
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และหลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณา 

ของคณะกรรมการเปรียบเทยีบ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๐  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชก าหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง  ก าหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบ  และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ  

และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดตามพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชก าหนด 

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗๐  

แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครหนึ่งคณะ  และในส่วนภูมิภาค
อีกจังหวัดละหนึ่งคณะ 

ข้อ ๖ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และให้กองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นหน่วยงาน 
ฝ่ายเลขานุการ 

้หนา   ๔
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ในส่วนภูมิภาคให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
และให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ส านักงานประมงจังหวัด  เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ 
ในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการรับเรื่องราวจากพนักงานสอบสวน  และเสนอให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ต้องหา  ติดตามการช าระค่าปรับตามจ านวน 
ที่ เปรียบเทียบ  และแจ้งผลการด าเนินการเปรียบเทียบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้อง   
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

การช าระค่าปรับให้ช าระที่กรมประมงหรือส านักงานประมงจังหวัด   หรือโดยวิธีการ 
ที่คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนด 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงาน
สอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จภายในสามวันท าการ   
นับแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการได้รับเรื่องจากพนักงานสอบสวน 

ข้อ ๘ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบแสวงหาข้อเท็จจริง 
เชิญพยานบุคคลหรือให้ส่งพยานเอกสารเท่าที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณา  และอาจเชิญผู้ต้องหา 
มาชี้แจงประเด็นต่าง ๆ  และให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) บันทึกการจับกุม  (ถ้ามี) 
(๓) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา  (ถ้ามี) 
(๔) พยานบุคคลหรือผู้ต้องหาที่เชิญมาชี้แจงข้อเท็จจริง 
(๕) พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่เป็นความผิด  

หรือเป็นความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาต  เจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ได้รับผลตอบแทน 
จากการกระท าความผิด  หรือพบความผิดเกี่ยวเนื่องหรือความผิดอื่นเพ่ิมเติมจากการแจ้งข้อกล่าวหา  
อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กระท าความผิดเป็นคนประจ าเรือ  และคณะกรรมการ
เปรียบเทียบเห็นว่าเป็นการกระท าไปตามค าสั่งการของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือผู้ได้รับผลตอบแทน 
จากการกระท าความผิด  และได้ให้การเป็นประโยชน์  คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจก าหนดค่าปรับ 
ผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้   
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ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับแห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๑๖๒  วรรคสาม  
และมาตรา  ๑๖๗  หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ 
ที่ผู้ต้องหาจะพึงช าระ  ดังนี้ 

(๑) การกระท าความผิดที่มิได้ก าหนดโทษตามขนาดของเรือ   และไม่มีการก าหนดอัตรา 
โทษขั้นต่ าไว้  หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรกให้ปรับในอัตราโทษกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่ก าหนดไว้   
หากเป็นการกระท าความผิดครั้งที่สอง  ให้ปรับในอัตราสูงสุดของอัตราโทษที่ก าหนดไว้ 

(๒) การกระท าความผิดที่มิได้ก าหนดโทษตามขนาดของเรือ  และมีการก าหนดอัตราโทษขั้นต่ าไว้  
หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรกให้ปรับในอัตราโทษไมน่้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าสุด  หรือปรับในอัตรา
จ านวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ าที่ก าหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  โดยพิจารณา
ตามความร้ายแรงของการกระท าความผิด  และการป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดซ้ าอีก  
หากเป็นการกระท าความผิดซ้ าให้ปรับในอัตราโทษขั้นสูงสุด  หรือปรับในอัตราจ านวนเท่าของมูลค่า 
ของสัตว์น้ าที่ก าหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

(๓) การกระท าความผิดที่มกีารก าหนดโทษตามขนาดของเรือ  ให้ปรับในอัตราโทษที่ก าหนดไว้
โดยพิจารณาจากขนาดของเรือ  หรือปรับในอัตราจ านวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ าที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

(๔) การกระท าความผิดที่มีการก าหนดโทษปรับโดยให้คิดจากมูลค่าของสัตว์น้ า   ให้ปรับ 
ในอัตราจ านวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ าที่ก าหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ   

(๕) การกระท าความผิดที่มีการก าหนดโทษปรับอัตราเดียว  ให้ปรับในอัตราโทษที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรานั้น ๆ 

(๖) การกระท าความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกรวมอยู่ด้วย  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
พิจารณาว่าจะใช้อ านาจเปรียบเทียบหรือไม่ก็ได้  และในกรณีที่เห็นว่าควรเปรียบเทียบ  ให้เปรียบเทียบปรับ 
ในอัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ 

(๗) ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงซ้ าภายในห้าปี   
ไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดเดียวกันหรือไม่  อัตราโทษที่ก าหนดให้เพิ่มเป็นสองเท่า 

ข้อ ๑๑ การก าหนดค่าปรับตามขนาดของเรือ  ให้พิจารณาจากขนาดของเรือตามที่ระบุ 
ในทะเบียนเรือ  หรือตามผลการตรวจวัดในกรณีเรือไม่มีทะเบียนให้สอดคล้องกับโทษตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยให้ค านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท าความผิดด้วย 

ข้อ ๑๒ มูลค่าราคาสัตว์น้ าให้คิดในวันที่พบการกระท าความผิด  โดยให้ใช้ราคาซื้อขายจาก
ส านักงานสะพานปลาหรือส านักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในพ้ืนที่ที่พบหรือพ้ืนที่
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ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่พบการกระท าความผิด   หากไม่มีราคาของดังกล่าวให้ใช้ราคาการซื้อขาย 
ท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าหนดไว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลราคาซื้อขายสัตว์น้ าตามวรรคหนึ่งได้   ให้ใช้ราคาจากท้องตลาด 
ในพ้ืนที่ที่พบการกระท าความผิด 

ข้อ ๑3 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว   ให้มีหนังสือแจ้ง
จ านวนค่าปรับที่จะพึงช าระให้ผู้ต้องหาทราบ  และให้ผู้ต้องหาน าเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ 
มาช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ  ในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นเจ้าของเรอืประมงหรือเปน็
ผู้ได้รับใบอนุญาต  ให้แจ้งไปด้วยว่าในการยินยอมช าระค่าปรับตามที่มีการเปรียบเทียบแล้ว   ผู้ต้องหา 
ต้องยินยอมยกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการด้วย   

ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมตามหนังสือแจ้งของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง    
เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และยกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ถูกยึดไว้
ให้แก่ทางราชการแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เมื่อคดีเลิกกันตามวรรคสองแล้ว  ให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการมาตรการ 
ทางปกครอง  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  และพนักงานสอบสวน  แล้วแต่กรณี   
ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่ได้รับเอกสารการช าระค่าปรับ  เพ่ือด าเนินการปลดล็อกเรือ  คืนเรือและเครื่องมือ 
ท าการประมงต่อไป   

ข้อ ๑4 ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ  หรือไม่ยินยอมยกสัตว์น้ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ  หรือไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามข้อ  ๑3  ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑5 ในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดท าบันทึกการเปรียบเทียบ 
ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑6 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้ องหาแนบส านวนคดี    
และให้เก็บส านวนคดีที่ได้ท าการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

ข้อ ๑7 เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๑5  เอกสารข้อมูลประวัติผู้ต้องหาตามข้อ  ๑6   
หรือเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมประมง
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑8 การเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย   
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๒๒/๒๕๖๐  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการท าการประมง
ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพ่ิมเติมครั้งที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ข้อ  ๒๑  ที่อยู่ในอ านาจเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  ให้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไว้ในประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการเปรียบเทียบที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ ์ วจนานวชั 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑


