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5คู่มือชาวประมงพาณิชย์

	 ในนามของอธิบดีกรมประมง	 มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะส่ือสาร	 ท�าความเข้าใจให้แก่ 
พีน้่องชาวประมงได้ทราบถงึวธิปีฏบิตั	ิตามทีก่ฎหมายก�าหนด	อย่างถ่องแท้	เนือ่งจากพระราชก�าหนด	
การประมง	 พ.ศ.	 2558	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2560	 ได้ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดและ 
อนุบัญญัติหรือกฎหมายล�าดับรองหลายฉบับ	 โดยพ่ีน้องชาวประมงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการต่าง	ๆ	ซึ่งมีรายละเอียดจ�านวนมาก	และเนื่องจากพระราชก�าหนด	 
อนุบัญญัติหรือกฎหมายล�าดับรองมีการใช้ภาษาทางกฎหมาย	 อาจท�าให้พี่น้องชาวประมงท�า 
ความเข้าใจได้ยาก	ซึง่หากเกดิความผดิพลาดหรอืมกีารฝ่าฝืน	จะท�าให้พีน้่องชาวประมงถกูด�าเนินการ	
ทั้งกระบวนการทางอาญาและทางปกครอง	 จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิการ	 ท�าการประมงของพี่น้อง
ชาวประมงโดยตรง

	 หนังสือคู่มือชาวประมงพาณิชย์เล่มน้ี	 เป็นหนังสือที่จัดท�าข้ึนเพื่อให้พี่น้อง	 ชาวประมง
สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ควบคู่กับการชี้แนะช่องทาง	 การสืบค้นเอกสารเพิ่มเติม
และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้สะดวก	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 พี่น้องชาวประมง 
จะได้ศึกษาท�าความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้	 และขอส่งความปรารถนาดีมายัง 
พี่น้องชาวประมงทุกท่าน	กรมประมงยังมีความมุ่งมั่น	 และยืนหยัดบนหลักการ	“ทรัพยากรยั่งยืน	 
ไม่ฝืนพันธสัญญา”	ต่อไป

นายมีศักดิ์	ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

สารอธิบดีกรมประมง

������������������_����� 280463_2_NR.indd   5 4/28/20   7:56 PM



6 คู่มือชาวประมงพาณิชย์

นายบัญชา	สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง

	 การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก	 น�าไปสู่ความต้องการอาหารทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	
ความคาดหวังของประเทศไทยในการจะเป็น	 “ครัวโลก”	 จึงมีการเพิ่มผลผลิตจากสัตว์น�้า 
ทัง้ด้านการเพาะเลีย้งและการจบัจากแหล่งทรพัยากรธรรมชาติอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้การจบัในน่านน�า้ไทย 
และนอกน่านน�้าไทย	 ความต้องการสัตว์น�้าจากธรรมชาติของสังคมโลก	 ในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นแค่
ปริมาณและคุณภาพอย่างท่ีผ่านมา	 แต่หากมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรด้วย	 
และเพื่อให้เป็นที่มั่นใจถึงความรับผิดชอบในการจับสัตว์น�้า	 นานาประเทศจึงได้ก�าหนดกฎเกณฑ์	 
พันธสัญญาต่าง	ๆ	ในการจับสัตว์น�้าเพื่อให้บรรลุผลของความยั่งยืนร่วมกัน	
	 พระราชก�าหนดการประมง	พุทธศักราช	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จึงเป็นมาตรการหนึ่ง
ในการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในฐานะครัวโลกมีกฎ	 กติกา	 ที่มั่นใจได้ว่าการจับสัตว์น�้าของ 
กองเรือประมงไทยอยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของแหล่งทรัพยากร	 
สามารถตรวจสอบได้ตลอดสายการผลิตตั้งแต่เรือจับจนถึงโต๊ะอาหาร	 ข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 ภายใต้
กฎหมายฉบับนี้แม้จะบัญญัติโทษปรับ	 ทางอาญาหรือมาตรการทางปกครองที่ดูจะมีความรุนแรง	
เมื่อเทียบกับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการประมง	 พุทธศักราช	 2490	 ก็ตาม	 แต่ส่ิงเหล่าน้ัน	
เป็นเพียงแค่หลักการป้องกันล่วงหน้าหรือการป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้น
	 กระผมในนามหัวหน้าคณะผู้จัดท�าคู่มือชาวประมงพาณิชย์เล่มนี้	 ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากท่านอธิบดีกรมประมง	 (นายมีศักดิ์	 ภักดีคง)	 ในการส่ือสารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง	 ๆ	 ที่บังคับใช้	 เพ่ือให้พี่น้องชาวประมงพาณิชย์ได้ศึกษาและท�าความเข้าใจโดยง่าย	
สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรสัตว์น�้า
ร่วมกัน	น�าไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนของทรัพยากร	และอาชีพประมงที่เราหวงแหนสืบไป

สารรองอธิบดีกรมประมง
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	 คูม่อืชาวประมงพาณชิย์เล่มนีจ้ดัท�าขึน้เพ่ือให้ผู้ทีไ่ด้รับอนญุาตให้ท�าการประมง 
พาณิชย์	 ไว้ศึกษาท�าความเข้าใจ	 เพื่อป้องกันการท�าการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
โดยไม่เจตนา	 อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ฝ่าฝืนท้ังโทษทางอาญาและค�าสั่งมาตรการ 
ทางปกครอง	 เน้ือหาภายในประกอบไปด้วย	 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อก�าหนดภายใต้
พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	 2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ 
ใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 การแจ้งเข้า-ออก	 ท่าเทียบเรือของเรือประมง	 
การดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง	 (VMS)	 การบันทึกข้อมูลการท�าการประมง	
(Fishing	Logbook)	การน�าสตัว์น�า้ข้ึนท่าเทียบเรอืประมง	การจดัท�าหนงัสอืคนประจ�าเรอื	
ส�าหรับคนต่างด้าว	 หนังสือรับรองตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง	 (สร.3)	
เขตทะเลชายฝั่ง	 รวมท้ังมาตรการปิดอ่าว	 และข้อก�าหนดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ 
ท�าการประมงพาณิชย์ที่ชาวประมงควรทราบและถือปฏิบัติ	
	 คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืชาวประมงพาณชิย์เล่มนีจ้ะเป็นส่วนหนึง่
ในการป้องกัน	 และยับยั้ง	 อันเป็นหลักการป้องกันล่วงหน้าให้แก่ชาวประมงพาณิชย์	 
ได้เข้าใจข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 อันจะน�ามาซึ่ง 
ความมั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพประมงต่อไป

คำานำา

คณะผู้จัดท�า	
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สารบัญ

1.	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 11
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	 	 1.1.1	ใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 11
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	 	 1.2.3	เครื่องมือท�าการประมง	 48
	 	 1.2.4	พื้นที่การท�าการประมง	 53	
	 	 1.2.5	ห้วงเวลาที่ก�าหนดให้ท�าการประมงได้	หรือปริมาณสัตว์น�้า	 54
	 	 								สูงสุดที่อนุญาต
	 1.3	การโอนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 55	
	 	 1.3.1	การโอนใบอนุญาตกรณีโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมงให้แก่บุคคลอื่น	 55
	 	 								จากผู้รับใบอนุญาตเดิม
	 	 1.3.2	การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น�้า	 55	
	 	 								หรือ	“ควบรวมเรือ”
	 1.4	ใบแทนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 57

2.	วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเข้า	-	ออก	ท่าเทียบเรือของเรือประมง	(PIPO)	 58
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	 2.4	การน�าเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมง		 59

	 2.5	บทลงโทษ	 60
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11คู่มือชาวประมงพาณิชย์

1.1.1 ใบอนญุาตท�าการประมงพาณิชย์ เป็น	1	ใน	4	
ใบอนุญาตท�าการประมงภายใต้พระราชก�าหนด 
การประมง	พ.ศ.	2558	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	ซ่ึงก�าหนด	
ให้ผูท้ีจ่ะท�าการประมงพาณชิย์	ต้องได้รบัใบอนญุาต
ท�าการประมงพาณิชย์	จากอธิบดีกรมประมงหรือผู้
ที่อธิบดีมอบหมาย	 โดยใบอนุญาตท่ีได้รับ	 ถือเป็น
สทิธใินการท�าการประมงบรเิวณในน่านน�า้ไทย	นอกเขต	
ทะเลชายฝั่ง	ใบอนุญาตจะมีอายุ	2	ปี	นับแต่ออกใบ
อนญุาต	ผูท่ี้มสีทิธใิช้ใบอนญุาต	จะต้องเป็นผูท่ี้ได้รบั
ใบอนุญาต	 หรือบุคคลผู ้เป็นลูกจ้างของผู ้ได้รับ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาต
ท�าการประมงพาณิชย์

1

อนญุาตเท่านัน้	และใบอนญุาตไม่สามารถน�าไปให้บคุคลอืน่ใช้หรอืเช่าได้	การท�าการประมง 
จะต้องใช้เรือประมง	เครื่องมือท�าการประมง	พื้นที่ท�าการประมง	และเงื่อนไขที่ระบไุว้
ในท้ายใบอนุญาตเท่านั้น	 เมื่อจะออกไปท�าการประมง	 จะต้องน�าใบอนุญาตที่ได้รับ	 
เก็บรักษาไว้ในเรือประมงล�าที่ได้รับอนุญาตด้วยเสมอ	หากไม่ต้องการน�าใบอนุญาตไว้
ในเรือประมง	 ให้น�าบัตรส�าหรับใช้แทนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ท่ีกรมประมง
ออกให้จัดเก็บไว้ที่เรือประมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

1.1 ใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์
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12 คู่มือชาวประมงพาณิชย์

บัตรส�ำหรับใช้แทนใบอนุญำตฯ  

แบบพีวีซี ให้พกติดตัว 

ขณะท�ำกำรประมง 

1.	บัตรใช้แทนใบอนุญาตแบบพีวีซี 2.	บัตรใช้แทนใบอนุญาตแบบ 

สติ๊กเกอร์	QR	Code

1.1.2 เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์
	 การท�าประมงพาณิชย์	 นอกเหนือจากที่ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุ 
อยู่ในใบอนุญาตเกี่ยวกับผู้รับอนุญาต	ชนิดเครื่องมือ	จ�านวน	และขนาดความยาวของ
เครือ่งมอืท�าการประมง	พืน้ท่ีท�าการประมง	เรอืท่ีใช้ประกอบการท�าการประมง	และห้วงเวลา 
ท�าการประมงแล้ว	 ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตด้วย	 ซึ่งจะมี 
ความแตกต่างกนัในแต่ละเครือ่งมอืท�าการประมงส�าหรับรอบปีการประมง	2563-2564	
กรมประมงก�าหนดเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตแต่ละเครื่องมือต้องถือปฏิบัติ	ดังนี้

บตัรส�ำหรบัใช้แทนใบอนญุำตฯ กรมประมง จัดท�ำข้ึน 2 แบบ คือ 

หำกไม่มีใบอนุญำตหรือบัตรส�ำหรับใช้แทนใบอนุญำตเมื่อออกท�ำกำรประมง 
มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบำท

สติ๊กเกอร์ให้ติดไว้บริเวณเก๋งเรือ  

หรือบริเวณที่เหมำะสม 

และสังเกตเห็นได้ง่ำย 
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13คู่มือชาวประมงพาณิชย์

1) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนลากคู่

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงทีไ่ด้รบัอนญุาต	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจ
สอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

