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พระราชกําหนด 
การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกว่า “พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งพระราชกําหนดนี้มุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมง

ในประเทศไทยและในน่านน้ําทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับนับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และป้องกันการใช้
แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมงภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

(๒) เพื่อปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพื้นบ้านและ
ชุมชนประมงท้องถิ่น 

(๓) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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(๔) เพื่อกําหนดมาตรการในการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง 

(๕) มีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ํานําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน สอดคล้องกับแนวทางการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และหลักการป้องกันล่วงหน้าเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่
ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน 

(๖) เพื่อป้องกันและขจัดการทําการประมงที่เกินศักย์การผลิตและขีดความสามารถ
ในการทําการประมงส่วนเกิน ตลอดจนควบคุมมิให้การทําการประมงมีผลบ่ันทอนความยั่งยืนของ
ทรัพยากรสัตว์น้ํา 

(๗) เพื่อบังคับใช้มาตรการตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้อย่างเป็นระบบ 
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้ 
(๙) เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการทํางานของแรงงานในภาคการประมง 
(๑๐) เพื่อสร้างระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมงให้มี

ประสิทธิภาพ 
(๑๑) เพื่อให้มีระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์

น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้ต้ังแต่การทําการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
(๑๒) กําหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญาให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมเพื่อ

ป้องกันการกระทําความผิด 
 
มาตรา ๕  ในพระราชกําหนดนี้ 
“สัตว์น้ํา” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําเป็นปกติ สัตว์จําพวกสะเทินน้ํา

สะเทินบก สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ําท่วมถึง สัตว์ที่มีการดํารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ํา สัตว์ที่มีวงจร
ชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ําเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ํา รวมทั้งไข่และน้ําเชื้อของสัตว์น้ํา และ
สาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ําเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธ์ุไม้น้ํา
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุไม้น้ํานั้นด้วย 

“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปสัตว์น้ําหรือที่ใช้สัตว์น้ํา
เป็นวัตถุดิบ 

“การแปรรูปสัตว์น้ํา” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ํา
สําหรับใช้เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ําโดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพ
ของสัตว์น้ํา หรือการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ําเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 

“การประมง” หมายความว่า การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การดูแล
รักษาสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา และหมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทํา
การประมง 

“ทําการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ํา หรือการ
กระทําใด ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ที่จับสัตว์น้ํา” หมายความว่า ที่ที่มีน้ําขังหรือไหล และหาดทั้งปวงที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีนํ้าท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือที่ดินของเอกชน รวมทั้งทะเล 

“ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้ําไทย และ
ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งอื่น 

“น่านน้ําไทย” หมายความว่า น่านน้ําภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง 
“น่านน้ําภายใน” หมายความว่า ที่จับสัตว์น้ําภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล 
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเล

ออกไปสามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์
น้ําจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป
น้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์
ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชาย
เกาะ ตามท่ีระบุในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน้ําศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของ
พ้ืนที่ที่มีการถมทะเล 

“ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเล
ชายฝั่งจนสุดเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย หรือสุด
เขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะ
ไกลกว่า 

“ทะเลนอกน่านน้ําไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่ง
และหมายความรวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง 

“ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในเขตอํานาจของรัฐ
ชายฝั่ง หรือที่รัฐชายฝั่งมีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

“รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดน้ําทะเล แต่ไม่รวมถึงประเทศไทย 
“ประมงน้ําจืด” หมายความว่า การทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําที่อยู่ในน่านน้ํา

ภายใน 
“ประมงพื้นบ้าน” หมายความว่า การทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้

เรือประมง หรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง  ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์ 
“ประมงพาณิชย์”๒ หมายความว่า การทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาด

ต้ังแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือที่ใช้เครื่องยนต์มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือใช้
เรือประมงโดยมีหรือใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภท วิธี จํานวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะ
การทําการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้หมายความรวมถึงการใช้เรือประมงดังกล่าว
ทําการแปรรูปสัตว์น้ําไม่ว่าจะมีการทําการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ํา
ทั้งโดยวิธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอ่ืนใดในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา
ในช่วงใดของวงจรชีวิตสัตว์น้ํานั้น 
                                                 

๒ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “ประมงพาณิชย์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ลักษณะอื่นใด ไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินของเอกชน หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในที่จับสัตว์น้ํา
ใด ๆ ที่ผู้ขุด ผู้สร้าง ผู้จัดทํา เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

“การดูแลรักษาสัตว์น้ํา” หมายความว่า การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ําหลังการจับ
ก่อนถึงกระบวนการการแปรรูปสัตว์น้ํา 

“เครื่องมือทําการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ 
ส่วนประกอบ อาวุธ เสา และหลักที่ใช้ทําการประมง 

“เรือประมง”๓ หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ําทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ํา
ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือแปรรูปสัตว์น้ํา 

“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”๔ หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา ขนส่งสัตว์น้ํา 
แปรรูปสัตว์น้ํา หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ” 

“เรือประมงไทย” หมายความว่า เรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยเรือไทย 

“จุดอ้างอิง” หมายความว่า ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างขีดความสามารถในการทํา
การประมง และขีดความสามารถของผลผลิตสัตว์น้ําที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นได้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่พิจารณาจากปริมาณสัตว์น้ํา ขนาด อัตราการเกิดและการตาย และช่วงชีวิตของสัตว์น้ํา 
เพื่อนํามาใช้กําหนดจํานวนสูงสุดที่พึงทําการประมงได้อย่างยั่งยืน 

“การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การทําการประมงโดย
ฝ่าฝืนกฎหมาย การทําการประมงที่ไม่ได้รายงาน และการทําการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์ 

“การทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า 
(๑) การทําการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไทย

หรือกฎหมายของรัฐชายฝั่ง 
(๒) การทําการประมงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขององค์การระหว่างประเทศที่จัดทํา

ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

“การทําการประมงที่ไม่ได้รายงาน” หมายความว่า 
(๑) การทําการประมงโดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือ
รายงานเท็จ 

(๒) การทําการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ
โดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการขององค์การระหว่าง
ประเทศนั้น หรือรายงานเท็จ 
                                                 

๓ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “เรือประมง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา” เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“การทําการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์” หมายความว่า 
(๑) การทําการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ

ไม่ว่าจะใช้เรือใด ๆ ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ โดยประการที่มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีขึ้น 

(๒) การทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําที่ยังไม่มีการกําหนดมาตรการการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการการประมง โดยการทําการประมงนั้นไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรสัตว์น้ําตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศในแต่
ละภูมิภาคร่วมกันจัดต้ังขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง 

“เรือไร้สัญชาติ”๕ หมายความว่า เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือเรือที่มีต้ังแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ แต่ไม่
รวมถึงเรือของผู้มีสัญชาติไทยที่ทําการประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ําจืดซึ่งมีขนาดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

“นายทะเบียนเรือ” หมายความว่า นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในเรือประมง 
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง 
“คนประจําเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจําอยู่ในเรือประมง แต่

ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ 
“โรงงาน”๖ หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกําลังรวม

ต้ังแต่ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สําหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษาสัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ําที่แปรรูปแล้วหรือที่ยัง
มิได้แปรรูปมาบรรจุหีบห่อ แต่ไม่รวมถึงเรือประมง เรือบรรทุกสินค้า และกิจการแพปลาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 

“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร 
“ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นสําหรับใช้จอดหรือเทียบ

เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือใช้ในการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือประมง  ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะอยู่บนบกหรือในน้ํา 

“กิจการแพปลา” หมายความว่า กิจการแพปลาที่ได้รับใบอนุญาต หรือสะพานปลา
ที่ได้มีการประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยกิจการแพปลา 

“การขนถ่ายสัตว์น้ํา” หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทั้งหมด
หรือบางส่วนจากเรือประมงไปยังยานพาหนะอื่น 

“ผู้สังเกตการณ์” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง 
                                                 

๕ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “เรือไร้สัญชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “โรงงาน” เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระราชกําหนดนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราช
กําหนดนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราช

กําหนดนี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชกําหนดนี้ ลดหรือยกเว้นค่าอากรและค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๗  การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การอนุญาต การรับจดทะเบียน การ

ออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงจะกําหนดให้ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าอากรตามอัตราที่กําหนดไม่เกินอัตราท้ายพระราชกําหนดนี้ด้วยก็ได้ 

การออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกําหนด
อัตราค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจํานวนของ
เรือประมงหรือเครื่องมือทําการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการทําการประมงก็ได้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การ
ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิกด้วย ให้ถือว่าการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง 
หรือตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือ
มาตรการขององค์การระหว่างประเทศบรรดาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง ไม่
ว่าจะกระทําในน่านน้ําไทยหรือนอกน่านน้ําไทย และไม่ว่ากระทําโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่
มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักร และต้องรับโทษ
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้ และให้ศาลไทยมีอํานาจพิจารณาและพิพากษาคดีได้ และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากความผิดเกิดขึ้นนอกน่านน้ําไทย และการ
กระทําความผิดนั้นมิใช่เรือประมงไทยหรือผู้มีสัญชาติไทย ให้กระทําได้เมื่อได้รับแจ้งจากรัฐ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ต่างประเทศที่การกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดนั้นแล้ว 

ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
ขององค์การระหว่างประเทศในการดําเนินการเพื่อลงโทษผู้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๙  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการประมง ให้กรมประมงดําเนินการ

รวบรวมและประมวลข้อมูลทั้งปวงที่ได้จากการอนุญาต ออกใบอนุญาต จดทะเบียน หรือที่มีผู้แจ้ง
ตามพระราชกําหนดนี้ และจัดทําสถิติการประมงให้เป็นปัจจุบันเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน หรือ
ตามระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติการประมง 
ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดระยะเวลาและข้อมูลที่ประสงค์จะจัดเก็บ และพื้นที่ที่จะจัดเก็บ โดย
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการกํานัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อมีประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ที่ใช้
ในการประกอบอาชีพการประมง หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในเวลาทําการของสถานที่นั้น
ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตอบคําถามตามความเป็นจริง 

 
มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติทําการประมง 
 
มาตรา ๑๐/๑๗  ผู้ใดจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

ก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด เว้นแต่ได้แจ้ง
หรือรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
มาตรา ๑๑๘  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ้างหรือยินยอมให้คนต่างด้าวที่

ไม่ได้รับใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเข้าทํางาน
ในโรงงาน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่
คนต่างด้าวนั้นได้รับใบอนุญาตทํางานมาก่อนและอยู่ในระหว่างดําเนินการต่ออายุ หรือแก้ไขรายการ
เกี่ยวกับประเภทงานหรือนายจ้าง ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อดําเนินการต่ออายุหรือ
แก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําตัวคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวหรือตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง 
                                                 

๗ มาตรา ๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นครั้งที่สอง ภายในสามปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นครั้งที่สาม ภายในสามปีนับแต่วันที่มีคําสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานครั้งที่หนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งปิดโรงงาน 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปิดโรงงานตามวรรคห้าประกอบกิจการ
โรงงาน ไม่ว่าจะมีใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม และห้ามมิให้
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงงานตามพระราชกําหนดนี้อีกภายในสิบปี
นับแต่วันถูกสั่งปิดโรงงาน 

เมื่อมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน ให้กรมประมงแจ้งให้
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ 

 
มาตรา ๑๑/๑๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามมาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่
เกินยี่สิบวัน 

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดอีกเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม ภายในสามปีนับแต่วันที่มี
คําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคําสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน โดยให้นํามาตรา ๑๑ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การบริหารจัดการด้านการประมง 
   

 
มาตรา ๑๒  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดนโยบายและกํากับดูแล 

การบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําอยู่ในภาวะที่
เหมาะสม และสามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และ
คํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจนเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูระดับทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในระดับที่
สามารถก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกัน

                                                 
๙ มาตรา ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และขจัดการทําการประมงที่เกินศักย์การผลิตและขีดความสามารถในการทําการประมงส่วนเกินเพื่อ
ควบคุมมิให้การทําการประมงมีผลบ่ันทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา 

 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการ

ประมงแห่งชาติ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสิบคน เป็น
กรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ ให้แต่งต้ังจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนสมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง 

ด้านการประมงนอกน่านน้ําไทย ด้านการประมงน้ําจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และด้านการแปรรูป
สัตว์น้ํา ด้านละหนึ่งคน 

(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสองคน 
(๓) นักวิชาการด้านการประมง ไม่เกินสองคน 
 
มาตรา ๑๕  ผู้จะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เคยได้รับโทษจําคุก

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 
มาตรา ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มี

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะ

ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาคมที่ได้รับแต่งต้ัง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 
มาตรา ๑๘  การประชุมและการดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบาย และกํากับการบริหาร

จัดการการประมง ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ําไทยให้สอดคล้องกับปริมาณ

ของทรัพยากรสัตว์น้ํา และขีดความสามารถในการทําการประมง โดยคํานึงถึงจุดอ้างอิงเป็นสําคัญ 
(๒) กําหนดนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และการแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้ําไทย 
(๓) กําหนดนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ 
(๔) กําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ 
(๕) กําหนดมาตรการในการดําเนินการควบคุมให้บรรลุตามนโยบายตาม (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) 
(๖) กําหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมงในน่านน้ําไทย 
(๗) กําหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการประมงของประเทศให้สอดคล้อง

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อม 
(๘) กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม

และสามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน 
(๙) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบ 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
นโยบายที่ได้จัดทําตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ดําเนินการและกํากับการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

 
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือ

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดได้ 
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจและคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๑  นโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) อย่างน้อย

ต้องมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ให้เกิดการสงวน รักษา และป้องกันสัตว์น้ํามิให้สูญพันธ์ุ และให้สามารถใช้
ประโยชน์แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ําได้อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

(๒) ป้องกันมิให้มีการสนับสนุนการทําการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าใน
ด้านการสนับสนุนบุคลากร น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องมือทําการประมง หรือสิ่งของอื่นใด 

(๓) มีมาตรการในการกํากับและควบคุมให้การทําการประมงเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับกฎหมายระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 

(๔) มีแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการทําการประมงกับรัฐอื่นและองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อสงวนและจัดการเกี่ยวกับการคุกคามทรัพยากรสัตว์น้ํา การย้ายถิ่นของ
สัตว์น้ําหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา โดยใช้หลักการป้องกันล่วงหน้า 

(๕) มีมาตรการป้องกันมิให้มีการทําการประมงจนเป็นการรบกวนหรือขัดขวาง
กระบวนการของธรรมชาติในการใช้เวลาผลิตและฟื้นฟูกําลังการผลิตอย่างเพียงพอ เพื่อให้การทําการ
ประมงสอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

(๖) มีมาตรการที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยต้องดําเนินการ
ปรับปรุงกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทําการประมงขององค์การระหว่างประเทศ 

(๗) มีแนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพการประมง และอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมง
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันแหล่งทรัพยากรประมงและทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม และสามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน 

 
มาตรา ๒๒  แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําตามมาตรา ๑๙ (๘) 

อย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แนวทางการส่งเสริมมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการทําการประมง

อย่างยั่งยืน 
(๒) แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและความ

เป็นอยู่ของชาวประมงไทย 
(๓) แนวทางการป้องกันการแสวงหาประโยชน์เกินควรจากทรัพยากรสัตว์น้ํา 
(๔) แนวทางการป้องกันการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) แนวทางการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ นานาประเทศ รวมตลอดทั้งรัฐ

ชายฝั่ง ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถิติในการจับสัตว์น้ํา และข้อมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การทําการประมง 

 
มาตรา ๒๓  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายตามมาตรา ๑๙ ให้กรมประมงดําเนินการ

จัดทําแผนบริหารจัดการการประมงให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 

 
มาตรา ๒๔  แผนบริหารจัดการการประมงตามมาตรา ๒๓ อย่างน้อยต้องครอบคลุม

แนวทางดําเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) แนวทางในการออกใบอนุญาตทําการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถใน
การทําการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้
จุดอ้างอิงเป็นฐานในการพิจารณา 

(๒) แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้กลับสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติ 
(๓) แนวทางในการลดจํานวนเรือประมงที่ทําการประมงพาณิชย์ 
(๔) แนวทางในการลดจํานวนการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านและประมง

พาณิชย์ 
(๖) แนวทางการป้องกันมิให้มีการจับสัตว์น้ําที่ยังโตไม่ได้ขนาด 
(๗) แนวทางการพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการประมง 
(๘) แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจัดการการประมง 
 
มาตรา ๒๕  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการ

จัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ํา
ภายในที่จับสัตว์น้ําในเขตประมงน้ําจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทํานโยบายตาม
มาตรา ๑๙ (๑) 

(๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) ให้คําปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ 
การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว 

(๔) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบํารุงรักษา การ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา 

 
ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด 
   

 
มาตรา ๒๖  ให้มีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทําการอัยการจังหวัด พาณิชย์
จังหวัด นายอําเภอในเขตท้องที่ที่มีการประมง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจํานวนไม่
เกินสิบสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในจังหวัดใดมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ําโขง ให้มีผู้แทนกองทัพเรือ

เป็นกรรมการโดยตําแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๖ ให้แต่งต้ังจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการ

ประมงทะเลนอกชายฝั่ง ด้านการประมงน้ําจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ (๒) ตามท่ีเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความทั่วถึงของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การดําเนินงานในด้านการประมง หรือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสามคน 

 
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การ

จัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําขององค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทํานโยบายตาม
มาตรา ๑๙ (๑) 

(๒) พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการ
จัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ําในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบเสนอต่อรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดี 

(๓) ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(๔) ดําเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนในการออกประกาศตามมาตรา ๕๖ 

และมาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจออกประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราว
มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวัน
นับจากวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ให้
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุมัติจากรัฐมนตรี 

จังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการประมงประจําจั งหวัด  ให้ อํานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเป็นอํานาจหน้าที่ของประมงจังหวัดหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แต่
ในการใช้อํานาจหน้าที่ให้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 
มาตรา ๒๙  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และ

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และการประชุมคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การทําการประมงในน่านน้ําไทย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม และ
กํากับดูแลการทําการประมง และแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้าน และประมง
พาณิชย์ โดยการใช้อํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมและกํากับการทําการประมงตามหมวดนี้ 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคํานึงถึงขีดความสามารถในการผลิตของธรรมชาติโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
หาจุดอ้างอิง เพื่อให้สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน และประชาชนมีแหล่งอาหารได้ตามสมควร 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ใดจะทําการประมงน้ําจืดในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทําการประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการทําการประมงในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 
มาตรา ๓๒  ผู้ใดจะทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมง หรือเครื่องมือที่มีขนาด

หรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ต้องได้รับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้านจากอธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เครื่องมือทําการประมงประเภทที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการ
ประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง พ้ืนที่การทําการประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการการประมง และในกรณีเป็นการทําการประมงโดยใช้เรือประมง
ให้ออกให้แก่เจ้าของเรือประมงและสําหรับเรือประมงแต่ละลํา โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใด
เกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได้๑๐ 

 
มาตรา ๓๓  ผู้ทําการประมงพื้นบ้านต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการทํา

การประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ อธิบดีจะกําหนดให้ผู้ทําการ

ประมงพื้นบ้านต้องจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและ
ปริมาณของสัตว์น้ําที่จับได้และพื้นที่ที่ทําการประมงก็ได้ 

ผู้ทําการประมงพื้นบ้านต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการทําการประมงตามวรรคสองไว้ 
และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อนําเรือประมงกลับเข้าฝั่ง 

 
มาตรา ๓๔๑๑  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน ทําการประมงใน

เขตทะเลนอกชายฝั่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาต
ดังกล่าว อธิบดีจะประกาศอนุญาตให้เป็นการทั่วไปก็ได้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ทําการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๓๕๑๒  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒ มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๓๖  ผู้ใดจะทําการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์

จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา และใน

ใบอนุญาตต้องระบุจํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง 
พ้ืนที่การทําการประมง ปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมง หรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทํา 
การประมงได้ ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทําการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของ
สัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงอย่างยั่งยืนที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง โดยจะออก
ใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดมิได้๑๓ 

 
มาตรา ๓๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ทําการประมงในเขต

ทะเลชายฝั่ง 
 
มาตรา ๓๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ต้องไมม่ี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๔ ยังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด 
(๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตทําการประมง 
(๓) เป็นผู้ที่อธิบดีมีคําสั่งตามมาตรา ๑๑๓ (๑) หรือ (๕) และยังไม่พ้นสองปีนับแต่

วันได้รับคําสั่ง 
(๔) เป็นผู้ที่อธิบดีมีคําสั่งตามมาตรา ๑๑๓ (๒) และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้าม 
(๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงยังไม่พ้นห้าปีนับถึงวันยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาต 
(๖) รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือว่าเป็นผู้อยู่ระหว่าง

ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทําการประมง หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงโดยผู้มีอํานาจของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศนั้น 

(๗) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี 
 
มาตรา ๔๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ 

ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 

                                                 
๑๓ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา 
๓๖ นําใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมง หรือมีบัตรที่กรมประมงออกให้เพื่อใช้แทนใบอนุญาตติดตัวให้
สามารถตรวจสอบได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะออกบัตรสําหรับใช้แทนใบอนุญาตให้แก่ผู้รับ
อนุญาต โดยบัตรดังกล่าวต้องทําด้วยวัสดุที่ป้องกันน้ํา และมีรายละเอียดของใบอนุญาตตามสมควร 

 
มาตรา ๔๒  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และ

มาตรา ๓๖ ดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงให้ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ทําการประมงให้ผิดไป

จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ ไป การกําหนดดังกล่าวต้อง
ให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 
มาตรา ๔๔๑๔  ใบอนุญาตทําการประมงตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๖ ให้โอนกันได้

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ 
(๒) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ 
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงของเรือที่ใช้ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรือมีอํานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(๓) เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี 
(๔) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธ์ิในเรือที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตทําการประมงมาแสดง หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในการโอนใบอนุญาต ให้อธิบดีออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับคําขอ ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้กําหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม 
และเมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับโอนมีสิทธิและหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีหลักฐานจากจุดอ้างอิงแสดงให้เห็นว่าปริมาณผลิตผลสูงสุด

ของสัตว์น้ํามีไม่เพียงพอกับการทําการประมงอย่างยั่งยืน ให้รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาต
ทําการประมงไว้เป็นการชั่วคราว สําหรับใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกรมประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมง เพื่อพิจารณาลด
ปริมาณการจับสัตว์น้ําลงตามที่จําเป็น และไม่เป็นเหตุให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงแล้วได้รับ
ความเดือดร้อนเกินสมควร ในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจลดปริมาณการจับสัตว์น้ํา
ลงตามที่เห็นสมควร หรือจะกําหนดมาตรการอื่นให้ผู้ทําการประมงต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่

                                                 
๑๔ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนดก็ได้ และในกรณีจําเป็นจะเสนอคณะกรรมการเพื่อให้กําหนดจํานวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมี 
และมาตรการที่จะดําเนินการกับเรือประมงส่วนที่เกินจํานวนที่พึงมีก็ได้ 

 
มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่า

ด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย รับจดทะเบียนเรือ หรือออกใบอนุญาตใช้เรือสําหรับการประมง ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เรือที่ใช้ทําการประมงเกินจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) เรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ 
(๓) เรือที่เคยจดทะเบียนในต่างประเทศ และมีหลักฐานว่าถูกใช้ทําการประมงโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน

น่านน้ําไทยตรวจสอบข้อมูลการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากรัฐเจ้าของธง ก่อนรับจด
ทะเบียนเรือ หรือออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตาม (๓) 

ในระหว่างเวลาที่รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาตทําการประมง หรือเมื่อ
เรือประมงมีจํานวนสูงหรือเท่ากับจํานวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีที่คณะกรรมการกําหนดตาม
มาตรา ๔๕ และมีกรณีตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป และให้งดรับคําขอจดทะเบียนเรือประมงจนกว่าจะได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี ให้รับจดทะเบียนเรือประมงต่อไปได้ สําหรับคําขอที่ได้รับไว้แล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนเรือ 
ให้คืนคําขอพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ได้รับชําระไว้ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ๑๕ 

 
หมวด ๔ 

การทําการประมงนอกน่านน้ําไทย 
   

 
มาตรา ๔๗  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรการในการอนุรักษ์

และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ําให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และส่งเสริม
ความร่วมมือกับรัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระ
ราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๔๘  ผู้ใดจะใช้เรือประมงไทยทําการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้ําไทย 

ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา และต้องระบุ

จํานวนและประเภทเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง ถ้าผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะทําการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อ
ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในการทําการประมงในน่านน้ําของรัฐชายฝั่ง 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และเมื่อมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยทําการประมง

ในเขตของรัฐชายฝั่ง หรือในเขตที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากต้อง
ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น 

 
มาตรา ๕๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยต้องมีผู้สังเกตการณ์

ประจําอยู่ในเรือประมงตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอํานาจ
เหนือพื้นที่ที่ตนเข้าไปทําการประมงกําหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ผู้สังเกตการณ์ต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่อ่ืนใดในเรือประมง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืน
ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนผู้สังเกตการณ์ ให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๑  ผู้สังเกตการณ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สังเกตการณ์การจับสัตว์น้ํา การคัดสรร การแปรรูป และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับ

สัตว์น้ํา และบันทึกข้อมูลที่พบจากการสังเกตการณ์นั้น 
(๒) รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านชีววิทยา และเก็บตัวอย่างของสัตว์น้ําที่จับได้ และ

ข้อมูลอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น 
(๓) ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) และส่งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เมื่อเรือประมงเทียบท่า หรือเมื่อผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝั่ง ตามวิธีการและภายในกําหนดเวลาที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยทําการประมง

ในเขตน่านน้ําไทย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๕๓  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ 

มาใช้บังคับกับการทําการประมงนอกน่านน้ําไทยด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๔  ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทย หรือเป็นเจ้าของเรือประมงที่มิใช่

เรือประมงไทย แต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจําเรือหรือมีผู้โดยสารเป็นผู้มีสัญชาติไทย ได้ใช้หรือยอม
ให้ใช้เรือประมงของตนทําการประมงนอกน่านน้ําไทยจนเป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ และทําให้ผู้ควบคุมเรือ คนประจําเรือ หรือผู้โดยสารซึ่งไปกับเรือประมงต้องตกค้างอยู่ใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการนําบุคคลดังกล่าวกลับประเทศ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมง 

ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
กรมประมงมีอํานาจยึดเรือประมงดังกล่าวและนําออกขายทอดตลาด และเมื่อหักจํานวนเงินที่ต้อง
ชดใช้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดต้ังแต่วันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่ได้รับเงิน
จากการขายทอดตลาดเหลือเงินเท่าใดให้คืนให้แก่เจ้าของ 

 
หมวด ๕ 

มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ 
   

 
มาตรา ๕๕  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตาม
หลักการป้องกันล่วงหน้า โดยผู้ทําการประมงต้องไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ําในเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ําตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกําหนด เว้นแต่เป็นการกระทํา
เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบํารุงรักษาพันธ์ุสัตว์น้ํา และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ําตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขต
บริเวณที่กําหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 

 
มาตรา ๕๗  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดขึ้นเรือประมง 
 
มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทําให้วัตถุอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดลงสู่

ที่จับสัตว์น้ํา 
(๒) กระทําการใด ๆ อันทําให้สัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ํามึนเมา 
(๓) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทําให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ําในลักษณะที่เป็นอันตราย

แก่สัตว์น้ํา 
(๔) ทําให้ที่จับสัตว์น้ําเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ํา 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําตาม (๒) เพื่อประโยชน์ในการ

ศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําซึ่งกระทําโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
กําหนด หรือการกระทําอันจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร๑๖ 

 
                                                 

๑๖ มาตรา ๕๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๙  ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาททําให้ที่จับสัตว์น้ําเกิดมลพิษในลักษณะ
ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ํา ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการช่วยเหลือหรือป้องกันชีวิตสัตว์น้ํา
และทําให้ที่จับสัตว์น้ําฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทําการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับ

สัตว์น้ํา ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ํา ให้กระทําได้เมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และได้ดําเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ําเกินสมควรแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร 
 
มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าํ 

โดยรู้ว่าเป็นสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้มาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ 
หรือจากการทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ หรือที่ได้มาจาก
เรือประมงที่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๙๔ หรือที่มีช่ืออยู่ในประกาศรายชื่อตาม
มาตรา ๑๑๖ 

 
มาตรา ๖๒  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ผู้ใดติดต้ัง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทํานบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง 

เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทําการประมงอื่นใด หรือกระทําการใดในที่จับสัตว์น้ําอันเป็นการ
ก้ันทางเดินของสัตว์น้ําหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณภัย 
หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการชลประทาน 

 
มาตรา ๖๔  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําอ่ืน สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ํา ทรัพย์สินของบุคคล
หรือสาธารณสมบัติ หรือเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตาม
ประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวนหรือขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ใดมีสัตว์น้ํา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตามวรรคหนึ่งไว้ในครอบครอง ต้องส่งมอบสัตว์
น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นโดยเร็ว 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๕  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธ์ุสัตว์นํ้าที่หายาก หรือป้องกันอันตราย
มิให้เกิดแก่สัตว์น้ําและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน 
เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดได้๑๗ 

ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตาม
วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๖๖  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ําชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ําที่หายากหรือใกล้

สูญพันธ์ุตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําสัตว์น้ําดังกล่าวขึ้นเรือประมง เว้นแต่มีความจําเป็น
เพื่อการช่วยชีวิตของสัตว์น้ํานั้น 

 
มาตรา ๖๗๑๘  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการ

ประมงดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มี

ลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน 
(๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ําสลับซ้ายขวาอยู่

ทางด้านข้างใช้สําหรับดักสัตว์น้ํา 
(๓) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 
ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระทําโดย

ทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนที่เหมาะสมที่ประชาชนพึงใช้ได้และได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทําการประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ําจืดที่ได้รับ
อนุญาตผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการทําการประมง 
พ้ืนที่ทําการประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

การขออนุญาตผ่อนผัน การอนุญาต ระยะเวลาการผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖๘  ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการประมงต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณ
พ้ืนที่ หรือระยะเวลาในการทําการประมง 

 
มาตรา ๖๙  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่าสองจุดห้า

เซนติเมตรทําการประมงในเวลากลางคืน 
 

                                                 
๑๗ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มาตรา ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๐๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่
หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่นใดที่จําเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ําตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการทําการประมง และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นบรรดาที่อธิบดีกําหนด 

อํานาจตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดเป็นผู้กําหนดก็ได้ 

 
มาตรา ๗๑  ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจออก

ประกาศ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือทําการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการทําการประมง พ้ืนที่ทํา

การประมง ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการทําการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ทําการ
ประมงในที่จับสัตว์น้ํา 

(๒) ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ําที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ 
(๓) พ้ืนที่ที่จะให้ใช้เครื่องมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง 

หรือวิธีอ่ืนใดอันทําให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง 
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําซึ่งกระทําโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว และในกรณีที่เป็นการออกประกาศเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ใดเป็นการ
เฉพาะ ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 

การกําหนดของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
แล้วให้ใช้บังคับได้ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเฉพาะในเขตประมงน้ําจืดและเขตทะเลชายฝั่ง 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่การออกประกาศตามมาตรา ๗๑ จะต้องดําเนินการในเขต

พ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบ
นิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่นั้น หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ํา ให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีใช้อํานาจใน
การกําหนดแทนคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 
หมวด ๖ 

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   

 
มาตรา ๗๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

เพื่อเป็นแหล่งผลผลิตของสัตว์น้ําอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ําให้เกิดความย่ังยืนโดยคํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
                                                 

๑๙ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ําที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงทั้งในด้านคุณภาพและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน 

 
มาตรา ๗๔  เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยใน

การบริโภคสัตว์น้ํา ให้ผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดําเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกําหนด 

ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในอันที่จะส่งเสริม พัฒนา และแนะนําการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําให้ถูกต้องตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง และมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น้ํา และออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้แก่
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดําเนินการโดยถูกต้องตามมาตรฐานดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ 

 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ตามมาตรา ๗๔ หรือขอให้กรมประมงตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด 
หรือขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา สัตว์น้ํา หรือปัจจัยการผลิตเป็นการเฉพาะราย ให้ย่ืนคําขอ
และชําระค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองหรือตรวจสอบตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๗๖  เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีคุณภาพ

ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออก
กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมได้ 

 
มาตรา ๗๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําควบคุมนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
มาตรา ๗๘  ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ําควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องแจ้งการประกอบกิจการ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่กําหนด 
(๒) กําหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ําที่ห้ามนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๓) กําหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ําที่ห้ามใช้ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๔) กําหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่ห้ามใช้ใน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ําทิ้งหรือของเสียจากการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

รั่วไหลออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) กําหนดเรื่องอื่นใดที่จําเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตราย
ต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๗๙  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วย

โดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
การควบคุม เฝา้ระวัง สืบค้น และตรวจสอบ 

   
 

มาตรา ๘๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการควบคุม เฝ้าระวัง 
และตรวจสอบการทําการประมงให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้ต้ังแต่การทําการประมงไปจนถึง
ผู้บริโภครายสุดท้าย 

นอกจากบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๙ แล้ว การควบคุม 
เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการทําการประมงให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามท่ี
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

 
ส่วนที่ ๑ 

การควบคุมและเฝ้าระวัง 
   

 
มาตรา ๘๑๒๐  เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภทการใช้

ทําการประมงและมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วันที่เข้าออก

ท่าเทียบเรือประมง ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ทําการประมง พ้ืนที่ในการทําการประมงและตําแหน่ง
เรือในขณะจับสัตว์น้ํา จุดจอดเรือ ประเภทและปริมาณของสัตว์น้ําที่จับได้หรือการเททิ้งสัตว์น้ํา 
การขนถ่ายสัตว์น้ํา การนําสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ
และต้องส่งรายงานให้กรมประมงทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และในกรณีเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือ
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบสําเนาสมุดบันทึกการทําการ
ประมง และเอกสารหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดด้วย 

                                                 
๒๐ มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) จัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

(๕) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๘๒  ก่อนนําเรือประมงตามมาตรา ๘๑ ออกจากท่าเทียบเรือประมง เจ้าของ

เรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องนําเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้ทําการประมง 
จํานวนรายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ หรือหลักฐานการอนุญาตตามมาตรา ๘๓ ของคนประจําเรือ
ที่จะออกไปพร้อมกับเรือประมง และหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่ย่ืนเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หรือ
การจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือไม่เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งห้ามมิให้นําเรือออกจากท่าเทียบเรือประมงหรือ
สั่งให้นําเรือประมงเข้าเทียบท่าได้ 

 
มาตรา ๘๓  คนประจําเรือต้องมีหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ

เดินเรือในน่านน้ําไทย และในกรณีคนประจําเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่า
ด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวก ให้อธิบดีมีอํานาจเช่นเดียวกับเจ้าท่าตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยในการออกหนังสือคนประจําเรือ ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทํางานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวได้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีอํานาจเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทํางานของคนต่างด้าวในการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นทํางานในเรือประมงที่จะออกไปทําการ
ประมงในทะเล 

การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด และเมื่อได้ออกหนังสือคนประจําเรือหรือได้อนุญาตให้ผู้ใดแล้ว ให้แจ้ง
ให้กรมเจ้าท่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางานทราบด้วย  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคนประจํา
เรือในการขอหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย หรือขอใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว 

ให้อธิบดีมีอํานาจออกหนังสือคนประจําเรือ และหลักฐานการอนุญาตให้แก่คน
ประจําเรือตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งคนประจําเรือต้องเก็บรักษาหลักฐานนั้นไว้กับตัวหรือ
ในสถานที่ที่ปลอดภัยในเรือประมงที่ตนประจําอยู่ 

การออกหนังสือคนประจําเรือและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้ได้แต่เฉพาะการ
ทํางานในเรือประมงที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต และในบริเวณท่าเทียบเรือประมง และเฉพาะ
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘๓/๑๒๑  ห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจําเรือของเรือลําอ่ืน
มาทํางานระหว่างนําเรือประมงออกไปทําการประมงในทะเล เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นเพื่อความ
ปลอดภัย และได้แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงหลังจากมีการรับคน
ประจําเรือ 

 
มาตรา ๘๔  ผู้ใดประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงต้องจด

ทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง เว้นแต่ท่าเทียบเรือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลา
อยู่แล้ว 

 
มาตรา ๘๕  เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือผู้ประกอบกิจการแพ

ปลาต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลําที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ตามรายการ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ดําเนินการรวบรวมและ
จัดส่งรายงานการเข้าออกเรือตามมาตรา ๘๑ ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๕/๑๒๒  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ํา เว้นแต่จะได้จดทะเบียน

เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําด้วย

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๘๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เรือประมงที่ทําการประมงพาณิชย์ขน

ถ่ายสัตว์น้ําออกจากเรือประมง ยกเว้นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
หรือนําสัตว์น้ํา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่า ณ สถานที่อ่ืนใดนอกจากท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ 
หรือสถานที่ที่เป็นกิจการแพปลาตามที่อธิบดีประกาศกําหนด๒๓ 

ประกาศของอธิบดีตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดขนาดของเรือประมงที่สามารถขนถ่าย
สัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงแห่งใดด้วยก็ได้ 

ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตามวรรคหนึ่ง จัดทํา
หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด และส่งสําเนาให้กรม
ประมงตามระยะเวลาและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๒๔  ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือ

ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ทําการประมงต้องได้รับ
                                                 

๒๑ มาตรา ๘๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒ มาตรา ๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓ มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นทํานองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดําเนินการ
ขนถ่ายสัตว์น้ํา และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา 

หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขน
ถ่ายสัตว์น้ําให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดี
มีอํานาจประกาศกําหนดห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ํา โดยจะกําหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ 
พ้ืนที่ หรือระยะเวลาที่ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ําก็ได้ 

 
มาตรา ๘๘๒๕  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ 

และรายงานให้กรมประมงทราบตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) ต้องได้รับอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น้ําจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนออกไปทํา

การขนถ่ายสัตว์น้ํา และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่าย
สัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๕) การขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย ต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจําอยู่ในเรือขนถ่าย
สัตว์น้ํา ตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอํานาจเหนือพื้นที่ที่ตน
เข้าไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํากําหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๖) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

(๗) จัดทําเครื่องหมายประจําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๙๒๖  เรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา นอกจากต้องปฏิบัติ

ตามพระราชกําหนดนี้แล้ว ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งใดต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น และในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเล
หลวงต้องปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖ มาตรา ๘๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘๙/๑๒๗  เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม 
และเฝ้าระวังการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมงหรือ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําปฏิบัติได้ 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการติดต้ัง การรับส่งและการจัดเก็บข้อมูล 
และการรักษาความมั่นคงของระบบติดตามเรือประมง ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

หลักฐานเพื่อการสืบค้น 
   

 
มาตรา ๙๐  เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ําหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการประมง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดทําหลักฐานเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง และส่ง
รายงานให้กรมประมงตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) 

(๒)๒๘ เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําต้องจัดทําหนังสือกํากับการขน
ถ่ายสัตว์น้ํา และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๘ (๒) 

(๓) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดทําหนังสือ
กํากับการซื้อขายสัตว์น้ําให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด และต้องส่งสําเนา
ให้กรมประมงตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๖ วรรคสาม 

(๔) ผู้ซื้อสัตว์น้ําจากท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตาม (๓) ต้อง
กรอกข้อมูลในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําตาม (๓) เมื่อขายหรือส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้บุคคลอ่ืน 

(๕) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือแปรรูปสัตว์น้ํา ต้องจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๖) ผู้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ต้องมีใบรับรองการ
จับสัตว์น้ํา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการประมงโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๙๒ 

 
มาตรา ๙๑  เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา

ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อธิบดีมีอํานาจกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ควบคุมตามมาตรา ๗๖ ต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําให้แก่ผู้ซื้อตามแบบและรายการที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

เมื่อผู้ซื้อสัตว์น้ําตามวรรคหนึ่งขายหรือส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้บุคคลอ่ืน ให้กรอกข้อมูล
ในแบบรายการตามวรรคหนึ่ง ระบุผู้ซื้อหรือผู้รับมอบสัตว์น้ํานั้นทุกทอดไป 
                                                 

๒๗ มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๘ มาตรา ๙๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๙๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ต้องแสดงใบรับรอง

การจับสัตว์น้ํา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการ
ประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือ
เอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เรือประมง
ไทยจับได้จากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนั้นมิให้
ถือว่าเป็นการนําเข้า 

 
มาตรา ๙๓  ผู้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผู้ใดประสงค์จะขอใบรับรองการ

จับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา ให้ย่ืนคําขอต่อกรมประมง 
ตามแบบ วิธีการ และชําระค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
ส่วนที่ ๓ 

มาตรการในการตรวจสอบ 
   

 
มาตรา ๙๔  ห้ามมิให้ผู้ใดนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร 
ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการ

ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

 
มาตรา ๙๕๒๙  เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แต่รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกชั่วโมงก่อน
เวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือไม่ได้ โดยเรือประมงดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูล และเข้าเทียบ
ท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

