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แบบทดสอบ 
 
1. พระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื อวันที  13 พฤศจิกายน 2558  
    และมีผลใช้บังคับเมื อวันที  14 พฤศจิกายน 2558  
     ใช่   ไม่ใช่ 
 

2. บทบัญญัติแห่งพระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มุ่งหมายเพื อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทย 
     และในน่านน ่าทั วไป เพื อป้องกันมิให้มีการท่าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     ใช่   ไม่ใช่ 
 

3. บทบัญญัติแห่งพระราชก่าหนดการประมง 2558 มีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ่าเรือ 
    และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมงด้วย 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 

4. พระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติภายใต้วัตถุประสงค์เพื อก่าหนดมาตรการในการป้องกัน  
    ยับยั ง และขจัดการท่าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง 
     ใช่   ไม่ใช่ 
 

5. การกระท่าใด ๆ ที เป็นการสนับสนุนการท่าการประมงไม่ถือว่าเป็น “การประมง” 
     ใช่   ไม่ใช่ 
 

6. บ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ่าที เป็นที ดินของเอกชนในขณะที ไม่มีน ่าท่วมตามธรรมชาติถือว่าเป็น “ที จับสัตว์น ่า” 
     ใช่   ไม่ใช่ 
 

7. “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล  
     เท่านั น ไม่สามารถที จะก่าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า  
     สามไมล์ทะเลได้ 
     ใช่   ไม่ใช่ 
 

8. กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกรมประมง เป็นกฎหมายล่าดับรองที ออกตาม 
    พระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
    ใช่   ไม่ใช่ 
9. “ประมงพาณิชย์” คือการท่าการประมงโดยใช้เรือประมงที มีขนาดตั งแต่ 10 ตันกรอสขึ นไป หรือขนาดเรือ 
    ไม่ถึง 10 ตันกรอส แต่ใช้เครื องยนต์ที มีขนาดก่าลังแรงม้าตั งแต่ 280 แรงม้าขึ นไป ท่าการประมง 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 

10. กรณีที มีความจ่าเป็นเพื อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติการประมง อธิบดีกรมประมงมีอ่านาจ 
      ประกาศก่าหนดระยะเวลาและข้อมูลที ประสงค์จะจัดเก็บ และพื นที ที จะจัดเก็บได้ 
       ใช่   ไม่ใช่ 
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11. โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที ประกอบกิจการเกี ยวกับสัตว์น ่าจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย  
      การคุ้มครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าวที ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท่างานของคน  
      ต่างด้าวจ้างลูกจ้างที ผิดกฎหมายไม่เกิน 5 คน อธิบดีกรมประมงมีอ่านาจสั งให้หยุดประกอบกิจการ  
      โรงงานตั งแต่ 10 – 30 วัน  
       ใช่   ไม่ใช่ 
12. จากข้อ 11 หากมีการจ้างลูกจ้างหรือคนงานที ผิดกฎหมายเกิน 5 คน เป็นอ่านาจของปลัดกระทรวง  
      อุตสาหกรรมที จะสั งปิดโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

13. คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ มีอ่านาจหน้าที ในการก่าหนดนโยบายการพัฒนาการประมง  
      ในน่านน ่าไทย ให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น ่าและขีดความสามารถในการท่าการประมง 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

14. พระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก่าหนดให้กรมประมงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  
     ท้องถิ นและจัดให้มีการขึ นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ น 
      ใช่   ไม่ใช่ 
 

15. คณะกรรมการประมงประจ่าจังหวัดมีอ่านาจหน้าที พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ ไข 
      ปัญหาการประมงหรือการจัดการ การบ่ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ในที จับ  
      สัตว์น ่าในเขตพื นที ที รับผิดชอบ  
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

16. ในจังหวัดที ไม่มีคณะกรรมการประมงประจ่าจังหวัดให้อ่านาจหน้าที ของคณะกรรมการประมงประจ่า  
      จงัหวัด เป็นอ่านาจหน้าที ของประมงจังหวัดหรือผู้ซึ งอธิบดีกรมประมงมอบหมาย 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

17. ปัจจุบันผู้ใดจะท่าการประมงน ่าจืดในที จับสัตว์น ่าที เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยใช้เครื องมือท่าการ 
      ประมงตามที อธิบดีประกาศก่าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที  
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

18. ปัจจุบันผู้ใดจะท่าการประมงพื นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื องมือที มีขนาดหรือลักษณะตามที อธิบดี  
      ประกาศก่าหนดต้องได้รับใบอนุญาตท่าการประมงพื นบ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ งอธิบดีมอบหมาย 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

19. ผู้ได้รับใบอนุญาตท่าการประมงพื นบ้านห้ามท่าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

20. ผู้ได้รับใบอนุญาตท่าการประมงพาณิชย์ห้ามท่าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 
       ใช่   ไม่ใช่ 
  

21. ผู้จะท่าการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตท่าการประมงพาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ งอธิบดีมอบหมาย 
         ใช่   ไม่ใช่ 
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22. ใบอนุญาตท่าการประมงสามารถโอนให้กันได้ แม้บุคคลผู้รับโอนจะมิใช่บุพการี  คู่สมรสหรือผู้สืบสันดาน 
      ของผู้โอน 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

23. ผู้ได้รับใบอนุญาตท่าการประมงพาณิชย์จะท่าการประมงให้ผิดไปจากที ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่ได้ 
       ใช่   ไม่ใช่ 
24. ใบอนุญาตให้ท่าการประมงพาณิชย์มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที ออกใบอนุญาต 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

25. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 คือ เพื อเพิ มมาตรการในการควบคุม  
      เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท่าการประมงโดย 
      ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก่าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหาร  
      จัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น ่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั งยืน 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

26. ผู้ที จะใช้เรือประมงไทยท่าการประมงในเขตทะเลหลวงที อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่งทะเล จะต้องยื น  
      ค่าขอรับใบอนุญาตท่าการประมงพาณิชย์ 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

27. ผู้ได้รับใบอนุญาตท่าการประมงนอกน่านน ่าไทยสามารถท่าการประมงได้ทั งในเขตทะเลนอกชายฝั่ง  
      และเขต ทะเลนอกน่านน ่าไทย 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

28. ผู้สังเกตการณ์ปฏิบัติหน้าที ประจ่าอยู่ในเรือประมงที ไปท่าการประมงในเขตทะเลนอกน่านน ่าไทย 
       ใช่   ไม่ใช่ 
 

29. ผู้ได้รับใบอนุญาตท่าการประมงนอกน่านน ่าไทยที ใช้เรือประมงที มีขนาดตั งแต่สามสิบตันกรอสขึ นไป  
  จะต้องจัดให้มีห้องส้วมอย่างน้อยจ่านวนหนึ งห้อง ซึ งมีพื นที ไม่น้อยกว่าหนึ งตารางเมตร  เพื อสุขอนามัย 
  และสวัสดิภาพในการท่างานของคนประจ่าเรือ 

       ใช่   ไม่ใช่ 
 

30. การก่าหนดเขตพื นที รักษาพันธุ์สัตว์น ่าเป็นอ่านาจของอธิบดีกรมประมง และถ้าต้องจับสัตว์น ่าในเขตพื นที   
 รักษาพันธุ์สัตว์น ่าเพื อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื อบ่ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น ่าจะต้องได้รับอนุญาต  
 เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

      ใช่   ไม่ใช่ 
 

31. นักวิชาการประมงสามารถใช้กระแสไฟฟ้าหรือวัตถุระเบิดในที จับสัตว์น ่า เพื อประโยชน์ในทางวิชาการ  
  เมื อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

       ใช่   ไม่ใช่ 
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32. ไข่ปลาไหลไฟฟ้าในสกุล (Genus) Electrophorus เป็นสัตว์น ่าที ห้ามมีไว้ในครอบครอง โดยผู้ที มีไว้ 
  ในครอบครองจะต้องส่งมอบไข่ปลาไหลไฟฟ้านั นแก่พนักงานเจ้าหน้าที ภายในเวลาที ก่าหนด  

       ใช่   ไม่ใช่ 
 

33. เครื องมืออวนลากที มีช่องตาอวนก้นถุงที มีขนาด 4 เซนติเมตร เป็นเครื องมือที ห้ามใช้หรือมีไว้ใน  
  ครอบครองเพื อใช้ซึ งเครื องมือท่าการประมงดังกล่าว 

       ใช่   ไม่ใช่ 
 

34. เครื องมือท่าการประมงประเภทอวนลากและคราดหอยลาย เป็นเครื องมือท่าการประมงที ห้ามใช้ท่าการ 
  ประมงในที จับสัตว์น ่าในเขตทะเลชายฝั่ง 

       ใช่   ไม่ใช่ 
 

35. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี ยงกุ้งทะเลและเพาะเลี ยงจระเข้จะต้องประกอบกิจการเพาะเลี ยงสัตว์น ่า 
  ดังกล่าว ภายในเขตพื นที ที คณะกรรมการประมงประจ่าจังหวัดก่าหนดเท่านั น 

       ใช่   ไม่ใช่ 
36. นางสาวทองสร้อย ผู้ที ได้รับใบอนุญาตให้ท่าการเพาะเลี ยงสัตว์น ่าในที จับสัตว์น ่าซึ งเป็นสาธารณสมบัติของ  

  แผ่นดิน สามารถโอนใบอนุญาตให้ท่าการเพาะเลี ยงสัตว์น ่าในที จับสัตว์น ่าซึ งเป็นสาธารณสมบัติของ  
  แผ่นดินให้กับนางสร้อยทอง มารดาที ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาได ้

       ใช่    ไม่ใช่ 
 

37. เรือประมงที ออกไปท่าการประมงพาณิชย์เฉพาะที มีขนาดตั งแต่สามสิบตันกรอสขึ นไป จะต้องด่าเนินการ
ติดตั งระบบติดตามเรือประมง จัดท่าสมุดบันทึกการท่าการประมง แจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง จัดท่า
เครื องหมายประจ่าเรือประมง และกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง ตามหลักเกณฑ์ที ประกาศก่าหนด 

       ใช่    ไม่ใช่ 
 

38. เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที มีขนาดตั งแต่สิบตันกรอสขึ นไป ที ใช้เครื องมือท่าการประมงประเภท 
อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก จะต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั ง ภายใน
ระยะเวลาสิบสองชั วโมง แต่ไม่น้อยกว่าสี ชั วโมง ก่อนการน่าเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง        
 ใช่            ไม่ใช่ 

 

39. การเขียนหรือพ่นสีเป็นเครื องหมายประจ่าเรือประมง ถ้าใช้ตัวอักษรและตัวเลขสีด่าหรือสีน ่าเงินเข้ม 
จะต้องเขียนหรือพ่นสีดังกล่าวบนพื นสีขาวเท่านั น 

       ใช่    ไม่ใช่ 
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40. การออกหนังสือคนประจ่าเรือให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ งมีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีท่างานในเรือประมงเป็นอ่านาจ

ของอธิบดีกรมเจ้าท่า ในส่วนการออกหนังสือคนประจ่าเรือให้คนต่างด้าวซึ งมีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปี
ท่างานในเรือประมงเป็นอ่านาจของอธิบดีกรมประมง 

       ใช่    ไม่ใช่ 
 

41. เจ้าของท่าเทียบเรือประมงที ได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลามีหน้าที 
รวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ที มีขนาดตั งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ นไป ที เข้าออก 
ท่าเทียบเรือประมงหรือแพปลาของตน 

       ใช่     ไม่ใช่ 
 

42. เรือประมงที ท่าประมงพื นบ้านจะต้องขนถ่ายสัตว์น ่าขึ นท่า ณ ท่าเทียบเรือที ได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบ
เรือประมง หรือสถานที ที เป็นกิจการแพปลาตามที อธิบดีกรมประมงประกาศก่าหนดเท่านั น 

       ใช่    ไมใ่ช่ 
 

43. เรือประมงที ใช้ท่าการประมง และเรือประมงที ใช้ขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเก็บรักษาสัตว์น ่า ที มีความประสงค์จะ
ขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเก็บรักษาสัตว์น ่าจะต้องมาจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเก็บรักษาสัตว์น ่า  