2.	การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู ่ตลอดเวลาที่ออก
ท�าการประมง

3.	เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	เรือประมงต ้องมีอายุของหนังสือ รับรอง
มาตรฐานด ้ านสุ ขอนามัย ใน เรื อประมง 
ตลอดระยะเวลาที่ออกท�าการประมง

4.	เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่
ออกท�าการประมง

4.	เนื้ออวนตลอดทั้งผืนต้องมีชั้นเดียว	 ยกเว้น
บริเวณก้นถุงให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มีขนาดตา
อวน	ไม่น้อยกว่า	7	เซนติเมตร	ในกรณีที่มีเส้น
เชือกประคองก้นถุง	 เพื่อป้องกันก้นถุงแตก	 ให้
เย็บติดกับเนื้ออวนก้นถุงตามแนวความยาวได้	
การเย็บติดต้องเป็นลักษณะเส้นเชือกประคอง
ก้นถุงหย่อน	ทั้งด้านบนและด้านล่าง	โดยต้องมี
จ�านวนเส้นเชอืกประคองก้นถงุทัง้หมดไม่เกนิ	8	เส้น

5.	เนื้ออวนตลอดทั้งผืนต้องมีชั้นเดียว	ยกเว้นบริเวณ
ก้นถงุให้ใช้อวนรองก้นถงุทีม่ขีนาดตาอวน	ไม่น้อย
กว่า	7	เซนตเิมตร	ในกรณทีีม่เีส้นเชอืกประคองก้น
ถุง	เพื่อป้องกันก้นถุงแตก	ให้เย็บติด	กับเนื้ออวน
ก้นถุงตามแนวความยาวได้	 การเย็บติด	 ต้องเป็น
ลกัษณะเส้นเชอืกประคองก้นถงุหย่อน	ทัง้ด้านบน
และด้านล่าง	 โดยต้องมีจ�านวนเส้นเชือกประคอง
ก้นถุงทั้งหมดไม่เกิน	8	เส้น

5.	ไม่ใช้เชอืกหรอืวสัดใุดๆ	ร้อยตาอวนตามแนวขวาง 6.	ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ	ร้อยตาอวนตามแนวขวาง

6.	ให้สามารถมีเนื้ออวนปิดก้นถุง	 (ลิ้น)	 ขนาด 
ตาอวน	 ไม่น้อยกว่า	 4	 เซนติเมตร	 ความยาว 
ไม่เกิน	60	เซนติเมตร	ได้

7.	ให้สามารถมีเนื้ออวนปิดก้นถุง	(ลิ้น)	ขนาดตาอวน	
ไม่น้อยกว่า	 4	 เซนติเมตร	 ความยาวไม่เกิน	 
60	เซนติเมตร	ได้
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14 คู่มือชาวประมงพาณิชย์

2) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่
   

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	ผู้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการประมง
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผู้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการประมง 
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถ 
น�าเครื่องมือที่ ได ้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียง 
เครื่องมือเดียว	ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่ มีอายุอยู ่ตลอดเวลาท่ีออกท�า 
การประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้ท�า 
การประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการประมง

3.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ 
ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ 
ออกท�าการประมง

4.	เนือ้อวนตลอดทัง้ผนืต้องมชีัน้เดยีว	ยกเว้นบรเิวณก้นถงุ 
ให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มีขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า	 
7	 เซนติเมตร	 ในกรณีท่ีมีเส้นเชือกประคองก้นถุง	 
เพื่อป้องกันก้นถุงแตก	 ให้เย็บติดกับเนื้ออวนก้นถุง
ตามแนวความยาวได้	 การเย็บติดต้องเป็นลักษณะ
เส้นเชอืกประคองก้นถงุหย่อน	ทัง้ด้านบนและด้านล่าง	
โดยต้องมีจ�านวนเส้นเชือกประคองก้นถุงทั้งหมด 
ไม่เกิน	6	เส้น

5.	 เนือ้อวนตลอดทัง้ผนืต้องมชีัน้เดยีว	 ยกเว้นบริเวณก้นถุง 
ให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มีขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า	 
7	 เซนติเมตร	 ในกรณีที่มีเส้นเชือกประคองก้นถุง	 
เพื่อป้องกันก้นถุงแตก	 ให้เย็บติดกับเนื้ออวนก้นถุง 
ตามแนวความยาวได้	 การเย็บติดต้องเป็นลักษณะ 
เส้นเชอืกประคองก้นถงุหย่อน	ทัง้ด้านบนและด้านล่าง	
โดยต ้องมีจ�านวนเส้นเชือกประคองก้นถุงทั้งหมด 
ไม่เกิน	6	เส้น

5.	ความยาวของอวนก้นถุง	
-	 	 เรือขนาดน้อยกว่า	 20	 ตันกรอส	 ต้องใช้ความยาว 

ไม่น้อยกว่า	3	เมตร	
-				เรือขนาดตั้งแต่	20	ตันกรอสขึ้นไป	ต้องใช้ความยาว

ไม่น้อยกว่า	4	เมตร	
กรณีใช้ด้ายคู่	ขนาดด้ายไม่เกินทับ	30	

6.	ความยาวของอวนก้นถุง	
-	 	 เรือขนาดน้อยกว่า	 20	 ตันกรอส	 ต้องใช้ความยาว 

ไม่น้อยกว่า	3	เมตร	
-	 	 เรือขนาดตั้งแต่	 20	 ตันกรอสขึ้นไป	 ต้องใช้ความยาว 

ไม่น้อยกว่า	4	เมตร	
กรณีใช้ด้ายคู่	ขนาดด้ายไม่เกินทับ	30	

6.	ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ	ร้อยตาอวนตามแนวขวาง 7.	ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ	ร้อยตาอวนตามแนวขวาง

7.	 ให ้สามารถมีเนื้ออวนปิดก ้นถุง	 (ลิ้น)	 ขนาด 
ตาอวนไม่น้อยกว่า	 4	 เซนติเมตร	 ความยาวไม่เกิน	 
60	เซนติเมตร	ได้

8 . 	 ให ้สามารถมี เนื้ออวนป ิดก ้นถุง 	 (ลิ้น ) 	 ขนาด 
ตาอวนไม่น้อยกว่า	 4	 เซนติเมตร	 ความยาวไม่เกิน	 
60	เซนติเมตร	ได้
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3) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนลากคานถ่าง

4) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนล้อมจับ (ฝั่งอ่าวไทย)

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรือและเครือ่งมอืท�าการประมง
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เครื่องมือที่ ได ้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียง 
เครื่องมือเดียว	ยกเว้น เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงท่ีมอีายอุยู่ตลอดเวลาทีอ่อกท�าการประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภท	การใช้ท�าการ	
ประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการประมง

3.	เรอืประมงต้องมอีายขุองหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาท่ี
ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามยัในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

4.	ใช้ขนาดช่องตาอวนที่มีขนาดไม่น้อยกว่า	 4	
เซนติเมตร	ตลอดทั้งผืนอวน

5.ใช ้ขนาดช ่องตาอวนที่มีขนาดไม ่น ้อยกว ่า	 4	
เซนติเมตร	ตลอดทั้งผืนอวน

5.	ให้ใช้คานประกอบการท�าการประมง	ครั้งละ	ไม่
เกนิ	2	คาน	ความยาวคานข้างละไม่เกนิ	7.5	เมตร	

6.	ให้ใช้คานประกอบการท�าการประมง	ครัง้ละ	ไม่เกนิ	
2	คาน	ความยาวคานข้างละไม่เกิน	7.5	เมตร	

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเครือ่งมอืท�าการประมง
ท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	เรอืประมงต้องมใีบอนญุาตใช้เรอืตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้ท�าการ	
ประมงทีม่อีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้ท�าการ	
ประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการประมง

3.	เรอืประมงต้องมอีายขุองหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน	
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่
ออกท�าการประมง

4.	เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามยัในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

4.	ห้ามวางซ้ังประกอบการท�าการประมงภายในเขต	12	
ไมล์ทะเล	นับจากแนวชายฝั่ง

5.	ห้ามวางซั้งประกอบการท�าการประมงภายในเขต	12	
ไมล์ทะเล	นับจากแนวชายฝั่ง
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5) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนล้อมจับ (ฝั่งอันดามัน)

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเครือ่งมอืท�าการประมง
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงทีม่อีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการ
ประมง

3.	เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	เรอืประมงต้องมอีายขุองหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่
ออกท�าการประมง

4.	เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามยัในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

4.	ห้ามวางซัง้ประกอบการท�าการประมงภายในเขต	
10	ไมล์ทะเล	นับจากแนวชายฝั่ง

5.	ห้ามวางซั้งประกอบการท�าการประมงภายในเขต	
10	ไมล์ทะเล	นับจากแนวชายฝั่ง

6) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผู ้ รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงทีไ่ด้รบัอนญุาต	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจ
สอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรือในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงท่ีมีอายุอยู ่ตลอดเวลาที่ออก
ท�าการประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาท่ีออกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต ้องมีอายุของหนังสือรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด
ระยะเวลาที่ออกท�าการประมง

4.	 เรอืประมงต้องมอีายขุองหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่
ออกท�าการประมง

������������������_����� 280463_2_NR.indd   16 4/28/20   7:56 PM



17คู่มือชาวประมงพาณิชย์

7) ก�าหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือ อวนครอบปลากะตัก

8) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนช้อน/ยกปลากะตัก

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเคร่ืองมอืท�าการประมง
ท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงทีม่อีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต ้องมีอายุของหนัง สือ รับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด
ระยะเวลาที่ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสขุอนามยัในเรอืประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

4.	 ห้ามท�าการปั ่นไฟล่อสัตว์น�้าให้กับเคร่ืองมือ
ท�าการประมงอวนล้อมจับทุกชนิด

5.	 ห้ามท�าการป่ันไฟล่อสตัว์น�า้ให้กบัเครือ่งมอืท�าการ
ประมงอวนล้อมจับทุกชนิด

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเคร่ืองมอืท�าการประมง
ท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงทีม่อีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต ้องมีอายุของหนัง สือ รับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด
ระยะเวลาที่ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสขุอนามยัในเรอืประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

4.	 ห้ามท�าการปั ่นไฟล่อสัตว์น�้าให้กับเคร่ืองมือ
ท�าการประมงอวนล้อมจับทุกชนิด

5.	 ห้ามท�าการป่ันไฟล่อสตัว์น�า้ให้กบัเครือ่งมอืท�าการ
ประมงอวนล้อมจับทุกชนิด
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9) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือเรือประกอบ 
 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเคร่ืองมอืท�าการประมง
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงท่ีมอีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต ้องมีอายุของหนัง สือ รับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด
ระยะเวลาที่ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสขุอนามยัในเรอืประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

10) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือประสิทธิภาพต�่า 14 ชนิด

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเคร่ืองมอืท�าการประมง
ที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เคร่ืองมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น เบ็ดมือ

2.	 	เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงท่ีมอีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	 เรอืประมงต้องมอีายขุองหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน	
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลา 
ที่ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสขุอนามยัในเรอืประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง
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11)  เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือครอบหมึก

กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ) กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่าด้วย

1.	 ผู ้รับอนุญาตต้องน�าเรือและเครื่องมือท�าการ
ประมงที่ได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

1.	 ผูร้บัอนญุาตต้องน�าเรอืและเคร่ืองมอืท�าการประมง
ท่ีได้รับอนุญาต	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