                                                 
๒๙ มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบ
ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือ
ก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

เรือประมงที่ได้แจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วแต่มิได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง 
ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ 

ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
เกี่ยวข้องกับการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเข้าเทียบท่า 
หรือจะอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของ
คนประจําเรือหรือตัวเรือประมง หรือเพื่อการตรวจสอบเรือและการดําเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิเสธการ
เข้าเทียบท่า 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ใช้บังคับแก่เรือประมงที่มิได้
นําสัตว์น้ํา หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙๖๓๐  เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว 

ให้ย่ืนคําขออนุญาตนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนําสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือประมงได้ ใบอนุญาตดังกล่าวให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดให้การนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ต้องได้รับอนุญาต 

ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามวรรคหนึ่ง 
เว้นแต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ทําการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทําหนังสือรับรองว่ารัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลา

อันสมควรว่าสัตว์น้ําที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ 
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมี

อํานาจสั่งให้เรือประมงนั้นออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่กําหนด และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง 
หรือประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออก
นอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่กําหนด หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนั้นได้ทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินใน
เรือประมงนั้นออกขายทอดตลาดหรือทําลายได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายและค่าใช้จ่ายอ่ืนแล้ว ให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้
ตามวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่

                                                 
๓๐ มาตรา ๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็น
อย่างอื่น 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําและสั่ง
ให้เรือนั้นออกจากราชอาณาจักร ถ้าเรือนั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่กําหนด หรือในกรณีที่
อธิบดีสั่งทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามวรรคสามหรือนําไปดําเนินการเพื่อจ่ายแจกตาม
วรรคห้า มิให้ถือว่าได้มีการนําหรือเคยนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําออกขาย
ทอดตลาดด้วย โดยให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าว หรือนําไป
ดําเนินการเพื่อจ่ายแจกให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 

เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า
ได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการ
เติมเชื้อเพลิง และเสบียง หรือซ่อมบํารุง ตามความจําเป็นก็ได้ 

 
มาตรา ๙๗  รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้เรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้านซึ่งรัฐ

เจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ 
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  ในการนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดแนวปฏิบัติให้เรือดังกล่าวต้องปฏิบัติเพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยก็ได้ 

 
หมวด ๘ 

สุขอนามัยของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
   

 
มาตรา ๙๘  ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดทํามาตรฐานด้านสุขอนามัยใน

การจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการประมงนําไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตนให้ได้สัตว์
น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการการประมง

ดําเนินการให้ได้มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกหนังสือรับรองการได้
มาตรฐานให้แก่ผู้ซึ่งดําเนินการได้มาตรฐานดังกล่าวได้ตามท่ีร้องขอ 

การร้องขอหนังสือรับรองตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยจะ
กําหนดให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับรองด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๙๙  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ รัฐมนตรี

จะประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงทุกประเภทหรือบางประเภท หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําทั้งหมดหรือบางชนิด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามมาตรา ๙๘ ก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการการประมงหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีประกาศตาม
วรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการการ
ประมงหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหยุดดําเนินการเป็นเวลาตามที่กําหนด ตามที่
เห็นสมควรได้ 

 
มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าในที่จับสัตว์น้ําแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษ หรือมีการ

ปนเปื้อนของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําเกินมาตรฐานที่อธิบดี
ประกาศกําหนด ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศห้ามทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําแห่งนั้นภายในเวลาที่
กําหนดได้ 

 
หมวด ๙ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๑๐๑  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ควบคุม และเฝ้าระวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการการประมงมีความครบถ้วนและถูกต้อง 

 
มาตรา ๑๐๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการ

หรือพนักงานของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของ
ผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน จําหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ 

(๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชกําหนดนี้ 

(๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดทําการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ํา 
หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงนําเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับ
สัตว์น้ําใด เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

(๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตาม
พระราชกําหนดนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระ
ราชกําหนดนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๗) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนําไปตรวจสอบ 
หรือตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ 

(๘) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ 

(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา 
เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 
๗๘ (๔) 

ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของ
มนุษย์ หรือต่อสัตว์น้ําอ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ํา หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ 
ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งทําลายหรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 

เมื่อได้เข้าไปและทําการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้ 

ให้อธิบดีมีอํานาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๙) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับ
อนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

 
มาตรา ๑๐๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ซึ่งติดต้ังเครื่องมือทําการประมง 

สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามท่ีได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
รื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดได้ 

หากผู้ได้รับคําสั่งไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ 
นั้นเสียได้ โดยให้ผู้ได้รับคําสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวบุคคลซึ่งติดต้ังเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ 
ลงในที่จับสัตว์น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจรื้อถอนได้ เมื่อรื้อถอนแล้วให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเครื่องมือ หรือวัสดุที่รื้อถอนไว้เป็นเวลาสามสิบวัน ถ้าเจ้าของไม่มาแสดง
ตนเพื่อขอคืนให้เครื่องมือหรือวัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ทําลาย ขาย หรือดําเนินการอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด๓๑ 

 
มาตรา ๑๐๔  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตาม

พันธกรณี หรือความตกลงที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการ
ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของประเทศที่มีอํานาจ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอํานาจควบคุมดูแลการ

                                                 
๓๑ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทําการประมงในเขตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจและได้รับการคุ้มครองในการขึ้นไปบนเรือไร้
สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่ากําลังทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ทําการประมง
อยู่นอกน่านน้ําไทยเพื่อตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้ 

การขึ้นไปบนเรือประมงเพื่อตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ของนานาประเทศและเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ และให้นําความในมาตรา ๑๐๕ (๑) 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้แจ้งให้รัฐเจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
มาตรา ๑๐๕  ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดกระทําความผิดหรือเกี่ยวข้อง

กับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๒) สั่งยึดเครื่องมือทําการประมง สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้หรือได้มาจาก
การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมี
คําสั่งตามหมวด ๑๐ หรือหมวด ๑๑ 

ในการยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตาม (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของ
เรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําไว้ในเรือหรือในที่อ่ืนใดเพื่อรักษา
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นออกขายทอดตลาดได้ ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นไม่ได้ 
และผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนด เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแล้ว
ไว้แทนสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ยึดไว้๓๒ 

 
มาตรา ๑๐๖  ให้อธิบดีมีอํานาจแต่งต้ังสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้

ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ (๒) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช
กําหนดนี้ 

ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชกําหนดนี้ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกําหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจําตัว
ของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามวรรคหนึ่งต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

 

                                                 
๓๒ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐๗  ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีต้องจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือนอก
สถานที่ทําการ ผู้ขอรับบริการต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

แสดงบัตรประจําตัวต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๑๐ 
มาตรการทางปกครอง 

   
 

มาตรา ๑๑๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรการทางปกครอง
ที่เพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับ
การใช้โทษทางอาญาที่ได้กําหนดไว้ในหมวด ๑๑ และเพื่อกําหนดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

 
มาตรา ๑๑๑  ผู้รับอนุญาตผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ 

กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๙ ฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งซ้ํา ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือการอนุญาตได้ 

 
มาตรา ๑๑๒๓๓  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือเจ้าของ

เรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ กฎกระทรวง 
ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ 

 

                                                 
๓๓ มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๒/๑๓๔  ให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ประกอบด้วย อธิบดี
กรมประมง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

ให้ผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาและกําหนดมาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑๓ 
 
มาตรา ๑๑๒/๒๓๕  การประชุมคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑๓๓๖  ผู้ใดทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ

มาตรการทางปกครองมีอํานาจสั่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงนั้นหรือเครื่องมือทํา

การประมง 
(๒) ห้ามทําการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(๓) สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะสั่งห้ามมิให้ใช้

เรือประมงนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ทําการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) กักเรือประมง 
การสั่งยึดเครื่องมือทําการประมงตาม (๑) หรือกักเรือประมงตาม (๕) เจ้าของเรือจะ

วางประกันแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได้ แต่ถ้ามีการนําเครื่องมือทําการ
ประมงหรือเรือประมงนั้นไปใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก ให้เงินประกันนั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน และจะขอวางเงินประกันแทนอีกไม่ได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การสั่งยึดสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ตาม (๑) ด้วยโดยอนุโลม 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองคํานึงถึงสภาพความ
ร้ายแรงแห่งความผิด การกระทําผิดซ้ํา และการป้องกันมิให้ผู้กระทําผิดกระทําความผิดซ้ําอีก 

 
                                                 

๓๔ มาตรา ๑๑๒/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๕ มาตรา ๑๑๒/๒ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖ มาตรา ๑๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๔  การกระทําดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการทําการประมงโดยฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓ 

(๑) ใช้เรือไร้สัญชาติทําการประมงตามมาตรา ๑๐ 
(๒)๓๗ ทําการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือไม่มีใบอนุญาตใช้เครื่องมือ

ทําการประมงตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ 
(๔) จัดทําบันทึกการทําการประมงหรือรายงานการทําการประมงโดยใช้เอกสารอัน

เป็นเท็จ หรือทําลายเอกสารหรือหลักฐานในการกระทําความผิด 
(๕) ทําการประมงเกินปริมาณหรือเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๓๖ ทําการประมง

ในบริเวณที่ห้ามทําการประมงตามมาตรา ๕๖ หรือทําการประมงในห้วงเวลาที่ห้ามทําการประมงตาม
มาตรา ๗๐ 

(๖)๓๘ ดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงตามมาตรา ๔๒ ทําการประมงผิดไปจากที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ หรือใช้เครื่องมือทําการประมงที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๗ มาตรา 
๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑) 

(๗) ทําการประมงโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่รัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ
กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๙ 

(๘) จับสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กกว่าที่กําหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๕๗ 
(๙) จับสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําตามที่กําหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖ 
(๑๐) ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ตาม

มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ 
(๑๑) ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนเครื่องหมายประจําเรือประมงหรือทะเบียน

เรือประมง 
(๑๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง 

ซ่อนเร้น หรือทําลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๑๓) มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจําเป็นให้แก่เรือประมงที่ทําการประมงโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๑๔) กระทําการอันเป็นความผิดในเรื่องอื่นใดที่ไม่ใช่เป็นการกระทําตาม (๑) ถึง 

(๑๓) เกินสามครั้งภายในหนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
 
มาตรา ๑๑๕  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการ

อนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรือการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒ มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

(๑) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกคําสั่ง ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี 
(๒) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกคําสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี๓๙ 

                                                 
๓๗ มาตรา ๑๑๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๘ มาตรา ๑๑๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๙ มาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้น เว้นแต่
อธิบดีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด 
 
มาตรา ๑๑๕/๑๔๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ กฎกระทรวง 

ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้ ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าที่ได้กระทําการ
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจากรัฐในกรณีที่ถูกดําเนินคดี ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๖  เรือประมงใดถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรี

ประกาศรายชื่อเรือนั้นให้ทราบทั่วกัน และจะสั่งให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพิก
ถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ในการประมงด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรีประกาศรายชื่อเรือประมงนั้น หรือ
มีการออกคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือนั้นทําการประมงอีกเป็นระยะเวลาตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อดังกล่าว และในระหว่าง
เวลาดังกล่าว ห้ามไม่ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลายินยอมให้เรือประมงดังกล่าวนํา
สัตว์น้ําขึ้นเทียบท่าเทียบเรือประมงหรือแพปลาของตน 

 
มาตรา ๑๑๗  ประกาศรายชื่อเรือประมงตามมาตรา ๑๑๖ อย่างน้อยต้องมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือเรือประมงและชื่อเดิม 
(๒) ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ 
(๓) เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลประโยชน์ของเรือดังกล่าว 
(๔) เลขทะเบียนหรือหมายเลขประจําเรือที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศ และที่

ออกโดยกรมเจ้าท่า 
(๕) รูปถ่ายของเรือ 
(๖) วันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อ 
(๗) ระบุการกระทําความผิดที่เป็นเหตุให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมง 
(๘) ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการประมง 
 
มาตรา ๑๑๘๔๑  ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายช่ือเรือประมงที่รัฐมนตรีประกาศตาม

มาตรา ๑๑๖ ที่มิใช่เรือไทย ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่าง
ประเทศทราบ 

 

                                                 
๔๐ มาตรา ๑๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๑ มาตรา ๑๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๙  รัฐมนตรีอาจถอนชื่อเรือประมงออกจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทํา
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อ 

(๑) เจ้าของเรือได้แสดงหลักฐานว่าเรือประมงนั้นมิได้มีความเกี่ยวพันกับการทําการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) เรือประมงนั้นอับปางหรือถูกทําลาย 
(๓) เมื่อพ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่เรือประมงถูกประกาศขึ้นบัญชีรายช่ือ 

และไม่ได้รับรายงานว่าเรือประมงนั้นเกี่ยวข้องกับการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก 
(๔) เจ้าของเรือนั้นได้แสดงหลักฐานว่าได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรือนั้นสามารถ

ทําการประมงได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือขจัดส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนแล้ว 
(๕) เจ้าของเรือนั้นได้แสดงพยานหลักฐานให้เป็นที่พอใจได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น 

หรือเกี่ยวข้องกับการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และได้มีมาตรการในการ
ป้องกันตามสมควรแล้ว 

 
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้รับอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต

หรือหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๓ ให้ผู้รับอนุญาตจัดการรื้อถอนหรือทําลาย
เครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นของผู้รับอนุญาต ในที่จับสัตว์น้ําภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาต แล้วแต่กรณี และให้นําความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๒๑  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดโทษทางอาญาให้

เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระทําความผิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และป้อง
ปรามการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิด
ได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๑๒๒  ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมงผู้ใด

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง

แสนบาท หรือปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบ

ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้
จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๒๓/๑๔๒  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ทราบตามมาตรา ๑๐/๑ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๒๔๔๓  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือ

มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้าง
หรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน 

ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือวรรคหก 
หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง
สองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผู้ใดออกใบรับแจ้งหรือ
ใบรับอนุญาตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับต้ังแต่สองแสน
บาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๒๕/๑๔๔  ผู้ทําการประมงพื้นบ้านผู้ใดทําการประมงโดยใช้เครื่องมือไม่ตรง

กับประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง ทําการประมงนอกพื้นที่การทําการประมง หรือผิด
เงื่อนไขอื่นใดที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการ
ประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๒๖  ผู้ทําการประมงพื้นบ้านผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
                                                 

๔๒ มาตรา ๑๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๓ มาตรา ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๔ มาตรา ๑๒๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้า

แสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
 
มาตรา ๑๒๘๔๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่

หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง 
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบ
ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือต้ังแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของ
มูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือต้ังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษ

ปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการ
ประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือต้ังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมงแล้ว แต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท 
 

                                                 
๔๕ มาตรา ๑๒๘ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสอง
แสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้
จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๓๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่

สองล้านบาทถึงสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง 
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สิบล้านบาทถึงยี่สิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับย่ีสิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองล้านบาท

ถึงสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใด
จะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับสิบล้านบาทถึงยี่สิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของ
มูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่
ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ 

หรือมาตรา ๘๘ (๕) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท๔๖ 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 

ต้องระวางโทษปรับสองล้านบาท 

                                                 
๔๖ มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๓๖  ผู้สังเกตการณ์ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ หรือปฏิบัติ

หน้าที่โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งเดือนถึงสองปี หรือ
ปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๗  เจ้าของเรือประมงผู้ใดไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๔ ต้องระวาง

โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับจํานวนสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๔ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้า

พันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบ
ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้
จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง

แสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบ

ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้
จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๔๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงห้า

แสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่ง

ล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
 
มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับ

จํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่มีไว้ในครอบครอง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
 
มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่ง

หมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ําให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ําให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตาม
จํานวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป 

 
มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคกุ

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง นําสัตว์น้ําไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ํา ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงสาม

ล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่จับหรือนําขึ้นเรือประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 
 
มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึง

ห้าแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะ
สูงกว่า 

 
มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ 

ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้
จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบ
ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้
จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับจํานวนสามเท่าของ

มูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง 
 
มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ 

(๑) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องดําเนินการฟื้นฟูหรือชําระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่
จับสัตว์น้ํา หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ 

 
มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่

สามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๘๘ (๑) หรือ (๗) 

ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท๔๗ 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง

หกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับสองแสนบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง

หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 

ต้องระวางโทษปรับสี่ล้านบาท 
 
มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือทํารายงาน
อันเป็นเท็จ หรือไม่นําเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) หรือมาตรา ๘๘ (๖) ต้อง
ระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท๔๘ 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หกสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท 
                                                 

๔๗ มาตรา ๑๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๘ มาตรา ๑๕๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับสองล้านบาท 

 
มาตรา ๑๕๓๔๙  เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจําเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจําเรือ

หรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๘๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท
แต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อคนประจําเรือดังกล่าวหนึ่งคน และให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทํา
การประมงของเจ้าของเรือประมง และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีคําสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือ
ของผู้ควบคุมเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยด้วย 

 
มาตรา ๑๕๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับต้ัง

แต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 
มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๗ หรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า๕๐ 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 
ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าล้านบาทถึงยี่สิบห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่
ทําการขนถ่าย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๕๕/๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

มาตรา ๘๙/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท สําหรับเรือขนาดไม่
เกินสิบตันกรอส และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละ
หนึ่งหมื่นบาท 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความ
ในมาตรา ๘๙/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

 
                                                 

๔๙ มาตรา ๑๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๐ มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๑ มาตรา ๑๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๕๖  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ต้องมีการควบคุม หรือผู้ซื้อสัตว์น้ําจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดทํา
หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา หรือจัดทําเอกสารหรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับต้ัง
แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

 
มาตรา ๑๕๗  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือแปรรูปสัตว์น้ําผู้ใดไม่จัดทําหลักฐานเพื่อ

การสืบค้น หรือทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท 
 
มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ํา 

หรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน 

 
มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรค

หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์
น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตาม

มาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือปรับจํานวนสามเท่าของ
มูลค่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 
มาตรา ๑๖๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๖๒๕๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตาม

มาตรา ๑๐๒ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) มาตรา ๑๐๕ 
(๒) หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า หรือฝ่าฝืนคําสั่ง
คณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ในกรณีการฝ่าฝืนคําสั่งตามมาตรา ๑๐๕ (๒) หรือมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕) 
เป็นกรณีที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบ
ตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท 

 

                                                 
๕๒ มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๖๒/๑๕๓  ผู้ซื้อสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําจากการขายทอดตลาดตาม
มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม ผู้ใดปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกําหนดต้องระวางโทษปรับเป็นห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ขายทอดตลาด 

 
มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ ต้องระวางโทษจําคุก

ต้ังแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๖๔  ผู้ใดนําข้อมูลที่ได้รับจากระบบติดตามเรือประมงหรือบันทึกการทํา

การประมงซึ่งเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามอํานาจหน้าที่ หรือเปิดเผยแก่ทาง
ราชการ หรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ 
และควบคุมการทําการประมง 

 
มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจํา

เรือประมง หรือทะเบียนเรือประมง ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบ

ตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ย่ีสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหก

สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง

หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 

ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท 
 
มาตรา ๑๖๖๕๔  ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดตาม

พระราชกําหนดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระทําการ
ดังกล่าวเป็นคนประจําเรือ และศาลเห็นว่าเป็นการกระทําไปตามคําสั่งการของเจ้าของเรือหรือ
ผู้ควบคุมเรือ ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๖๗  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง

ซ้ําภายในห้าปี อัตราโทษตามที่กําหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิ่มเป็นสองเท่า 
 
มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชกําหนดนี้เป็น

นิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของผู้ใด หรือไม่
                                                 

๕๓ มาตรา ๑๖๒/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๔ มาตรา ๑๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของผู้ใด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ
ความผิดนั้นด้วย 

 
มาตรา ๑๖๙๕๕  เครื่องมือทําการประมง สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เรือประมง หรือ

สิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด และความผิดนั้นเป็นการทําการ
ประมง โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีมีการวาง
ประกันให้ริบเงินประกันแทน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคห้า มาใช้บังคับแก่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่
ศาลสั่งริบด้วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๐  บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานอัยการ

สูงสุด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรี
กําหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทําความผิด การกระทําความผิดซ้ํา 
และการป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก 

เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว และยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๙๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่
ผู้ต้องหายกไว้ให้แก่ทางราชการตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๗๑  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ หรือคําสั่งตามพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๗๒  ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธ์ุที่ประกาศกําหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช

กําหนดนี้ใช้บังคับ เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ําตามพระราชกําหนดนี้ 
 

                                                 
๕๕ มาตรา ๑๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๗๓  บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ได้
ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๑๗๔  ผู้ใดทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป

แต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอสและได้จดทะเบียนเป็นเรือสําหรับการประมง และได้รับอาชญาบัตรอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ อธิบดีจะอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกทํา
การประมงก็ได้ 

 
มาตรา ๑๗๕  ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ย่ืนคําขอแล้วให้ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต 

 
มาตรา ๑๗๖  ให้กรมประมงจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าอากร 
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภทเครื่องมือทําการประมง 

   
 

(๑) ประเภทเครื่องมืออวนลาก  เมตรละ  ๕๐๐ บาท 
(๒) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ  เมตรละ  ๒๐ บาท 
(๓) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก หรืออวนครอบ  เมตรละ  ๓๐ บาท 
(๔) ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย  เมตรละ  ๒ บาท 
(๕) ประเภทเครื่องมืออวนอื่น  เมตรละ  ๑๐ บาท 
(๖) ประเภทเครื่องมือคราด  อันละ  ๓,๔๐๐ บาท 
(๗) ประเภทเครื่องมือโป๊ะ  ลูกละ  ๔,๐๐๐ บาท 
(๘) ประเภทเครื่องมือลอบ  ลูกละ  ๒๐ บาท 
(๙) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น  

หรือช้อนหางเหยี่ยวมีเครื่องยก  ปากละ  ๖๐๐ บาท 
(๑๐) ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม  ปากละ  ๘๐๐ บาท 
(๑๑) ช้อนอื่นนอกจาก (๙) และ (๑๐) ที่มีปากกว้าง 

ต้ังแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป  ปากละ  ๒๐๐ บาท 
(๑๒) เบ็ดราวยาวต้ังแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป  สายละ  ๘๐ บาท 
(๑๓) แหยาวตั้งแต่สามเมตรขึ้นไป  ปากละ  ๒๐๐ บาท 
(๑๔) ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ  หน่วยละ  ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตทําการประมง  ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน  ตารางเมตรละ  ๕ บาท 

(๓) ใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน 
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

(๔)๕๖ การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตให้ทํางานในเรือประมง  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๗) การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๘) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

                                                 
๕๖ อัตราค่าธรรมเนียม (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมงในน่านน้ําไทย
และนอกน่านน้ําไทย เพื่อป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการ
บริหารจัดการการทําการประมงให้สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพื่อให้สามารถทําการ
ประมงได้อย่างยั่งยืน และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการประมงของ
ประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง อัน
เป็นการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และกําหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์
น้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และโดยที่การดําเนินการดังกล่าวต้องกระทําให้แล้วเสร็จโดย
รวดเร็วเพื่อมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของประเทศไทยซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๕๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๕๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ได้ออกตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกําหนดนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๕๗  บรรดาคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอ

จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาต คําขอรับใบอนุญาต คําขอ
โอนใบอนุญาต และคําขอจดทะเบียนตามพระราชกําหนดนี้โดยอนุโลม และให้พิจารณาดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๕๘  บรรดาการอนุญาต ใบอนุญาต หรือใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ

เรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้ออกให้ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

 
มาตรา ๕๙  บรรดามาตรการทางปกครองซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ 

                                                 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๗ ก/หน้า ๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้ง
ที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่พระราชกําหนดนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
ตามคําสั่งดังกล่าวพิจารณาต่อไปจนกว่าคณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้เข้ารับหน้าที่ 

 
มาตรา ๖๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราช

กําหนดนี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการทําการประมงพื้นบ้านและประมง
พาณิชย์ การกําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ํา 
การนําเข้าสัตว์น้ํา และการแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยยังไม่เพียงพอ
ในการป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ การดําเนินการกับเรือประมง เครื่องมือทําการประมง และสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ําที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการในการคุ้มครอง
แรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีผลเป็นการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่
ในภาวะที่เหมาะสม และสามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้กําหนดให้มีคณะกรรมการ
มาตรการทางปกครอง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความผิดตามที่
กําหนดไว้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ  ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและการบังคับใช้
มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสมควรกําหนด
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทกําหนดโทษให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีความจําเป็นต้องใช้โทษปรับทางอาญาในการป้องกัน ระงับ และยับย้ังการ
กระทําความผิดเนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ํา 
และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกําหนดนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ปริยานุช/ปุณิกา/จัดทํา 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
พจนา/ตรวจ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

นุสรา/เพิ่มเติม 
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


