ําไม่ว่า 
จะมีการทําการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “เรือประมง”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เรือประมง”  หมายความว่า  ยานพาหนะทางน้ําทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ําในทางการค้า  และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ําที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ 
ทําการประมง  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือแปรรูปสัตว์น้ํา” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “เรือประมง”  
และคําว่า  “เรือประมงไทย”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

““เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  เรือประมงที่ใช้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ขนส่งสัตว์น้ํา   
แปรรูปสัตว์น้ํา  หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ”   

มาตรา ๖ ให้ยก เลิกความในบทนิยามคําว่า   “เ รือ ไร้สัญชาติ”   ในมาตรา   ๕   
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เรือไร้สัญชาติ”  หมายความว่า  เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง  
หรือเรือที่ มีตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป  หรือเรือที่ เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ  แต่ไม่รวมถึงเรือ 
ของผู้มีสัญชาติไทยที่ทําการประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ําจืดซึ่งมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “โรงงาน”  ระหว่างบทนิยามคําว่า “คนประจําเรือ”  
และคําว่า  “นําเข้า”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

““โรงงาน”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือยานพาหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีกําลังรวมตั้งแต่
ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป  หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนข้ึนไปโดยใช้เคร่ืองจักร
หรือไม่ก็ตาม  สําหรับบรรจุ  แปรรูป  เก็บรักษาสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําที่แปรรูปแล้วหรือที่ยังมิได้แปรรูป 
มาบรรจุหีบห่อ  แต่ไม่รวมถึงเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้า  และกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
กิจการแพปลา” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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“มาตรา ๑๐/๑ ผู้ ใดจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้ ง ให้พนักงานเจ้ าหน้าที่ทราบ 
ก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  เว้นแต่ได้แจ้ง
หรือรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว   

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้งภายในสามวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ้างหรือยินยอมให้คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเข้าทํางานในโรงงาน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง
มีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินย่ีสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้น
ได้รับใบอนุญาตทํางานมาก่อนและอยู่ในระหว่างดําเนินการต่ออายุ  หรือแก้ไขรายการเกี่ยวกับประเภทงาน
หรือนายจ้าง  ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อดําเนินการต่ออายุหรือแก้ไขรายการให้ถูกต้อง
โดยเร็ว   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําตัวคนต่างด้าวตามวรรคหน่ึงส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวหรือตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นคร้ังที่สอง  ภายในสามปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงาน  ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
แต่ไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นคร้ังที่สาม  ภายในสามปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานคร้ังที่หนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งปิดโรงงาน 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปิดโรงงานตามวรรคห้าประกอบกิจการโรงงาน   
ไม่ว่าจะมีใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม  และห้ามมิให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงงานตามพระราชกําหนดนี้อีกภายในสิบปีนับแต่วันถูกสั่งปิดโรงงาน 

เ ม่ือ มี คํ าสั่ ง ให้ห ยุดประกอบกิจการโรงงานหรือ ปิดโรงงาน   ให้กรมประมงแจ้ ง ให้ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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“มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามมาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๙  
มาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ให้คณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินย่ีสิบวัน 

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน
กระทําความผิดอีกเป็นคร้ังที่สองหรือคร้ังที่สาม  ภายในสามปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน  
ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน  โดยให้นํามาตรา  ๑๑  
วรรคสี่  วรรคห้า  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ต้องระบุจํานวนและประเภทเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ทําการประมง  พื้นที่การทําการประมง  หรือเง่ือนไขอื่นใดที่จําเป็น  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
จัดการการประมง  และในกรณีเป็นการทําการประมงโดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่เจ้าของเรือประมงและ
สําหรับเรือประมงแต่ละลํา  โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได้” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน  ทําการประมงในเขตทะเล 
นอกชายฝั่ง  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ในการอนุญาตดังกล่าว 
อธิบดีจะประกาศอนุญาตให้เป็นการทั่วไปก็ได้  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการทําการประมง
ในเขตทะเลนอกชายฝั่งด้วยก็ได้” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“การออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา  และในใบอนุญาตต้องระบุจํานวน

และประเภทเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  พื้นที่การทําการประมง  ปริมาณสัตว์น้ํา
สูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมง  หรือห้วงเวลาที่ กําหนดให้ทําการประมงได้  ให้สอดคล้องกับ 
ขีดความสามารถในการทําการประมง  และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมง 
อย่างย่ังยืนที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง  โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวน 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได้” 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ ใบอนุญาตทําการประมงตามมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๖  ให้โอนกันได้ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๒) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประมง  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงของเรือที่ใช้ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือมีอํานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(๓) เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี 
(๔) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ทําการประมงมาแสดง  หรือตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในการโอนใบอนุญาต  ให้อธิบดีออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวันนับแต่วันที่ 

ได้รับคําขอ  ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้กําหนดเง่ือนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม  และเม่ือได้ออก
ใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว  ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้   

เม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับโอนมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต” 
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
“ในระหว่างเวลาที่รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาตทําการประมง  หรือเม่ือเรือประมง 

มีจํานวนสูงหรือเท่ากับจํานวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๔๕  และมีกรณี
ตาม  (๑)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึงประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และให้งดรับคําขอ
จดทะเบียนเรือประมงจนกว่าจะได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  ให้รับจดทะเบียน
เรือประมงต่อไปได้  สําหรับคําขอที่ได้รับไว้แล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนเรือ  ให้คืนคําขอพร้อมด้วยค่าใช้จ่าย  
และค่าธรรมเนียมที่ได้รับชําระไว้ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําตาม  (๒)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําซึ่งกระทําโดยทางราชการ  และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายแล้ว  โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด  หรือ 
การกระทําอันจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก  หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่
สัตว์น้ําและระบบนิเวศ  รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า  ส่งออก  นําผ่าน  เพาะเลี้ยง  
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดได้” 
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มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคร่ืองมือโพงพาง  ร้ัวไซมานหรือก้ันซู่ร้ัวไซมาน  เคร่ืองมือลี่  หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะ
และวิธีการคล้ายคลึงกัน 

(๒) เคร่ืองมือลอบพับได้หรือไอ้โง่  ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ําสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง 
ใช้สําหรับดักสัตว์น้ํา 

(๓) เคร่ืองมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) เคร่ืองมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์  เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 
ความในวรรคหน่ึง  (๑)  และ  (๓)  มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระทําโดยทางราชการ 

เพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนที่เหมาะสมที่ประชาชนพึงใช้ได้และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทําการประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ําจืดที่ได้รับอนุญาตผ่อนผัน 
ให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามรูปแบบของเคร่ืองมือ  ขนาดเรือ  วิธีการทําการประมง  พื้นที่ทําการประมง  
และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด   

การขออนุญาตผ่อนผัน  การอนุญาต  ระยะเวลาการผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”   

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประมงในพ้ืนที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่หรือวางไข่  
เลี้ยงตัวอ่อน  หรือระยะเวลาอื่นใดท่ีจําเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ําตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  เว้นแต่ 
จะใช้เคร่ืองมือ  วิธีการทําการประมง  และปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่นบรรดาที่อธิบดีกําหนด 

อํานาจตามวรรคหน่ึง  อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
เป็นผู้กําหนดก็ได้” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๑ เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทํา 
การประมงและมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ติดตั้ งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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(๒) จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  วันที่เข้าออก 
ท่าเทียบเรือประมง  ประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้ทําการประมง  พื้นที่ในการทําการประมงและตําแหน่งเรือ
ในขณะจับสัตว์น้ํา  จุดจอดเรือ  ประเภทและปริมาณของสัตว์น้ําที่จับได้หรือการเททิ้งสัตว์น้ํา  การขนถ่าย
สัตว์น้ํา  การนําสัตว์น้ําข้ึนท่าเทียบเรือประมง  ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและต้องส่ง
รายงานให้กรมประมงทราบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และในกรณีเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือ 
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  ต้องส่งมอบสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง  
และเอกสารหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดด้วย 

(๔) จัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด” 
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๓/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“มาตรา ๘๓/๑ ห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจําเรือของเรือลําอื่นมาทํางาน

ระหว่างนําเรือประมงออกไปทําการประมงในทะเล  เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นเพื่อความปลอดภัย  และได้แจ้ง
ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการรับคนประจําเรือ”   

มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“มาตรา ๘๕/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ํา  เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย
สัตว์น้ํา 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๙  มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําด้วยโดยอนุโลม”   
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๘๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๘๗  ห้ามมิให้เรือประมงที่ทําการประมงพาณิชย์ขนถ่าย

สัตว์น้ําออกจากเรือประมง  ยกเว้นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่า  ณ  สถานที่อื่นใดนอกจากท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา  ๘๔  หรือสถานท่ี 
ที่เป็นกิจการแพปลาตามที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเล  เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้ 
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ทําการประมงต้องได้รับอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นทํานองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา  
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และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หลังการดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา 

หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต  การอนุญาต  และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา  
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้อธิบดีมีอํานาจ
ประกาศกําหนดห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ํา  โดยจะกําหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ  พื้นที่  หรือ
ระยะเวลาที่ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ําก็ได้” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๘  และมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๘ เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ มีขนาดตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดต้อง
ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตั้ งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) จัดทําหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ  และรายงาน
ให้กรมประมงทราบตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๔) ต้องได้รับอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น้ําจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนออกไปทําการขนถ่าย
สัตว์น้ํา  และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

(๕) การขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย  ต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจําอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอํานาจเหนือพื้นที่ที่ตนเข้าไป 
ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํากําหนด  หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด   

(๖) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๗) จัดทําเครื่องหมายประจําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนด 
มาตรา ๘๙ เ รือที ่ ไ ด้จดทะ เบียน เป็น เ รือ ขนถ่ายสัต ว์น้ํา   นอกจากต้อ งปฏิบัติ 

ตามพระราชกําหนดนี้แล้ว  ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น  และในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลหลวง 
ต้องปฏิบัติตามกฎ  หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง”   
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มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๙/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๘๙/๑ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ  ควบคุม  และเฝ้าระวัง 
การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําปฏิบัติได้ 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการติดตั้ง  การรับส่งและการจัดเก็บข้อมูล  และการรักษา
ความม่ันคงของระบบติดตามเรือประมง  ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติได้” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําต้องจัดทําหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา  
และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘๘  (๒)” 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๕ เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
เข้ามาในราชอาณาจักร  จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  แต่รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกชั่วโมงก่อนเวลาที่เรือประมง
จะเดินทางถึงท่าเทียบเรือไม่ได้  โดยเรือประมงดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูล  และเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลา 
ที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

เรือประมงที่ได้แจ้งตามวรรคหน่ึงแล้วแต่มิได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง  ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบทา่ได้ 

ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเก่ียวข้องกับการทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเข้าเทียบท่า  หรือจะอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้
เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมง   
หรือเพื่อการตรวจสอบเรือและการดําเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันและปราบปรามการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  ให้ใช้บังคับแก่เรือประมงที่มิได้นําสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม”   
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มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๖ เม่ือเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา  ๙๕  และเทียบท่าแล้ว   
ให้ย่ืนคําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงนําสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือประมงได้  ใบอนุญาตดังกล่าวให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดให้การนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําต้องได้รับอนุญาต 

ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ทําการประมงหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมงซึ่งออกโดย
รัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทําหนังสือรับรองว่ารัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่า

สัตว์น้ําที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ 
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้

เรือประมงนั้นออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่กําหนด  และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง  หรือประเทศอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และองค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ  ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจักร
ภายในเวลาที่กําหนด  หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนั้นได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือกรณี
เป็นเรือไร้สัญชาติ  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงน้ันออกขายทอดตลาด
หรือทําลายได้  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว   
ให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง  ในกรณีที่เจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด  เงินที่ได้จาก 
การขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและสั่งให้เรือนั้น
ออกจากราชอาณาจักร  ถ้าเรือนั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่กําหนด  หรือในกรณีที่อธิบดี 
สั่งทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามวรรคสามหรือนําไปดําเนินการเพื่อจ่ายแจกตามวรรคห้า   
มิให้ถือว่าได้มีการนําหรือเคยนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยศุลกากร 

ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม  มิให้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําออกขายทอดตลาดด้วย  
โดยให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าว  หรือนําไปดําเนินการเพื่อจ่ายแจก
ให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 
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เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้  แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า  พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชื้อเพลิง 
และเสบียง  หรือซ่อมบํารุง  ตามความจําเป็นก็ได้” 

มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวบุคคลซ่ึงติดตั้งเครื่องมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งใด ๆ  ลงในที่จับ
สัตว์น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจร้ือถอนได้  เม่ือร้ือถอนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เก็บรักษาเคร่ืองมือ  หรือวัสดุที่ ร้ือถอนไว้เป็นเวลาสามสิบวัน  ถ้าเจ้าของไม่มาแสดงตนเพื่อขอคืน   
ให้เคร่ืองมือหรือวัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจทําลาย  ขาย  หรือ
ดําเนินการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“ในการยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตาม  (๒)  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําไว้ในเรือหรือในที่อื่นใดเพื่อรักษาสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้  โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
แต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น 
ออกขายทอดตลาดได้  ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นไม่ได้  และผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนด  เม่ือขายทอดตลาดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้ 
จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแล้วไว้แทนสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ยึดไว้” 

มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๒  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๒ เจ้าของท่าเทียบเรือประมง  ผู้ประกอบกิจการแพปลา  หรือเจ้าของเรือที่ได้ 
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้  กฎกระทรวง  ประกาศ  
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้”   

มาตรา ๓๔ ใ ห้ เ พิ ่ม ค ว ามต่อ ไ ป นี้ เ ป็น ม าต ร า   ๑๑๒ /๑   และมาตร า   ๑๑๒ /๒   
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๑๑๒/๑ ให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมประมง  
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผู้แทนสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ   
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ให้ผู้แทนกรมประมง  เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาและกําหนดมาตรการทางปกครองตามมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๑/๑  

และมาตรา  ๑๑๓ 
มาตรา ๑๑๒/๒ การประชุมคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง  ต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้ มี เสียงหน่ึง 

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง 
ชี้ขาด”   

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๓  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง  ให้คณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองมีอํานาจสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงนั้นหรือเคร่ืองมือทําการประมง 
(๒) ห้ามทําการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(๓) สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดคร้ังละไม่เกินเก้าสิบวัน  โดยจะส่ังห้ามมิให้ใช้เรือประมงนั้น

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต  และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 
(๕) กักเรือประมง   
การสั่งยึดเคร่ืองมือทําการประมงตาม  (๑)  หรือกักเรือประมงตาม  (๕)  เจ้าของเรือจะวางประกันแทน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได้  แต่ถ้ามีการนําเครื่องมือทําการประมงหรือ
เรือประมงนั้นไปใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก  ให้เงินประกันนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  และ
จะขอวางเงินประกันแทนอีกไม่ได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่การส่ังยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ตาม  (๑)  ด้วยโดยอนุโลม 

การส่ังตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองคํานึงถึงสภาพความร้ายแรง 
แห่งความผิด  การกระทําผิดซ้ํา  และการป้องกันมิให้ผู้กระทําผิดกระทําความผิดซ้ําอีก” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๑๔  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๒)  ทําการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือไม่มีใบอนุญาตใช้เคร่ืองมือทําการประมง
ตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๔๘” 

มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๑๑๔  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงตามมาตรา  ๔๒  ทําการประมงผิดไปจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๓  หรือใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องห้ามตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑)” 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาต 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑๑  หรือการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๑๑๒  มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อบุคคล  ดังต่อไปนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

(๑) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกคําสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี 
(๒) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกคําสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี” 
มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
“มาตรา ๑๑๕/๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้  กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือ

ระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้  ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าที่ได้กระทําการหรือปฏิบัติหน้าที่ 
โดยสุจริต  และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เก่ียวข้อง
จากรัฐในกรณีที่ถูกดําเนินคดี  ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”   

มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๘  ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายช่ือเรือประมงที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  ๑๑๖  
ที่มิใช่เรือไทย  ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศทราบ” 

มาตรา ๔๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๓/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“มาตรา  ๑๒๓/๑  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา  ๑๐/๑  
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท” 
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มาตรา ๔๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒๔  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๑/๑  
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มี 
การจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน 

ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  หรือวรรคหก  หรือมาตรา  ๑๑/๑  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผู้ใดออกใบรับแจ้งหรือใบรับอนุญาต
โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑  วรรคหก  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๔๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“มาตรา  ๑๒๕/๑  ผู้ทําการประมงพื้นบ้านผู้ใดทําการประมงโดยใช้เครื่องมือไม่ตรงกับประเภท 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  ทําการประมงนอกพื้นที่การทําการประมง  หรือผิดเง่ือนไขอื่นใด 
ที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง  แล้วแต่จํานวนใด
จะสูงกว่า” 

มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๒๘  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๓๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๐  หรือ

มาตรา  ๘๘  (๕)  ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท” 
มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๕๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๘๘  (๑)  หรือ  (๗)   

ต้องระวางโทษปรับสองหม่ืนบาท” 
มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๕๒  แห่งพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ไว้ในมาตรา  ๘๑  (๒)  หรือ  (๓)  มาตรา  ๘๒  หรือมาตรา  ๘๘  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  หรือทํารายงาน 
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อันเป็นเท็จ  หรือไม่นําเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา  ๘๑  (๕)  หรือมาตรา  ๘๘  (๖)   
ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหม่ืนบาท” 

มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕๓  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๓ เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจําเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจําเรือหรือไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๘๓  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๘๓/๑  ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกิน
แปดแสนบาทต่อคนประจําเรือดังกล่าวหนึ่งคน  และให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงของ
เจ้าของเรือประมง  และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีคําสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยด้วย”   

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๕๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๘๕/๑  มาตรา  ๘๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘๗  หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๙  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า” 

มาตรา ๕๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕๕/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“มาตรา  ๑๕๕/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา  ๘๙/๑  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท  สําหรับเรือขนาดไม่เกินสิบตันกรอส  
และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสข้ึนไป  ตันกรอสละหน่ึงหม่ืนบาท 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๘๙/๑  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  และปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลา 
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม” 

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖๒  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา  ๑๐๒  (๑)  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๐๒  (๔)  มาตรา  ๑๐๕  (๒)  หรือไม่อํานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๐๒  วรรคห้า  หรือฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองตามมาตรา  ๑๑๓  (๒)  หรือ  (๕)  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 
ถึงหนึ่งล้านบาท   
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ในกรณีการฝ่าฝืนคําสั่งตามมาตรา  ๑๐๕  (๒)  หรือมาตรา  ๑๑๓  (๒)  หรือ  (๕)  เป็นกรณีที่ใช้เรือ
ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสข้ึนไป  ตันกรอสละ
หนึ่งหม่ืนบาท”   

มาตรา ๕๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖๒/๑  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“มาตรา  ๑๖๒/๑  ผู้ซื้อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๑๐๕  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๓  วรรคสาม  ผู้ใดปฏิบัติผิดเง่ือนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนด   
ต้องระวางโทษปรับเป็นห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ขายทอดตลาด” 

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖๖  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๖ ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระทําการดังกล่าวเป็นคนประจําเรือ  
และศาลเห็นว่าเป็นการกระทําไปตามคําสั่งการของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  ศาลจะไม่ลงโทษหรือ
ลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

มาตรา ๕๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖๙  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๙ เคร่ืองมือทําการประมง  สัตว์น้ํา  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  เรือประมง  หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด  และความผิดนั้นเป็นการทําการประมง 
โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา  ๑๑๔  ให้ริบเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่เป็นกรณีมีการวางประกัน   
ให้ริบเงินประกันแทน   

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคห้า  มาใช้บังคับแก่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ศาลส่ังริบด้วย
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
มาตรา ๕๖ บรรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ได้ออกตามพระราชกําหนด 

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง 
ที่ออกตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาคําขออนุญาต  คําขอรับใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอ 
จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาต  คําขอรับใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต   
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และคําขอจดทะเบียนตามพระราชกําหนดนี้โดยอนุโลม  และให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้ 

มาตรา ๕๘ บรรดาการอนุญาต  ใบอนุญาต  หรือใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําที่ได้ออกให้ตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ   
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

มาตรา ๕๙ บรรดามาตรการทางปกครองซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติมคร้ังที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ในวันที่พระราชกําหนดนี้มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการตามคําสั่งดังกล่าวพิจารณาต่อไป  
จนกว่าคณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดนี้เข้ารับหน้าที่   

มาตรา ๖๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการทําการประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์  การกําหนดหลักเกณฑ์
ในการควบคุมและเฝ้าระวังการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้า  การนําเข้าสัตว์นํ้า  และการแจ้งข้อมูล 
การเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยยังไม่เพียงพอในการป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ  การดําเนินการกับเรือประมง  เครื่องมือทําการประมง  
และสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ใช้  มีไว้  หรือได้มาจากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และมาตรการ
ในการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีผลเป็นการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม
และสามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืน  รวมทั้งได้กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง 
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเนื่องจากความผิดตามท่ีกําหนดไว้มีความเก่ียวข้องกับ
กฎหมายหลายฉบับ  ทั้งน้ี  เพ่ือให้การพิจารณาและการบังคับใช้มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  และสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
และปรับปรุงบทกําหนดโทษให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  โดยมีความจําเป็นต้องใช้โทษปรับทางอาญาในการป้องกัน  
ระงับ  และยับย้ังการกระทําความผิดเน่ืองจากเป็นความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงทางทรัพยากรสัตว์นํ้า
และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี 