 2.	 การออกไปท�าการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�า
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว	ยกเว้น	เบ็ดมือ

2.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงทีม่อีายอุยูต่ลอดเวลาทีอ่อกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทยประเภทการใช้
ท�าการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�าการ
ประมง

3.	 เรือประมงต ้องมีอายุของหนัง สือ รับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด
ระยะเวลาที่ออกท�าการประมง

4.	 เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสขุอนามยัในเรอืประมงตลอดระยะเวลาทีอ่อก
ท�าการประมง

4.	 ห้ามท�าการปั ่นไฟล่อสัตว์น�้าให้กับเคร่ืองมือ
ท�าการประมงอวนล้อมจับทุกชนิด

5.	 ห้ามท�าการป่ันไฟล่อสตัว์น�า้ให้กบัเครือ่งมอืท�าการ
ประมงอวนล้อมจับทุกชนิด

1.1.3 การจัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือประมง
	 การจัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือประมง	 คือข้อก�าหนดหนึ่งที่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 ต้องจัดท�าตามหลัก
เกณฑ์วิธีการที่กรมประมงก�าหนด	 ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา	 60	 วัน	 นับจากวันท่ี 
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้	 เครื่องหมายประจ�าเรือประมงจะก�าหนดอยู่ในใบอนุญาต 
ท�าการประมงพาณิชย์ทุกฉบับ	โดยมีรูปแบบการจัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือ	ดังนี้	
	 1)	เครื่องหมายประจ�าเรือประมง	ประกอบไปด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่	
และตัวเลขอารบิค	เขียนเรียงกันจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเรือ	โดยแบ่งเป็น
เครื่องหมายย่อย	เพื่อใช้แทนความหมายต่าง	ๆ	ดังนี้

									หากท�าการประมงผิดไปจากที่ระบุในใบอนุญาตหรือเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต	เข้าข่ายความผิดร้ายแรงตาม 

พระราชก�าหนดการประมง	มีโทษปรับตั้งแต่	1	แสน	ถึง	30	ล้านบาท	(ขึ้นกับขนาดเรือประมง)	หรือปรับ	5	เท่า 

ของมลูคา่สตัว์น�าจากการกระท�าความผดิ						แลว้แตจ่�านวนใดจะสงูกวา่	และอาจได้รับโทษตามมาตรการปกครอง 

อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาต	หรือการขอรับโอนใบอนุญาตท�าการประมงอีกด้วย

้
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	 	 2)	 การจัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือประมง	 ให้เขียนหรือพ่นด้วยสีบนเรือ
ประมงที่ได้รับใบอนุญาต	ให้มองเห็นได้ชัดเจน	ตัวอย่างดังรูป

หมายเหตุ
เรือประมงได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ในฝั่งอ่าวไทย 
โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 150  ตันกรอส ล�าดับที่ 109 ใช้เครื่องมือท�าการประมง ประเภทอวนลาก
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	 หลังจากท่ีกรมประมงได้ออกใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ให้กับผู้ที่ยื่น
ค�าขอ	 ก่อนออกท�าการประมงคร้ังแรก	 เรือประมง	 และเคร่ืองท�าการประมงต้องผ่าน
การตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามใบอนุญาต	 โดยให้ผู้รับอนุญาต 
ต้องด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

1)	 ผู้รับอนุญาต	 หรือผู้รับมอบอ�านาจแจ้งขอนัดตรวจเรือประมง	 อุปกรณ์	
และเครื่องมือท�าการประมงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต

2)	 น�าเรือประมง	 และเครื่องมือท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตามวัน	เวลา	ณ	สถานที่นัดหมาย

3)	 เจ้าหน้าทีจ่ะท�าการตรวจเรอื	โดยแบ่งเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่เรอืทีม่กีารแจ้ง
เข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า	-	ออกเรือประมง	(PIPO)	จะท�าการ
ตรวจโดยเจ้าหน้าทีข่อง	PIPO	ส่วนกลุ่มเรือทีไ่ม่ได้แจ้งเข้า	-	ออก	จะท�าการ
ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ	โดยมีรายละเอียดตามตาราง

	 เจ้าของเรือหรือผูค้รอบครองเรอืประมงทีไ่ด้รับใบอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์
ไม่ว่าจะออกไปท�าการประมง	หรอืจอดไม่ท�าการประมงกต้็องจดัท�าเครือ่งหมายประจ�า 
เรือประมงให้ตรงกับท่ีระบุอยู่ในใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ที่ได้รับมา	 ผู้ฝ่าฝืน 
มโีทษปรบัตัง้แต่	2	หมืน่	-	4	ล้านบาท	(ขึน้กบัขนาดเรือ)	และอาจได้รับโทษตามมาตรการ
ทางปกครองอนัเป็นลกัษณะต้องห้ามในการได้ใบอนญุาตหรอืการขอรับโอนใบอนญุาต
ท�าการประมงอีกด้วย

1.1.4  การขอรับการตรวจเรือประมง อุปกรณ์ และเครื่องมือท�าการประมง
ก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก
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ตารางชนิดเครื่องมือท�าการประมง ขนาดเรือ และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการตรวจเรือประมง อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ท�าการประมงก่อนออกท�าการประมงครั้งแรก

ชนิดเครื่องมือทำ�ก�รประมง

ขน�ดเรือ
< 10 ตัน
กรอส 10-29.99 ตันกรอส 30 ตันกรอสขึ้นไป

ชุดตรวจ 
เฉพ�ะกิจ*

ชุดตรวจ 
เฉพ�ะกิจ*

ศูนย์ควบคุมก�รแจ้ง
เข้�-ออก

เรือประมง (PIPO)

ศูนย์ควบคุมก�รแจ้ง 
เข้�-ออก

เรือประมง (PIPO)
1.	อวนลากคู่ / - / /
2.	อวนลากแผ่นตะเฆ่ / - / /
3.	อวนลากคานถ่าง / - / /
4.	อวนล้อมจับ / - / /
5.	อวนล้อมจับปลากะตัก / - / /
6.	อวนครอบปลากะตัก - - / /
7.	อวนช้อน/ยกปลากะตัก / / ** /
8.	อวนครอบหมึก - / ** /
9.	อวนช้อนปลาจะละเม็ด - / ** /
10.	อวนติดตา - / ** /
11.	อวนรุนเคย - / ** /
12.	คราดหอยลาย - / ** /
13	คราดหอยแครง - - ** /
14.	คราดหอยอื่น - / ** /
15.	ลอบปลา - / ** /
16.	ลอบปู - / ** /
17.	ลอบหมึก - / ** /
18.	ลอบหมึกสาย - / ** /
19.	เบ็ดราว - / ** /
20.	แผงยกปูจักจั่น - / ** /
21.	เบ็ดมือ - / ** /
22.	เรอืประกอบเครือ่งก�าเนดิไฟ	(เรอืป่ันไฟ) / / ** /

*		 ชุดตรวจเฉพาะกจิ	หน่วยงานในสงักดักองวจิยัและพฒันาประมงทะเล	และกองตรวจ 
	 การประมง
**	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง	 (PIPO)	ให้บริการตรวจเรือและเครื่องมือ 
	 ประมงที่ยังไม่ได้รับการตรวจจากชุดเฉพาะกิจ
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1.1  ความยาวคร่าวล่าง

1)	 บริเวณกึ่งกลางของคร่าวล่าง	
2)	 วัดจากบริเวณหูอวน	 จุดที่เนื้ออวน

เย็บมาดกับเชือกคร่าวล่าง	 จนถึง
ก่ึงกลางของเชือกคร่าวล่างแล้วน�า
ความยาวท่ีวัดได้คูณสอง	 จะได้
ความยาวรวมของเชือกคร่าวล่าง	
โดยความยาวคร่าวล่างต้องไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 ซึ่งสูงสุดได ้
ไม่เกิน	100	เมตร	

ภาพแสดง	จุดเริ่มต้นการวัดคร่าวล่าง	 
(บริเวณหูอวนจุดที่เนื้ออวนเย็บมาด 

กับเชือกคร่าวล่าง)

ภาพแสดง	จุดกึ่งกลางของเชือกคร่าวล่าง	
(บริเวณสะดือ)

1 เครื่องมืออวนลากคู่

ภาพแสดง	เรือประมงที่ใช้เครื่องมืออวนลากคู่
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1.2 ความยาวของอวนก้นถุง

1)	 วัดจากจุดผูกปิดก้นถุงอวนไปถึงจุดที่มีการเย็บอวนก้นถุงต่อจากเนื้ออวน 
ที่เป็นตัวอวน

2)	 ความยาวที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า	6	เมตร

ภาพแสดง	จุดผูกปิดอวนก้นถุง

ภาพแสดง	จุดที่มีการเย็บอวนก้นถุงต่อจากเนื้ออวนที่เป็นตัวอวน

ภาพแสดง	อวนก้นถุงซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า	6	เมตร
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2 การวัดความยาวของก้นถุง
1)	 เร่ิมวัดจากจดุผกูปิดก้นถงุอวนไปถงึจดุทีมี่การเยบ็อวนก้นถงุต่อจากเนือ้อวนทีเ่ป็น

ตัวอวน

1.3 ขนาดตาอวนก้นถุง 
 

1.4 ความยาวตาอวนรองก้นถุง

 	 ตามประกาศกรมประมงได้ก�าหนดขนาดตาอวนก้นถุงของอวนลาก	โดย
ต้องมีขนาดช่องตาอวนไม่น้อยกว่า	4	เซนติเมตร	การวัดความยาวจะวัดอวนใน
ขณะที่อวนเปียกน�้าเพื่อให้อวนอยู่ในสภาพเสมือนก�าลังใช้งานโดย
1)	 ดึงผืนอวนก้นถุงให้ตึงอยู่ในลักษณะเส้นตรงโดยให้ปมของอวนอยู่ตรงกัน	 

และท�าการวัด	20	ตาอวนต่อกัน
2)			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ต้องมีความยาวระหว่างกึ่งกลางปมแรกของตาอวนที่	 1	 ถึง

กึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนที่	20	ต้องไม่น้อยกว่า	4	เซนติเมตร

	 กรณีมีการใช ้อวนรองก ้นถุง	 
การวดัเจ้าหน้าทีจ่ะวดัตาอวนประมาณ	10	ตา	
โดยวดัจากกึง่กลางปมแรกของตาอวนท่ี	1	
จนถึงกึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนที่	10	
ความยาวรวมท่ีวดัได้หารเฉลีย่	ซึง่ค่าเฉลีย่
ที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า	7	เซนติเมตร	

กรณีที่ใช้ด้ำยคู่ จะท�าการวัดทีละตาไม่น้อยกว่า	5	ครั้ง	และค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	
4	เซนติเมตร

ภาพแสดง	วิธีการวัดตาอวนก้นถุง

ภาพแสดง	วิธีการวัดตาอวนรองก้นถุง
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1.5 จ�านวนเส้นด้าย

1)	 น�าเนื้ออวนก้นถุงมา	1	 เส้น	แล้วคลี่ด้ายออกจากกัน	นับจ�านวนเส้นย่อยในด้าย	 
1	เส้น	จะต้องไม่เกินทับ	30	(30	เส้นใย)

ภาพแสดง	ลักษณะของเนื้ออวนก้นถุง	1	เส้น	ที่คลี่ออก

ภาพแสดง	วิธีการนับจ�านวนเส้นด้าย	
(เส้นด้าย	1	เส้น	แบ่งเป็น	3	เส้นย่อย	ใน	1	เส้นย่อย	ไม่เกิน	10	เส้นใย)