       ใช่   ไม่ใช่ 
44. เรือประมงที ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ่าที มีขนาดตั งแต่สามสิบตันกรอส

ขึ นไป ที ออกไปท่าการขนถ่ายสัตว์น ่า จะต้องด่าเนินการติดตั งระบบติดตามเรือประมง จัดท่าหนังสือก่ากับ
การขนถ่ายสัตว์น ่า และแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  

       ใช่    ไม่ใช่ 
 

45. ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ่าที ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเรือ 
เก็บรักษาสัตว์น ่าต้องจัดส่งหนังสือก่ากับการขนถ่ายสัตว์น ่าให้กับพนักงานเจ้าหน้าที ประจ่าศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออกทันทีที เทียบท่า และเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น ่าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น ่าจะต้องส่ง
ส่าเนาหนังสือก่ากับการขนถ่ายสัตว์น ่าให้กรมประมง ภายหลังการขนถ่ายสัตว์น ่าเรียบร้อยแล้ว ภายใน  
7 วัน 

       ใช่    ไม่ใช่ 
 

46. เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดท่าสมุดบันทึกการท่าการประมงและส่งรายงานให้กรมประมงทราบ  
      เพื อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น ่าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ่าที ได้จากการประมง  
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

47. ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี ยงสัตว์น ่าควบคุมตามที กฎหมายก่าหนด (กรณีการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล)  
      ต้องจัดท่าหนังสือก่ากับการซื อขายสัตว์น ่าให้แก่ผู้ซื อ 
       ใช่    ไม่ใช่ 
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48. ผู้ส่งออกสัตว์น ่าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ่าไปสหภาพยุโรป (EU) ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น ่า (Catch  
      Certificate)  
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

49. เรือประมงที มิใช่เรือประมงไทยที ประสงค์จะน่าสัตว์น ่าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ่าเข้ามาในราชอาณาจักร 
      จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที ไม่น้อยกว่ายี สิบสี ชั วโมงก่อนเวลาที เรือประมงจะเดินทางถึงท่า 
      เทียบเรือ 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

50. เมื อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามที รัฐมนตรีประกาศก่าหนดและเทียบท่าแล้ว สามารถน่าสัตว์น ่า 
      หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ่าขึ นจากเรือประมงได้ 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

51. พนักงานเจ้าหน้าที มีอ่านาจค้นตามประมวลกฎหมายอาญา 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

52. พนักงานเจ้าหน้าที มีอ่านาจสั งยึดเครื องมือท่าการประมง สัตว์น ่าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ่าที มีไว้หรือได้มาจาก 
      การท่าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีค่าสั ง  
      ตามหมวด ๑๐ หรือหมวด ๑๑ 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

53. การปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี ยนเครื องหมายประจ่าเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง ถือว่าเป็นการ 
      ท่าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

54. การเพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั นเป็นเรือที ใช้ท่าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
      เป็นมาตรการทางปกครอง 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

55. กรณีที พนักงานเจ้าหน้าที เป็นผู้ออกค่าสั งเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒  ให้อุทธรณ์ต่อ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

56. ผู้ได้รับแต่งตั งเป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ นที ได้ขึ นทะเบียนแล้ว มีหน้าที ช่วยเหลือการ  
      ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที ตามพระราชก่าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

57.  เรือประมงที ใช้ท่าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ งรัฐมนตรีประกาศรายชื อเรือนั น แล้ว  
      นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยสามารถเพิกถอนทะเบียนเรือส่าหรับใช้ในการประมงได้  
       ใช่    ไม่ใช่ 
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58. รัฐมนตรีอาจถอนชื อเรือประมงออกจากบัญชีรายชื อเรือประมงที ท่าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้  
      เมื อเรือประมงนั นอับปางหรือถูกท่าลาย 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

59. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ ง ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  
     หรือทั งจ่าทั งปรับ และปรับอีกวันละหนึ งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดระยะเวลาที มีการฝ่าฝืน 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

60. เมื อผู้ต้องหาได้ช่าระค่าปรับตามจ่านวนที เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที มีการเปรียบเทียบแล้ว   
      และยกสัตว์น ่าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ่าที ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล  
      กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
       ใช่    ไม่ใช่ 
 

 


