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กฎกระทรวง 

กําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามประเภทเครื่องมือ 
ทําการประมง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทเคร่ืองมืออวนลาก 
 (ก) อวนลากคู่ เมตรละ ๓๐๐.๐๐ บาท 
 (ข) อวนลากเดี่ยว เมตรละ ๒๐๐.๐๐ บาท 
(๒) ประเภทเคร่ืองมืออวนล้อมจับ เมตรละ ๑๐.๐๐ บาท 
(๓) ประเภทเคร่ืองมืออวนช้อน    
 อวนยก  หรืออวนครอบ เมตรละ ๑๐.๐๐ บาท 
(๔) ประเภทเคร่ืองมืออวนติดตาหรือข่าย    
 (ก) อวนติดตาหรือข่าย   
  ทําการประมงนํ้าจืด เมตรละ ๐.๕๐ บาท 
 (ข) อวนติดตา  ทําการประมงพื้นบ้าน เมตรละ ๐.๕๐ บาท 
 (ค) อวนติดตา  ทําการประมงพาณิชย์ เมตรละ ๑.๐๐ บาท 
(๕) ประเภทเคร่ืองมืออวนอื่น 
 เคร่ืองมืออวนรุนเคย เมตรละ ๕.๐๐ บาท 
(๖) ประเภทเคร่ืองมือคราด    
 (ก) คราดหอยลาย อันละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
 (ข) คราดหอยแครง อันละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
 (ค) คราดหอยอื่น อันละ ๕๐๐.๐๐ บาท 
(๗) ประเภทเคร่ืองมือโป๊ะ ลูกละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
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(๘) ประเภทเคร่ืองมือลอบ    
 (ก) ลอบปลา ลูกละ ๕.๐๐ บาท 
 (ข) ลอบปู ลูกละ ๑.๐๐ บาท 
 (ค) ลอบหมึก ลูกละ ๕.๐๐ บาท 
 (ง) ลอบหมึกสาย ลูกละ ๐.๕๐ บาท 
(๙) ยอขันช่อ  ช้อนขันช่อ  ช้อนสนั่น   
 หรือช้อนหางเหย่ียวมีเคร่ืองยก ปากละ ๒๐๐.๐๐ บาท 
(๑๐) ช้อนปีก  ยอปีก  หรือบาม ปากละ ๓๐๐.๐๐ บาท 
(๑๑) ช้อนอื่นนอกจาก  (๙)  และ  (๑๐)   
 ที่มีปากกว้างตั้งแต่  ๓.๕  เมตรขึ้นไป ปากละ ๕๐.๐๐ บาท 
(๑๒) เบ็ดราวยาวตั้งแต่  ๑๐๐  เมตรขึ้นไป    
 (ก) ทําการประมงน้ําจืด 
  และทําการประมงพื้นบ้าน สายละ ๒๐.๐๐ บาท 
 (ข) ทําการประมงพาณิชย์ สายละ ๕๐.๐๐ บาท 
(๑๓) แหยาวตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป   
 (ยังไม่ทบเพลา) ปากละ ๑๐.๐๐ บาท 
(๑๔) ประเภทเคร่ืองมืออื่น ๆ หน่วยละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
ข้อ ๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเก่ียวกับการประมง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตทําการประมง    
 (ก) ใบอนุญาตทําการประมงน้ําจืด ฉบับละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
 (ข) ใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน ฉบับละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
 (ค) ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้ 
  เรือประมง    
  ๑) ในเขตน่านน้ําภายใน ฉบับละ ๒๐๐.๐๐ บาท 
  ๒) ในเขตทะเลชายฝ่ัง ฉบับละ ๕๐๐.๐๐ บาท 
  ๓) ในเขตทะเลนอกชายฝ่ัง ฉบับละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (ง) ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์    
  ๑) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่   
   ๑๐  ตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่ถึง   
   ๒๐  ตันกรอส ฉบับละ ๕๐๐.๐๐ บาท 
  ๒) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 
   ๒๐  ตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่ถึง 
   ๖๐  ตันกรอส ฉบับละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
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  ๓) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 
   ๖๐  ตันกรอสขึ้นไป ฉบับละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (จ) ใบอนุญาตทําการประมง 
  นอกน่านน้ําไทย    
  ๑) ในเขตของรัฐชายฝั่ง ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๒) ในเขตทะเลหลวง ฉบับละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
 ของแผ่นดิน    
 (ก) ทําการเพาะเล้ียงปลา  กุ้ง  กบ ตารางเมตรละ ๒.๐๐ บาท 
 (ข) ทําการเพาะเล้ียงหอย ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 
 (ค) ทําการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําอื่น ตารางเมตรละ ๑.๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตให้นําเข้า  ส่งออก  หรือ 
 นําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ฉบับละ ๒๐๐.๐๐ บาท 
(๔) การจดทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่าย 
 สัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา    
 (ก) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา 
  สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 
  (ขนาด  ๓๐  ตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่ถึง 
  ๖๐  ตันกรอส) ฉบับละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (ข) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา 
  สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกชายฝั่ง   
  (ขนาด  ๖๐  ตันกรอสข้ึนไป) ฉบับละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 (ค) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา 
  สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกน่านน้ําไทย ฉบับละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตให้ทํางานในเรือประมง ฉบับละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐.๐๐ บาท 
(๗) การโอนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐.๐๐ บาท 
(๘) การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
    ใบอนุญาต 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชกําหนด  และจะกําหนดอัตรา 
ค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงประเภท  ชนิด  ขนาด  หรือจํานวนของเรือประมง 
หรือเคร่ืองมือทําการประมง  หรือประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะ  หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
หรือการทําการประมงก็ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