1	เส้นด้าย	
มี	3	เส้นย่อย

ใน	1	เส้นย่อย
ต้องไม่เกิน	10	เส้นใย
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2

	1)	 วัดจากบริเวณหูอวน	 จุดท่ีเนื้ออวนเย็บมาดกับเชือกคร่าวล่าง	 จนถึงก่ึงกลาง 
ของเชือกคร่าวล่าง

	2)	 ความยาวทีว่ดัได้คณูสอง	จะได้เป็นความยาวรวมของเชอืกคร่าวล่าง	โดยความยาว 
ต้องไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	สูงสุดได้ไม่เกิน	60	เมตร

ภาพแสดง	จุดเริ่มต้นการวัดความยาวคร่าวล่าง	
(บริเวณหูอวน	จุดที่เนื้ออวนเย็บมาด 

กับเชือกคร่าวล่าง)

ภาพแสดง	วิธีวัดความยาวคร่าวล่าง

2.1 ความยาวคร่าวล่าง

เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 

ภาพแสดง	เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่
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1)	 วัดจากจุดผูกปิดก้นถุงอวนไปถึงจุดท่ีมีการเย็บอวนก้นถุงต่อจากเนื้ออวน 
ที่เป็นตัวอวน

2)	 ความยาวที่วัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
	 -	เรือขนาดน้อยกว่า	20	ตันกรอส	ความยาวอวนก้นถุงต้องไม่น้อยกว่า	3	เมตร
	 -	เรือขนาด	20	ตันกรอสขึ้นไป	ความยาวอวนก้นถุงต้องไม่น้อยกว่า	4	เมตร

2.2 ความยาวของอวนก้นถุง 

ภาพแสดง	จุดที่มีการเย็บอวนก้นถุงต่อกับเนื้อ
อวนที่เป็นตัวอวน

ภาพแสดง	วิธีการวัดความยาวของ
อวนก้นถุง
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2.3  ขนาดตาอวนก้นถุง 

	 ตามประกาศกรมประมงได้ก�าหนดขนาดตาอวนก้นถุงของอวนลากโดยต้องมี
ขนาดช่องตาอวนไม่น้อยกว่า	4	เซนติเมตร	โดยวัดตาอวนในขณะที่อวนเปียกน�้าเพื่อ
ให้อวนอยู่ในสภาพเสมือนก�าลังใช้งานโดย
1)	 ดึงผืนอวนก้นถุงให้ตึงอยู่ในลักษณะเส้นตรงโดยให้ปมของอวนอยู่ตรงกัน	 และ

ท�าการวัด	20	ตาอวนต่อกัน	หาค่าเฉลี่ย
2)	 ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ต้องมีความยาวระหว่างกึง่กลางปมแรกของตาอวนที	่1	ถงึกึง่กลาง

ปมสดุท้ายของตาอวนที	่20	ต้องไม่น้อยกว่า	4	เซนติเมตร

ภาพแสดง	การวัดขนาดตาอวนก้นถุง

กรณีที่ใช้ด้ำยคู่	จะท�าการวัดทีละตา 
ไม่น้อยกว่า	5	ครั้ง	และค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า	4	เซนติเมตรเช่นกัน

2.4 จำานวนเส้นด้าย

	 ด�าเนินการเช่นเดยีวกบัข้อ	1.5	(หน้า	26)	
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3 เครื่องมืออวนลากคานถ่าง 

ภาพแสดง	เรือประมงอวนลากคานถ่าง

ภาพแสดง	วิธีการวัดความยาวของคานถ่าง

3.1 ความยาวของคาน

1)	 วัดจากด้านปลายของคานด้านหนึ่งไปยังด้านปลายอีกด้านหนึ่ง	 ความยาว
แต่ละข้างต้องไม่เกิน	7.5	เมตร
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	ภาพแสดง	จุดที่มีการเย็บเนื้ออวนให้ติดกับ
เชือกคร่าวล่าง

	ภาพแสดง	วิธีการวัดความยาวคร่าวล่าง

3.2 ความยาวคร่าวล่างอวน

3.3  ขนาดตาอวนก้นถุง 

	 ตามเง่ือนไขท้ายใบอนุญาตก�าหนดให้ถุงอวนลากคานถ่างตลอดทั้งผืนอวนโดย 
ต้องมีขนาดช่องตาอวนไม่น้อยกว่า	 4	 เซนติเมตร	 โดยวัดอวนในขณะที่อวนเปียกน�้า
เพื่อให้อวนอยู่ในสภาพเสมือนก�าลังใช้งาน
1)	 วัดโดยดึงผืนอวนก้นถุงให้ตึงอยู่ในลักษณะเส้นตรงโดยให้ปมของอวนอยู่ตรงกนั	

และท�าการวดั	20	ตาอวนต่อกนั
2)	 ค่าเฉล่ียช่องตาอวนท่ีวดัได้ต้องมีความ

ยาวระหว่างกึ่งกลางปมแรกของ 
ตาอวนที	่1	ถงึกึง่กลางปมสุดท้ายของ
ตาอวนที่	 20	 ต้องไม่น้อยกว่า	 4	
เซนติเมตร	ตลอดทั้งผืนอวน

กรณีที่ใช้ด้ำยคู่ จะท�าการวัด	ทีละตา 
ไม่น้อยกว่า	5	ครั้ง	และค่าเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า	4	เซนติเมตรเช่นกัน

	1)	 วัดจากจุดที่มีการเย็บเนื้ออวนให้ติดกับเชือกคร่าวล่างด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง	
	2)	 วัดความยาวของคร่าวล่างทุกถุงอวนที่ได้รับอนุญาต	 (โดยใช้วิธีวัดเช่นเดียวกัน)	 

ซึ่งแต่ละถุงอวนต้องมีความยาวไม่เกินที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 และใบอนุญาต 
หนึ่งใบสูงสุดไม่เกิน	8	ปาก

ภาพแสดง	ถุงรองก้นถุง
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ภาพแสดง	วิธีการวัดขนาดความยาวอวน

ภาพแสดง	วิธีการวัดขนาดตาอวน

4.1 ความยาวคร่าวบน

4.2 ขนาดตาอวน

	1)	 วัดความยาวคร่าวบน	 ด้านที่มีลูกกะสงหรือทุ่น	 จากจุดเร่ิมต้นของอวนผืนย่อย 
ที่	1	ไปจนถึงรอยต่อของอวนย่อยที่	2

	2)	 ความยาวคร่าวบนเฉลี่ยที่วัดได้	คูณกับจ�านวนผืนอวนย่อย	(จ�านวนตัว)	ทั้งหมด
จะต้องมีความยาวรวมไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

	1)	 ให้วัดขนาดตาอวนบรเิวณตวัอวน	ในสภาพ	
ทีเ่ปียกแล้วนบัตาอวน	10	ตา	ดงึตาอวน
ให้ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน

	2)	 ใช ้สายวัดจากกึ่งกลางปมแรกของ 
ตาอวนที่	 1	 จนถึงกึ่งกลางปมสุดท้าย
ของตาอวนท่ี 	 10	 หารด ้วย	 10	 
ต้องไม่น้อยกว่า	2.5	เซนติเมตร

4 เครื่องมืออวนล้อมจับ

ภาพแสดง	เรือประมงอวนล้อมจับ ภาพแสดง	ขนาดตาอวน
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ภาพแสดง	วิธีการวัดขนาดความยาวอวน

ภาพแสดง	วิธีการวัดขนาดตาอวน

5.1 ความยาวคร่าวบน

5.2 ขนาดตาอวน

1)	 วัดความยาวคร่าวบน	 ด้านที่มีลูกกะสงหรือทุ่น	 จากจุดเร่ิมต้นของอวนผืนย่อย 
ที่	1	ไปจนถึงรอยต่อของอวนย่อยที่	2

2)	 น�าความยาวคร่าวบนเฉลี่ยที่วัดได้	 มาคูณกับจ�านวนผืนอวนย่อย	 (จ�านวนตัว)	
ทั้งหมดจะต้องมีความยาวรวมไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

1)	 วัดขนาดตาอวนบริ เวณตัวอวน	 
ในสภาพท่ีเปียกน�้าแล้วนับตาอวน	 
10	ตา	ดึงตาอวนให้ตึงโดยปมกลาง
ทั้งสองปมชนกัน

2)	 ใช้สายวัดจากกึ่งกลางปมแรกของ 
ตาอวนที	่1	จนถงึกึง่กลางปมสดุท้าย
ของตาอวนท่ี	 10	 หารด้วย	 10	 
ต้องไม่น้อยกว่า	0.6	เซนติเมตร

5 เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก

ภาพแสดง	เรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก ภาพแสดง	เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก
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	 การวัดความยาวของอวน	 จะวัดความยาวคร่าวอวน	ทั้ง	 4	 ด้าน	 รอบด้านรวมกัน	 
ซึ่งต้องไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

6.1 ความยาวคร่าวบน

1)	 เริม่วดัจากด้านมุมสดุท่ีอยูบ่รเิวณด้านหัวเรอื	(สงัเกตจดุทีม่รีอยเชือ่มเพือ่ปลดสลกั)	
ไปยังมุมที่อยู่ท้ายเรือ

2)	 วัดต่อโดยดึงสลักด้านของอวนที่จะยื่นออกไปด้านนอกเรือ
3)	 น�าความยาวที่วัดได้ทั้งสองด้านรวมกันแล้วคูณสอง	ผลที่ได้คือความยาว

		ภาพแสดง	จุดเริ่มต้นการวัดมุมด้านหัวเรือและท้ายเรือ

ภาพแสดง	วิธีการวัดความยาวคร่าวบน

6 เครื่องมืออวนครอบปลากะตัก
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 การท�าการประมงใช้ความยาวอวนได้ไม่เกนิจ�านวนทีร่ะบใุนใบอนญุาต	โดยการวัดความยาว 
ของอวน	จะวัดความยาวคร่าวอวน	ทั้ง	4	ด้านรวมกัน	ซึ่งต้องไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต

7.1 ความยาวคร่าวบน

6.2 ขนาดตาอวน

1)	 วัดจากด้านมุมสุดท่ีอยู่บริเวณด้านหัวเรือ	 (สังเกตจุดที่มีรอยเชื่อมเพื่อปลดสลัก)	
ไปยังมุมที่อยู่ด้านท้ายเรือ

2)	 วัดต่อโดยดึงสลักด้านของอวนที่จะยื่นออกไปด้านนอกเรือ	
3)	 ความยาวท่ีวดัได้ทัง้สองด้านรวมกนัแล้วคณูสอง	ผลทีไ่ด้คือความยาวคร่าวบนของผนือวน

1)	 สุ่มวัดขนาดตาอวนโดยนับตาอวน	
10	ตา	แล้วดงึตาอวนให้ตึงโดยปมกลาง 
ทั้งสองปมชนกัน

2)	 ใช้สายวัดวัดจากกึง่กลางปมของตาอวน 
ที	่1	ไปจนถงึกึง่กลางปมสดุท้ายของ
ตาอวนที	่10	ความยาวทีว่ดัได้หารด้วย	 
10	ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า	0.6	เซนตเิมตร	

ภาพแสดง	วิธีวัดขนาดตาอวน

7 เครื่องมืออวนช้อน/ยกปลากะตัก

ภาพแสดง	เรือประมงอวนช้อน/ยกปลากะตัก

ภาพแสดง	จุดเริ่มต้นของการวัดความยาวคร่าวบน
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7.2 ขนาดตาอวน

