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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะใช้เรือประมงไทยทําการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้ําไทย 

ตามมาตรา  ๔๘  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสาร 
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต   

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กองบริหารจัดการด้านการประมง  กรมประมง   
(๒) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ข้อ ๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

และครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต

แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก 
นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  และให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ  เพื่อทําการตรวจสอบเรือประมง  เคร่ืองมือทําการประมง  และอุปกรณ์อื่น ๆ   
ที่กฎหมายกําหนดให้ต้องติดตั้งในเรือประมง 
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การดําเนินการตามวรรคหน่ึงกับเรือประมงที่มิได้อยู่ในน่านน้ําไทย  ให้เป็นไปตามวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษ 
ตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตอ้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๒) การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง  ต้องเป็นรัฐชายฝั่งที่ประเทศไทย

มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐชายฝั่งนั้น 
(๓) การขอรับใบอนุญาตทําการประมงที่อยู่ในเขตทะเลหลวง  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมิใช่ 

ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงท่ีทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามที่อธิบดีหรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๖  และในกรณี
การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในทะเลหลวงที่อยู่ในเขตความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ  
ต้องเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงท่ีจะทําการประมง
นอกนา่นน้ําไทย 

(๕) มีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๘๑  (๑) 

(๖) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องเป็นประเภท  ชนิด  ขนาด  
และมีจํานวนตรงตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาต  และไม่เป็นเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมง
ตามมาตรา  ๖๗  หรือเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งหรือในเขตของ
องค์การระหว่างประเทศที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะทําการประมง   

(๗) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   

(๘) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย  สุขอนามัย   
และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ  ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบความปลอดภัย  
สุขอนามัย  และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ 

(๙) เรือที่จะใช้ทําการประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
และต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่ มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  
(International  Maritime  Organization)  กําหนด   

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต  เรือประมง  
เคร่ืองมือทําการประมง  ระบบติดตามเรือประมง  รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  แล้ว   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
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ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  
สําหรับกรณีที่เรือประมงอยู่ในน่านน้ําไทย  หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต 
และเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  สําหรับกรณีที่ เรือประมงมิได้อยู่ในน่านน้ําไทย   
กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา  โดยต้องระบุ
ประเภท  ชนิด  ขนาด  หรือจํานวนของเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง   
และพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการประมง 

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๗ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมและค่าอากรตามอัตราที่กําหนดแล้ว   

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้งแจ้งเครื่องหมาย
ประจําเรือประมง  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตไปดําเนินการจัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔)  ทั้งนี้  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจกําหนด
รายละเอียดของเง่ือนไขที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงไว้ในใบอนุญาต
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้ 

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ทําการประมง  เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทําการประมง  หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมง
นอกน่านน้ําไทย  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒   
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ข้อ ๙ การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  
เพิ่มเคร่ืองมือที่จะใช้ทําการประมง  หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
(๒) เคร่ืองมือทําการประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗   

หรือเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงในเขตรัฐชายฝั่งหรือในเขตขององค์การระหว่างประเทศ 
ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะทําการประมง  

ข้อ ๑๐ ให้นําความในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับกับการขอเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  เพิ่มเคร่ืองมือที่จะใช้ทําการประมง  หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ 
ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทยโดยอนุโลม  และเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๙  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายต่อไป  และให้นําความในข้อ  ๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๑ เม่ืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ทําการประมงหรือเพิ่มเคร่ืองมือที่จะใช้ทําการประมงและผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าอากรใบอนุญาต
ให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  หรืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาต 
ให้เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับประเภท  ชนิด  ขนาด  และจํานวนของเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้ทําการประมง  หรือเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในใบอนุญาตเดิม   

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

ให้นําความในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับกับการขอต่อ
อายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาต  หรือจะออกใบอนุญาต
ตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้  

ข้อ ๑๓ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว  พบว่าผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง  ให้ออกใบแทนใบอนุญาต 
ให้กับผู้ย่ืนคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  หรือใช้ข้อความอื่นใด
ทํานองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  
และคําขอเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาตให้ทําการประมง  เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทําการประมง  
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตให้ออกไปทําการประมงในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ  และในทะเลหลวง
ที่ได้ออกให้ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตน้ันจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
และการต่ออายุใบอนุญาต  ประกอบกับมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว  บัญญัติให้การจะใช้
เรือประมงไทยทําการประมงในเขตทะเลนอกน่านนํ้าไทย  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