8.1 ความยาวคร่าวล่างอวนแบบวงกลม

1)	 สุ่มวัดขนาดตาอวน	 โดยนับตาอวน	
10	 ตา	 แล้วดึงตาอวนให้ตึงโดยปม
กลางทั้งสองปมชนกัน

2)	 ใช้สายวัดวัดจากกึ่งกลางปมของตา
อวนที	่1	ไปจนถึงกึง่กลางปมสดุท้าย
ของตาอวนที	่ 10	 ความยาวท่ีวัดได้
หารด้วย	10	ต้องมขีนาดไม่น้อยกว่า	
0.6	เซนติเมตร

1)	 วัดจากจุดเริ่มต้นที่เชือกคร่าวล่างไปจนถึงจุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง
2)	 ความยาวที่วัดได้	คูณด้วย	2	เป็นความยาวคร่าวล่างทั้งหมดของอวน

ภาพแสดง	วิธีวัดขนาดตาอวน

		ภาพแสดง	จุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง

ภาพแสดง	เรือประมงอวนครอบหมึก ภาพแสดง	หลอดไฟที่ใช้ในการท�าการประมง
อวนครอบหมึก

8 เครื่องมืออวนครอบหมึก
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8.2 การวัดความยาวคร่าวล่างอวนแบบมุ้งครอบ  
 วัดเช่นเดียวกับอวนครอบปลากะตัก	

8.3  ขนาดตาอวน

	 วดัตาอวนด้านทีอ่ยูด้่านบนแหหรอือวนมุง้ครอบจ�านวน	10	ตาต่อกนั	ดงึตาอวนให้ตงึ 
โดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน	 โดยวัดจากจุดกึ่งกลางปมของตาอวนที่	 1	 จนถึง 
จุดกึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนท่ี	 10	 น�าความยาวที่วัดได้หารด้วย	 10	 ซ่ึงค่าเฉลี่ย 
ต้องไม่น้อยกว่า	3.2	เซนติเมตร	

	 ปัจจุบันยังมิได้มีการก�าหนดมาตรฐานของเครื่องมือชนิดนี้	 การท�าการประมงให้
ใช้ความยาวอวนได้ไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 โดยวัดความยาวปากอวนและ
การวัดความยาวเชือกคร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกัน

ภาพแสดง	วิธีการวัดขนาดตาอวน

ภาพแสดง	วิธีการวัดความยาวเชือกคร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกัน

9 เครื่องมืออวนช้อนปลาจะละเม็ด
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10.1 ความยาวอวน

	 1)	อวนติดตาประเภท	อวนปู	อวนกุ้ง	อวนปลาทู
				 	 1.1)		นับจ�านวนห่อที่บรรจุเนื้ออวน
	 	 1.2)		สุ่มนับจ�านวนผืนอวนต่อห่อ
	 	 1.3)	 สุ ่มวัดความยาวของผืนอวน	 โดยวัดความยาวของเชือกคร่าวบน	 
โดยจะเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นของการมาดเน้ืออวนเข้ากับสายคร่าวบนบริเวณปลาย 
ข้างหนึ่ง	ไปถึงรอยต่อระหว่างผืนอวนของการเชื่อมผืนอวนให้เป็นผืนเดียวกัน
	 	 1.4)	น�าความยาวต่อผนื	(ข้อ	1.3)	คณูจ�านวนผนืต่อห่อ	(ข้อ	1.2)	คณูจ�านวนห่อ	
(ข้อ	 1.1)	 ความยาวที่ได้เป็นความยาวทั้งหมดของอวนติดตา	 ซ่ึงความยาวต้องไม่เกิน
จ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

10 เครื่องมืออวนติดตา

ภาพแสดง	เรือประมงอวนติดตา
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	 2)	อวนติดตาประเภท	อวนลอยปลาอินทรี,	อวนล้อมติดตาปลาหลังเขียว	
2.1)	 นับจ�านวนทุ ่นทั้งหมดของผืนอวนที่มีอยู ่ในเรือประมง	 เจ้าหน้าที ่

จะนับแบบจ�านวนทุ่นลบด้วยหนึ่ง
2.2)		วดัความยาวระยะห่างระหว่างจากจุดเริม่ต้นของการมาดเนือ้อวนเข้ากบั

สายคร่าวบนบริเวณปลายข้างหนึ่ง	 ไปถึงเชือกที่ผูกกับทุ่นลูกแรก	 (ความยาวที่ได้จาก
การวัดคูณสอง)

2.3)	วัดความยาวของระยะห่างระหว่างทุ่นต่อทุ่น
2.4)		น�าความยาวระหว่างทุ่นต่อทุ่น	(ข้อ	2.3)	คูณจ�านวนทุ่นทั้งหมด	(ข้อ	2.1)	

และบวกความยาวระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวนกับเชือกท่ีผูกกับ 
ทุ่นลูกแรก	(ข้อ	2.2)	ความยาวที่ได้เป็นความยาวทั้งหมดของอวนติดตา

ภาพแสดง	จุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวน

	ภาพแสดง	จุดปลายสุดของอวน	1	ผืน

ภาพแสดง	รอยต่อระหว่างผืนอวน

	ภาพแสดง	การวัดความยาวคร่าวบนของอวน
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ภาพแสดง เรือประมงอวนรุนเคย

11.1 ขนาดตาอวนรุนเคย

 1)  วดัขนาดตาอวนบรเิวณตวัอวนทีเ่ป็นเนือ้อวนชนดิโพลเีอทลินี (Polyethylene, PE)
โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES)

11 เครื่องมืออวนรุนเคย

 ถงุอวนทีใ่ช้ประกอบเครือ่งมอือวนรนุเคยจะต้องท�าด้วยเนือ้อวนชนดิโพลเีอทลินี 
(Polyethylene, PE) โพลเีอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลเีอสเตอร์ (Polyester, PES) 
ลกัษณะตาอวนจะเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั ไม่มปีม และมีขนาดตาอวนไม่เกิน 2x2 มลิลเิมตร  
การถ่วงน�้าหนักบริเวณคร่าวล่าง ห้ามใช้โซ่ แต่สามารถใช้ตัวถ่วงน�าหนักติดแนบกับ 
เชือกคร่าวล่างได้

้

 2) ในขณะวดัจะต้องดงึเนือ้อวนตงึเป็น
ปกติตามลักษณะและชนิดของอวน 
โดยให้วัดขนาดตาอวนจากด้านหนึง่
ถึงด้านตรงข้ามไป 1 นิ้ว แล้วน�า  
จ�านวนช่องตาที่ได้มาหาร 25.4 มม. 
(หรือ 1 นิ้ว) จะต้องได้ขนาดช่องตา
เฉลีย่ไม่เกิน 2 มลิลเิมตร หรอืจะต้อง
ได้จ�านวนช่องตาทั้งหมดตั้งแต่ 13 
ช่องตาขึ้นไป

ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดตาอวน

ภาพแสดง เครื่องมืออวนรุนเคย
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 ข้อก�าหนดให้เครื่องมือคราดหอย	 ต้องมีระยะห่างระหว่างซ่ีคราดไม่น้อยกว่า	 
1.2	 เซนติเมตร	 โดยวัดระยะห่างระหว่างซี่คราดด้านในซี่หนึ่งไปยังด้านในอีกซี่หนึ่ง	 
ทีอ่ยูใ่กล้กนั	ความกว้างของปากคราดไม่เกนิ	3.5	เมตร	และจะมไีด้ไม่เกนิ	3	อนัต่อเรอืหนึง่ล�า

ภาพแสดง	จุดเริ่มต้นของเชือกคร่าวล่าง

ภาพแสดง	วิธีการวัดความยาวคร่าวล่าง

ภาพแสดง	วิธีการวัดระยะห่างซี่คราด

ภาพแสดง	จุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง

11.2 ความยาวคร่าวล่าง
1)	 วัดจากจุดเริ่มต้นที่เชือกคร่าวล่างไปจนถึงจุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง
2)	 ความยาวที่วัดได้	คูณด้วย	2	เป็นความยาวคร่าวล่างทั้งหมดของอวน

12 เครื่องมือคราดหอย
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1)	นับลอบทั้งหมดที่ชาวประมงจัดเรียงไว้บนเรือประมง	จ�านวนที่นับได้ทั้งหมดจะ
			ต้องไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
2)	กรณีที่ชาวประมงน�าโครงลอบปลาไปประกอบในเรือก่อนท�าการประมง	จะนับ
			จ�านวนตามโครงลอบที่เป็นด้านล่างของลอบ

จำานวนลอบปลา

14.1 จำานวนลอบปู
		1)	สุ่มนับจ�านวนลอบที่ผูกรวบสาย	1	เส้น	
		2)	นับจ�านวนเชือกที่ผูกรวบสายที่อยู่บนเรือ
		3)	น�าจ�านวนเชือกที่ผูกรวบสายที่นับได้	คูณกับจ�านวนลอบที่นับได้ตาม	(ข้อ	1)	
					จะได้จ�านวนลอบทั้งหมดและต้องไม่เกินจ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

13 เครื่องมือลอบปลา

14 เครื่องมือลอบปู

ภาพแสดง	เครื่องมือลอบปลา

ภาพแสดง	เครื่องมือลอบปู ภาพแสดง	เรือประมงลอบปู
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ภาพแสดง	การวัดขนาดตาอวน

14.2 ขนาดตาอวนหุ้มลอบด้านท้องลอบ
1)	ท�าการวัดเมื่อลอบปูอยู่ในลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมใช้ท�าการประมง
2)	วดัตาอวนทีอ่ยูด้่านท้องลอบ	ซึง่ตาอวนต้องอยูใ่นลกัษณะเป็นตารางสีเ่หลีย่มจัตรุสั
3)	วัดจากกึ่งกลางปมด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งไปยังกึ่งกลางปม
				ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึง่	ความยาวทีว่ดัได้ต้องไม่น้อยกว่า	2.5	นิว้

จำานวนลอบหมึก
	 นบัลอบทัง้หมดทีช่าวประมงจัดเรยีงไว้บนเรอืประมง	จ�านวนทีน่บัได้จะต้องไม่เกนิ
จ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

15 เครื่องมือลอบหมึก

ภาพแสดง	เครื่องมือลอบหมึก ภาพแสดง	เรือประมงลอบหมึก
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จำานวนลอบหมึกสาย
			1)	กรณีเก็บที่วางลอบเป็นกองหน้าเก๋ง

		1.1)	สุ่มนับจ�านวนหอยโดยสังเกตจากเชือกที่ชาวประมงผูกไว้เป็นสัญลักษณ์	เช่น
สัญลักษณ์แสดงจ�านวนหอยสังข์จุกพราหมณ์	500	ลูก	 โดยจ�านวนหอยที่นับ
ได้จะต้องไม่เกิน	500	ลูก

			1.2)	นับจ�านวนเส้นเชือกที่ชาวประมงผูกเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้	ว่าได้จ�านวนเท่าไหร่
แล้วจึงน�าไป	คูณ	500	จะได้จ�านวนหอยทั้งหมด

2)	กรณีเก็บลอบหมึกสาย	เป็น	ห่อ/เข่ง/กระบะ
				 2.1)		สุม่นบัจ�านวนหอยทีถ่กูเกบ็ไว้ใน	ห่อ/เข่ง/กระบะ	(จ�านวน	1	ห่อ/เข่ง/กระบะ)
	 2.2)	นับจ�านวน	ห่อ/เข่ง/กระบะ	แล้วน�าไปคูณด้วย	จ�านวนหอยตามที่สุ่มนับได้ 

						ต่อห่อ/เข่ง/กระบะ	จะได้จ�านวนลอบหมึกสายทั้งหมด

16 เครื่องมือลอบหมึกสาย

ภาพแสดง	เครื่องมือลอบหมึกสาย
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45คู่มือชาวประมงพาณิชย์

การนับสายของเบ็ดราว 
	 	 นบัสายคร่าวทัง้หมดทีจ่ดัเรยีงไว้บนเรอืประมง	(ขึน้กับวธิกีารท�าประมงความยาว
ของสายคร่าวแต่ละเส้นอาจจะยาวไม่เท่ากัน)	จ�านวนสายท่ีได้จะต้องไม่เกิน
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

(ปัจจุบันยังมิได้มีการก�าหนดมาตรฐานของเครื่องมือชนิดนี้)

การนับจำานวน
	 นับแผงยกปูจักจั่นท้ังหมดท่ีจัดเรียง	 ไว้บนเรือประมงจ�านวนที่ได้จะต้องไม่เกิน 
จ�านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

17 เครื่องมือเบ็ดราว

ภาพแสดง	เครื่องมือเบ็ดราว

18 เครื่องมือแผงยกปูจักจั่น

ภาพแสดง	เครื่องมือแผงยกปูจักจั่น
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	 เบด็มอืทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตอาจมคีนัเบด็หรอืมเีฉพาะสายเบด็กไ็ด้ซ่ึงไม่ได้ก�าหนด
จ�านวนที่ใช้

	 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�าการ
ประมงอวนล้อมจับ	 แต่ต้องไม่มีเครื่องมือ
ประมงชนิดอื่นใดอยู่บนเรือในขณะออก
ท�าการประมง ยกเว้น	เบ็ดมือ

19 เครื่องมือเบ็ดมือ

20 เรือประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)

ภาพแสดง	เครื่องมือเบ็ดมือ

ภาพแสดง	เรือประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	
(เรือปั่นไฟ)
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	 การแก้ไขรายการในใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของการท�าการประมง	 กฎกระทรวง	 เรื่อง	 การขออนุญาตและ 
การอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์	พ.ศ.	2562	ก�าหนดให้ผู้รับอนญุาตสามารถขอแก้ไข
รายการในใบอนุญาตได้	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 1.	ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน
	 2.		เรอืประมงทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้ท�าการประมงโดยน�าเรอืประมงล�าอืน่มาทดแทน
	 3.		เครื่องมือท�าการประมง
	 4.		พื้นที่การท�าการประมง
	 5.		ห้วงเวลาที่ก�าหนดให้ท�าการประมงได้	หรือปริมาณสัตว์น�้าสูงสุดที่อนุญาต

	 การแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีปรากฏในหลักฐาน 
ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่
	 	 1)	ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต	เช่น	ค�าน�าหน้าชื่อ	ชื่อและสกุล
	 	 2)	 ข้อมูลเรือประมง	 เช่น	 ชื่อเรือประมง	 ขนาดเรือ	 ความยาวตลอดล�า	 
ความกว้างกลางล�า	ความลึก
	 ในกรณีขนาดเรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ข้ึน	 ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ท�าการประมงของเรือล�านั้น	 โดยการอนุญาตให้แก้ไขขนาดเรือ	 กรมประมงจะแก้ไข 
ห้วงเวลาการท�าประมงเพื่อให้สอดคล้องประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปภายใต้ปริมาณ 
สัตว์น�้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเดิม

1.2.1 ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน

	 การขอทดแทนเรอื	หมายถงึ	การแก้ไขใบอนญุาตเพือ่น�าเรอืประมงล�าอืน่มาทดแทน
เรอืประมงล�าทีร่ะบใุนใบอนญุาต	โดยสามารถน�าเรอืล�าอืน่มาทดแทนได้	2	กรณี
	 	 1)	 การปรับปรุงเรือประมง	 เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในด้านการ 
จดัสวสัดภิาพ	ให้แก่คนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานในภาคประมง
	 	 2)		เรอืทีไ่ด้รบัใบอนุญาต	ช�ารุดทรดุโทรม	ไม่สามารถท�าการประมงได้ตามปกติ

1.2.2 เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทำาการประมงโดยนำาเรือประมง 
 ลำาอื่นมาทดแทน

1.2 การแก้ไขรายการใบอนุญาต
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การแก้ไขรายการเครื่องมือท�าการประมง	 หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว
สามารถท�าได้ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนประเภท	ชนิด	ขนาด	และจ�านวนเป็นเครื่องมือ
ท�าการประมงได้	ดังนี้

1)	 ต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
(IUU	list)

2)		ต้องมขีนาด	10	ตนักรอสขึน้ไป	หรอืทีใ่ช้เครือ่งยนต์ก�าลงัแรงม้าตัง้แต่	280	แรงม้า	
ขึ้นไปเว้นแต่กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเรือที่มีขนาดต�่ากว่า	10	ตันกรอส	
และใช้เครื่องมือที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์

3)		ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย	 หรือกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือ
ประมงไทย	 ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธง
ซึ่งสามารถใช้ท�าการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
การประมงในเขตการประมงไทยต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอ	 (International	
Maritime	Organization)

4)		ต้องไม่เป็นเครือ่งมอืท�าการประมงทีห้่ามใช้ท�าการประมง	ตามพระราชก�าหนด 
การประมง	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5)		ต้องมหีนงัสอืรบัรองมาตรฐานด้านสขุอนามยัในเรือประมง	(สร.3)	ทีย่งัมอีายุ
6)		เรือที่น�ามาทดแทนต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละ	 10	 ของขนาดเรือล�าเดิม	 และ

ต้องแก้ไขห้วงเวลาการท�าประมงเพื่อให้สอดคล้องประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไป
ภายใต้ปรมิาณสตัว์น�า้ทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตเดมิ	ในกรณทีีเ่รอืท่ีน�ามาทดแทน
ทีม่ขีนาดตัง้แต่	30	ตนักรอสข้ึนไป	ต้องติดต้ังระบบติดตามเรอืตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมประมงประกาศก�าหนด

7)		เจ้าของเรือต้องด�าเนินการกับเรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตล�าเดิม	 โดยการ
ท�าลายเรือ	 เปลี่ยนประเภทเรือ	 ขายต่อไปต่างประเทศ	 หรือท�าให้ส้ินสภาพ
จากการเป็นเรือที่ใช้ท�าการประมงให้เสร็จสิ้นก่อนยื่นค�าขอแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาต

1.2.3 เครื่องมือทำาการประมง

คณุสมบัตขิองเรอืประมงท่ีจะนำามาแทนเรอืประมงลำาเก่า ประกอบด้วย
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1)	 การขอเปลี่ยนประเภท	 ชนิดเครื่องมือท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตไปเป็น
เครื่องมือชนิดอื่น	ได้แก่

	1.1)	เครื่องมือท�าการประมงประสิทธิภาพสูงขอเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือ
ประสิทธิภาพต�่าได้	เช่น	อวนล้อมจับ	เปลี่ยนไปเป็นอวนติดตา

	1.2)	เครื่องมือท�าการประมงประสิทธิภาพสูงขอเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือ
ประสทิธภิาพสูงชนดิอ่ืนทีม่ปีระสทิธภิาพต�า่กว่า	เช่น	อวนลากคู	่เปลีย่นไป
เป็นอวนลากแผ่นตะเฆ่	หรืออวนลากคานถ่าง

	1.3)	เครื่องมอืท�าการประมงประสิทธภิาพต�า่ขอเปลีย่นไปเป็นเครื่องมือท�าการ
ประมงประสิทธิภาพต�่าชนิดอื่น	เช่น	อวนติดตา	เปลี่ยนไปเป็นลอบปลา

2)	การขอเพิม่จ�านวนหรือความยาวของเครือ่งมอืท�าการประมง		สามารถขอแก้ไขได้	
แต่ต้องไม่เกินตามมาตฐานเครื่องมือท�าการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตได้	ดังนี้

	2.1)	เครื่องมือประเภทอวนลาก

ขอเพ่ิมความยาวของปากอวน
ได้โดยเมื่อรวมกับความยาว 
ทีไ่ด้รบัอนญุาตเดมิกบัทีข่อเพ่ิม	
ต้องไม่เกิน	100	เมตร

ขอเพ่ิมความยาวของปากอวน
ได้โดยเมื่อรวมกับความยาว 
ทีไ่ด้รบัอนญุาตเดมิกบัทีข่อเพ่ิม	
ต้องไม่เกิน	60	เมตร

-	ขอเพิม่ความยาวของปากอวน 
รวมกันได้	โดยไม่จ�ากัดจ�านวน	
-	ขอเพิม่ถงุอวนได้	โดยเมือ่รวม
กับถุงอวนที่ได้รับอนุญาตเดิม
กับที่ขอเพิ่มต้องไม่เกิน	8	ปาก

อวนลากคู่

อวนลากคานถ่าง

อวนลากแผ่นตะเฆ่
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						2.2)	เครื่องมือประเภทอวนล้อมจับ	อวนครอบ	อวนช้อนยก

อวนล้อมจับ

อวนครอบปลากะตัก

อวนช้อน/ยก ปลากะตัก

อวนล้อมจับปลากะตัก

อวนครอบหมึก

อวนช้อนปลาจะละเม็ด

ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน
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ลอบปลา

ลอบหมึกสาย

ลอบหมึก

ลอบปู

• เรือขนาด	10	-	29.99	ตันกรอส	 
ไม่เกิน	200	ลูก	

• เรือขนาด	30	-	39.99	ตันกรอส	 
ไม่เกิน	250	ลูก	

• เรือขนาด	40	ตันกรอสขึ้นไป	 
ไม่เกิน	300	ลูก

• เรือขนาด	10-24.99	ตันกรอส	 
ไม่เกิน	20,000	ลูก	

• เรือขนาด	25	ตันกรอสขึ้นไป	 
ไม่เกิน	27,500	ลูก

• เรือขนาด	10	-	29.99	ตันกรอส	 
ไม่เกิน	3,500	ลูก	

• เรือขนาด	30	ตันกรอสขึ้นไป	 
ไม่เกิน	4,500	ลูก

• เรือขนาด	10	-	29.99	ตันกรอส	 
ไม่เกิน	320	ลูก	

• เรือขนาด	30	ตันกรอสขึ้นไป	 
ไม่เกิน	400	ลูก

	 ขอเพิ่มจ�านวนลอบได้	 โดยเมื่อรวมกับที่ได้รับอนุญาตเดิมแล้ว	 ต้องไม่เกิน
จ�านวนที่ก�าหนดตามขนาดเรือ	ดังนี้

						2.3)	เครื่องมือประเภทลอบ
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อวนติดตา

เบ็ดราว

อวนรุนเคย

• เรือขนาด	10-30	ตันกรอส	 
อวนยาวไม่เกิน	20,000	เมตร	

• เรือขนาดมากกว่า	30	ตันกรอส	
อวนยาวไม่เกิน	30,000	เมตร

ขอเพิ่มจ�านวนสายได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได ้
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

	 “การขอแก้ไขรายการเครื่องมือท�าการประมงในใบอนุญาตท�าการประมง
พาณิชย์	อาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งประเภท	ชนิด	จ�านวนและขนาด	หรือหลักเกณฑ์การ
ให้แก้ไข	ตามที่กรมประมงประกาศก�าหนดเพิ่มเติมได้”

แผงยกปูจักจั่น ขอเพิ่มจ�านวนแผงอวนได้	 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

						2.5)	เครื่องมือเบ็ดราว

						2.6)	เครื่องมืออวนรุนเคย

						2.7)	เครื่องมือแผงยกปูจักจั่น

	 ขอเพิ่มความยาวอวนได้	 โดยเมื่อรวมกับที่ได้รับอนุญาตเดิมแล้ว	 ต้องไม่เกิน
จ�านวนที่ก�าหนดตามขนาดเรือ	ดังนี้

						2.4)	เครื่องมืออวนติดตา
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1.2.4 พื้นที่การทำาการประมง

	 ผู ้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท�าการประมงพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบ 
จากมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า	 เช่น	 ปิดอ่าวหรือ 
ผลกระทบจากสภาพอากาศตามฤดกูาล	หรอืสภาพภมูอิากาศ	สามารถขอย้ายพืน้ทีก่าร
ท�าการประมงเป็นการชั่วคราวได้	และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข	ดังนี้

1)		ชนดิเครือ่งมอืทีจ่ะอนญุาตให้เปลีย่นพ้ืนทีก่ารท�าการประมง	ได้แก่	อวนล้อมจบั 
อวนครอบหมึก	และเรือประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	(เรือปั่นไฟ)

2)		ย้ายพื้นที่การท�าการประมงจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน
3)		ห้วงเวลาทีใ่ห้ย้ายพืน้ทีก่ารท�าการประมง	คอื	1	ตุลาคม	ถึง	31	มีนาคม	ของทกุปี
4)		การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว	 และจะต้องไม่กระทบต่อปริมาณสัตว์น�้า

สงูสดุท่ีสามารถท�าการประมงได้อย่างยัง่ยนืในพืน้ทีท่ีย้่ายไปท�าการประมง
5)		ภายหลงัจากได้แก้ไขพืน้ทีก่ารท�าการประมงแล้ว	ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้เปลีย่น

พื้นที่ท�าการประมงชั่วคราวต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไข	ดังนี้
5.1)	ต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง	 (PIPO)	 ก่อนออก 

จากพื้นที่การท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตเดิม	 และก่อนเข้าพื้นที ่
ที่ได้รับอนุญาตให้ย้าย

5.2)		กรณเีครือ่งมอืท�าการประมงชนดิอวนล้อมจับสามารถน�าเรือประกอบ
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 (เรือปั่นไฟ)	 ไปประกอบการท�าการประมงได้	 
ไม่เกิน	4	ล�า	ต่อเรืออวนล้อมจับ	1	ล�า

5.3)		เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ไม่สามารถท�าการประมงในพื้นท่ี 
การท�าการประมงเดิม	 ในห้วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ได้	
เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาและพื้นที่การท�าการ
ประมงจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

5.4)	การอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่การท�าการประมงเป็นการอนุญาตให้
เปลีย่นพืน้ท่ี	เป็นการชัว่คราว	เมือ่สิน้สดุห้วงเวลาตามทีไ่ด้รบัอนญุาต	
ให้ผู้รับอนุญาตหยุดท�าการประมงในพื้นที่นั้น

	 ทัง้นี	้ชนดิเครือ่งมอืท�าการประมง	พืน้ทีท่�าการประมง	หรือเงือ่นไขทีต้่องปฏบิตั	ิ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม	 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมประมงประกาศ
ก�าหนด
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การแก้ไขห้วงเวลาในการท�าการประมงสามารถท�าได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 
1.) กรณีแก้ไขห้วงเวลาที่ก�าหนดให้ท�าการประมงได้ หรือปริมาณสัตว์น�้าสูงสุดที่

อนุญาตให้ท�าการประมงของใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว ให้สอดคล้องกับการก�าหนด
ปรมิาณสตัว์น�า้สงูสดุทีส่ามารถท�าการประมงได้ ตามทีอ่ธบิดกีรมประมงประกาศก�าหนด

2.) กรณยีกสทิธทิ�าการประมงไปให้ผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ การแก้ไขห้วงเวลาใน 
การท�าการประมงจะต้องไม่กระทบต่อปริมาณสัตว์น�้าสูงสุดที่อนุญาตให้จับได้ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 2.1) การยกสิทธิท�าการประมงให้ด�าเนินการได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตท�าการ
ประมงชนิดเครื่องมือที่จับสัตว์น�้ากลุ่มเดียวกัน

 2.2) การยกสิทธทิ�าการประมงให้ด�าเนนิการได้เฉพาะพืน้ทีท่�าการประมงพืน้ที่
เดียวกันเท่านั้น

 2.3) ปริมาณสัตว์น�้าที่ยกสิทธิได้คือปริมาณสัตว์น�้าที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว  
แต่ไม่ได้ออกท�าการประมง หรือออกท�าการประมงยังไม่ครบจ�านวนวันที่ระบุไว้ใน 
ใบอนญุาตท�าการประมง และในกรณทีีผู่ย้กสิทธทิ�าการประมงถกูพกัใช้ใบอนญุาต จะถกู 
หกัปรมิาณสตัว์น�า้ทีม่สีทิธทิ�าการประมงในระหว่างท่ีถูกพักใช้ใบอนญุาตออกก่อนน�ามา
ใช้ค�านวณห้วงเวลาและปริมาณสัตว์น�้าในการยกสิทธิให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตรายอื่น

 2.4) ผู้ยกสิทธิสามารถยกสิทธิท�าการประมงทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนก็ได้ 
และสามารถยกสิทธิให้กับผู้รับสิทธิมากกว่า 1 รายก็ได้

1.2.5 ห้วงเวลาที่ก�าหนดให้ท�าการประมงได้ หรือปริมาณสัตว์น�้าสูงสุดที่อนุญาต

 กรมประมงจะน�าเอาปรมิาณสตัว์น�า้ทีป่ระสงค์จะยกสทิธมิาค�านวณเป็นจ�านวน
วันท�าการประมงเพิ่มเติมให้กับผู้รับสิทธิ โดยจ�านวนวันท�าการประมงที่ได้รับเพิ่มเติม
จากการยกสิทธิจะเป็นการเพิ่มวันท�าการประมงชั่วคราวเฉพาะในปีการประมงที่มีการ
ขอยกหรือรับสิทธิเท่านั้น เมื่อขึ้นรอบปีการประมงใหม่ (1 เมษายน ของทุกปี) ปริมาณ
สัตว์น�้า (วันท�าการประมง) ที่การยกสิทธิจะคืนกลับผู้ยกสิทธิ แม้จ�านวนวันที่ได้รับสิทธิ
เพิ่มเติมยังคงเหลืออยู่ก็จะไม่สามารถน�าไปใช้ในปีการประมงถัดไปได้

 “เมือ่ผูร้บัใบอนญุาตได้ช�าระค่าธรรมเนยีมหรือค่าอากรในการแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบอนุญาตใหม่ทดแทน
ใบอนญุาตเดมิ และใบอนุญาตฉบับใหม่จะมเีลขทีแ่ละอาย ุเช่นเดยีวกบัใบอนญุาตเดมิ 
และเมื่อได้ออกใบอนุญาตใหม่แล้ว ใบอนุญาตเดิมจะถูกยกเลิกไม่สามารถ 
น�ามาใช้ได้อีก และในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งผลต่อ
เครือ่งหมายประจ�าเรอืประมง ให้ผูร้บัใบอนญุาตแก้ไขเคร่ืองหมายประจ�าเรือประมง
ให้ถูกต้องด้วย”

������������������_����� 280463_2_NR.indd   54 4/30/20   3:01 PM



55คู่มือชาวประมงพาณิชย์

ใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งผูกกับ
เรือประมง เครื่องมือท�าการประมง พื้นที่ท�าการประมง รวมทั้งปริมาณสัตว์น�้าที่ได้รับ
จัดสรรของใบอนุญาตฉบับนั้น การโอนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ สามารถ 
ด�าเนินการได้ใน 2 กรณี ดังนี้

1. การโอนใบอนญุาต กรณีโอนกรรมสทิธิเ์รอืประมงให้บคุคลอ่ืนจากผูร้บัอนญุาตเดมิ
2.  การโอนใบอนญุาตในลกัษณะการควบรวมปรมิาณสตัว์น�า้ หรอื “ควบรวมเรอื”

การโอนใบอนุญาตกรณีโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงให้บุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้

1.3.1 การโอนใบอนุญาตกรณีโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงให้บุคคลอื่นจากผู้รับ
อนุญาตเดิม

1)  ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีสิทธิท�าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการท�า
ประมงในเขตการประมงไทย

2) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะรับโอนใบอนุญาต 
และต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามในการได้รบัใบอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์ ตามมาตรา 
39 แห่งพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น เป็นผู้ที่ไม่เคย
ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้น 5 ปี หรือเคย 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมง เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชก�าหนดการประมง และ
ยงัไม่พ้น 5 ปี หรอืเคยถูกคณะกรรมการมาตรการทางปกครองมคี�าส่ังกกัเรือ ยดึเคร่ืองมอื 
ท�าการประมง ยึดสัตว์น�้า และยังไม่พ้น 2 ปีนับแต่วันได้รับค�าสั่ง เป็นต้น

3)  ผู ้ขอรับโอนใบอนุญาตฯ ต้องแสดงใบมรณบัตรของผู ้โอนใบอนุญาต  
กรณีผู้โอนใบอนุญาต ถึงแก่ความตาย

การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น�้า หรือ “ควบรวมเรือ” 
หมายถงึ การน�าใบอนญุาตท�าการประมงอย่างน้อย 2 ฉบบั มารวมกนัเพือ่เพิม่ห้วงเวลา
ท�าการประมงของเครื่องมือท�าการประมงในกลุ่มสัตว์น�้าเดียวกัน และท�าการประมง 
ในพืน้ทีเ่ดยีวกัน การควบรวมใบอนุญาตจะส่งผลให้เรอืประมงทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจ�านวน 
1 ล�า ออกจากระบบเรือประมง โดยสัตว์น�้าที่เหลือจากการควบรวมสามารถน�าไป 
โอนให้กับเรือประมงล�าอ่ืนท่ีเป็นกลุ่มเครื่องมือและพื้นที่ท�าการประมงเดียวกันได ้ 

1.3.2  การโอนใบอนุญาตในลักษณะการควบรวมปริมาณสัตว์น�้า หรือ  
“ควบรวมเรือ”

1.3 การโอนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์
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1)	 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต	ต้องมีคุณสมบัติ	ตามข้อ	1.3.1	1)	และ	2)
2)		 ผู้โอนใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตท�าการประมง

โดยใช้ชนิดเครื่องมือท�าการประมงที่จับสัตว์น�้าในกลุ่มเดียวกัน	และต้องมีพื้นที่ท�าการ
ประมงเป็นพื้นที่เดียวกันเท่านั้น	 โดยเครื่องมือท�าการประมงที่จับสัตว์น�้ากลุ่มเดียวกัน
มีรายละเอียดดังนี้

2.1)		กลุม่สตัว์น�า้หน้าดนิ	เครือ่งมอือวนลากคู	่อวนลากแผ่นตะเฆ่	และอวนลาก
คานถ่าง	ให้สามารถควบรวมปรมิาณสัตว์น�า้กบัใบอนญุาตท�าการประมง
ชนดิเครือ่งมอือวนลากคู่	อวนลากแผ่นตะเฆ่	และอวนลากคานถ่างได้

2.2)		กลุ่มปลาผิวน�้า	 เคร่ืองมืออวนล้อมจับ	 ให้สามารถควบรวมปริมาณ 
สตัว์น�า้กบัใบอนญุาตท�าการประมงชนดิเครือ่งมอือวนล้อมจบัได้

2.3)		กลุม่ปลากะตกั	 เครือ่งมอือวนล้อมจบัปลากะตกั	 อวนครอบปลากะตกั	
และอวนช้อน/ยกปลากะตกั	 ให้สามารถควบรวมปรมิาณสตัว์น�า้กบัใบ
อนญุาตท�าการประมงชนดิเครือ่งมอือวนล้อมจบัปลากะตกั	อวนครอบ
ปลากะตกั	และอวนช้อน/ยกปลากะตกัได้

3)	 เจ้าของเรือท่ีรับโอนใบอนุญาตต้องด�าเนินการกับเรือประมงล�าเดิม	 หรือ 
เรือประมง	ที่น�ามาควบรวมใบอนุญาต	โดยต้องท�าลาย	เปลี่ยนประเภทเรือ	ขายต่อไป
ต่างประเทศ	หรือท�าให้สิ้นสภาพจากการเป็นเรือที่ใช้ท�าการประมง	อย่างใดอย่างหนึ่ง	
จึงจะได้รับโอนปริมาณสัตว์น�้าที่ขอควบรวม

4)	ปริมาณสัตว์น�้าที่น�ามาควบรวม	คือ	ปริมาณสัตว์น�้าที่ได้รับการจัดสรรของเรือ
ประมงที่น�ามาควบรวม	ในกรณีที่เรือประมงที่น�ามาควบรวมถูกพักใช้ใบอนุญาต	ให้หัก
ปรมิาณสตัว์น�า้ทีม่สีทิธทิ�าการประมงในระหว่างทีถ่กูพกัใช้ใบอนญุาตออก	และค�านวณ
เป็นจ�านวนวนัท�าการประมงให้กบัผูร้บัโอนใบอนญุาต	 โดยจ�านวนวนัท�าการประมงทีไ่ด้รบั 
เพิม่เตมิจากการควบรวมจะเป็นการเพิม่เตมิแบบถาวร	ซึง่มผีลกบัจ�านวนวนัท�าการประมง 
ในใบอนญุาตในปีต่อ	ๆ 	ไป	ในกรณีท่ีการควบรวมสามารถค�านวณได้มากกว่าหรอืเท่ากบั	
291	วันจะถือว่าให้ท�าการประมงได้ตลอดทั้งปี	โดยไม่ต้องนับจ�านวนวันท�าการประมง

5)	 ในกรณีควบรวมปริมาณสัตว์น�้าแล้วมีปริมาณสัตว์น�้าคงเหลือ	กรมประมงจะ
ออกหนังสือรับรองปริมาณสัตว์น�้าให้กับผู้รับโอนเพื่อน�าไปควบรวมปริมาณสัตว์น�้า 
ให้กับเรือประมงล�าอื่นได้อีกโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ระบุข้างต้น

แต่ต้องด�าเนินการภายในปีการประมงนัน้	ๆ 	เท่านัน้	การโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบ
รวมปริมาณสัตว์น�้า	มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้

������������������_����� 280463_2_NR.indd   56 4/30/20   3:03 PM



57คู่มือชาวประมงพาณิชย์

คุณสมบัติเรือประมงที่จะโอนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์
1) ต้องเป็นเรอืประมงทีไ่ม่อยูใ่นบญัชรีายชือ่เรอืประมงทีท่�าการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย (IUU list)
2) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด�าเนินคดี
3) ในกรณีเรือประมงเคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประมง ผู้รับโอนจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตท�าการประมงของเรือท่ีใช้ในการกระท�าความผิดว่าไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอ�านาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป

“เมื่อผู้ขอรับโอนใบอนุญาตได้ช�าระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตรา 
ที่ก�าหนดแล้ว จะได้รับใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไข 
ตามใบอนญุาตเดมิ และมข้ีอความ “โอนใบอนญุาต” หรอื “ควบรวมใบอนญุาต” พร้อมชือ่ 
ผูโ้อนและเลขทีใ่บอนญุาตทีโ่อนไว้ทีม่มุบนด้านซ้าย และระบวุนั เดือน ปีท่ีออกใบอนญุาต 
และเม่ือออกใบอนญุาตให้ใหม่แล้วใบอนญุาตเดมิจะถกูยกเลกิไม่สามารถน�ามาใช้ได้อกี 
ระยะเวลาในด�าเนินการออกใบโอนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ 10 วันท�าการ”

ใบแทนใบอนุญาตท�าการประมงจะสามารถออกได้เมื่อ ใบอนุญาตฉบับจริง
สญูหาย ถกูท�าลาย หรอืช�ารดุเสยีหายในสาระสาคัญ เท่านัน้ เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจสอบ
แล้วว่าใบอนุญาตท�าการประมง สูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ 
จึงจะออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ

“เมือ่ผูข้อรบัใบแทนใบอนญุาตได้ช�าระค่าธรรมเนยีมใบแทนใบอนญุาตตามอตัรา
ที่ก�าหนดแล้ว จะได้รับใบแทนใบอนุญาต และมีข้อความ “ใบแทน” หรือใช้ข้อความ
อื่นใดท�านองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต ระยะเวลาในด�าเนิน
การออกใบแทนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ 10 วันท�าการ”

     การด�าเนินการแก้ไขรายการ การโอน และขอใบแทนใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ สามารถติดต่อขอรับบริการ 

 1. กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ ส�านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 

 2. ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ท่ี ท่ีว่าการอ�าเภอ หรือ ส�านักงานประมงอ�าเภอ  ท่ีมีท้องท่ีติดทะเล

 3. สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงก�าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1.4 ใบแทนใบอนุญาตท�าการประมง 
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	 ตามพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้ก�าหนดให้
เจ้าของเรอืทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรอืไทย	ประเภทการใช้ท�าการประมง	และ
มีขนาดตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด	ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทยีบเรือประมงทกุคร้ัง	
ณ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	

1.	 กลุ่มเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่	10	ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง	30	ตันกรอสที่ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ท�าการประมงพาณิชย์	 ที่ใช้เครื่องมือท�าการประมงพาณิชย์
ประเภทอวนลาก	อวนล้อมจับ	และอวนครอบปลากะตัก

2.	 กลุ่มเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่	 30	 ตันกรอสขึ้นไปที่ได้รับใบอนุญาตท�าการ
ประมงพาณิชย์

1.	 ยื่นค�าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ	Single	Window	4	Fishing	Fleet	
(http://fpipo.md.go.th)

2.	 แจ้งโดยตรง	ยื่นค�าขอ	ณ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	(PIPO)

1.	 พิมพ์แบบตอบรับการแจ้งท่ีระบุหมายเลขการแจ้ง	 (เลขที่	 PO)	 และรายชื่อ 
คนประจ�าเรือ	(LR)	น�าลงเรือประมง

2.	 ห้ามน�าเรือออกจากท่าก่อนเวลาแจ้งออก	(PO)

ต้องแจ้งเข้ำออก ภำยใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง  
ก่อนน�ำเรือเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมง

ต้องตรวจสอบตัวบุคคลและจ�ำนวนลูกเรือให้ถูกต้อง
ตรงกับรำยชื่อในเอกสำร LR

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเข้า - ออก 
ท่าเทียบเรือของเรือประมง (PIPO)

2.1 กลุ่มเรือประมงที่มีหน้าที่ต้องแจ้งเข้า - ออก ดังนี้

2.2 วิธีการแจ้งเข้า - ออก มี	2	ช่องทาง	ดังนี้

2.3 การน�าเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมง ดังนี้

2
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1.	 กรณีน�าเรอืประมงทีข่ึน้คานไปทดสอบต้องแจ้งออก	(PO)	ทีศ่นูย์	PIPO	ก่อน
น�าเรือออก	

2.	 กรณีน�าเรือประมงออกไปช่วยเหลือเรือ	 หรือผู้ประสบภัย	 ให้แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์	PIPO	ในพื้นที่	ก่อนน�าเรือออกท่าเทียบเรือ

1.	 น�าเรอืประมงเข้าเทียบท่าเรอืประมงตรงเวลา	หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน	2	ชัว่โมง	 
นับจากเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้

2.	 ห้ามขนถ่ายสัตว์น�้า	 น�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 ขึ้นท่าเทียบเรือประมง 
ก่อนเวลาที่แจ้ง	 และห้ามน�าเรือประมงเทียบท่าหรือจอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น 
ก่อนเวลาที่แจ้ง

3.	 การเปลีย่นวตัถุประสงค์การแจ้งเข้า	(PI)	เปลีย่นท่าเทยีบเรอื	หรอืเพิม่ท่าเทียบเรอื 
หลังจากเทียบท่าแล้วแจ้งที่ ศูนย์	 PIPO	 พร้อมแบบค�าร ้อง	 หรือกรอก 
รายละเอียดตามแบบค�าร้อง	และส่งทางโปรแกรม	LINE	ของศูนย์	PIPO	แต่ละ
พื้นที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	วัน	นับจากเวลาแจ้ง

4.	 การน�าเรือประมงเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือน�าสัตว์น�้า	หรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น�้าข้ึนท่าเทียบเรือประมงต้องส่งมอบส�าเนา	 สมุดบันทึกการท�าประมง	 
(Fishing	Logbook)	ตามช่องทางและวิธีการที่ก�าหนดในประกาศกรมประมง

	 เม่ือเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือแล้ว	 ห้ามเข้าเทียบท่าเรือประมงอื่นหรือ
จอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น	 เว้นแต่	 เกิดเหตุสุดวิสัย	 และต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย	์
PIPO	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	30	นาที	หลังจากเทียบท่า
	 เมื่อเรือออกจากท่าเทียบเรือแล้ว	 พบว่า	 คนบนเรือไม่ตรงกับรายช่ือคน 
ประจ�าเรือ	 (LR)	 ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์	 PIPO	 ภายในระยะเวลา	 12	 ชั่วโมง	 
นับจากเวลาทีแ่จ้งความประสงค์จะออกจาก	ท่าเทยีบเรอืประมง	และต้องน�าเรอืประมง
กลับเข้าเทียบท่าทันที	ห้ามมิให้มีการท�าการประมงภายหลังจากแจ้ง

ต้องน�ำเรือกลับเข้ำท่ำเทียบเรือประมงภำยใน 30 วัน

การน�าเรือออกจากท่าเทียบเรือประมง โดยวัตถุประสงค์อื่น 

2.4 การน�าเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมง   ดังนี้
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	 หากฝ่าฝืน	หรอืไม่ปฏบัิตติามจะมโีทษตามมาตรา	152	แห่งพระราชก�าหนดการ
ประมง	 พ.ศ.	 2558	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 ต้องระวางโทษปรับ	 10,000	 บาท	 และ 
ปรับตามขนาดของเรือ	ดังนี้

• เรือขนาดตั้งแต่	20	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	60	ตันกรอสระวางโทษปรับ	
100,000	บาท

• เรอืขนาดตัง้แต่	60	ตนักรอสขึน้ไป	แต่ไม่ถงึ	150	ตนักรอสระวางโทษปรบั	
500,000	บาท

• เรือขนาดตั้งแต่	150	ตันกรอสขึ้นไป	ระวางโทษปรับ	2,000,000	บาท

2.5 บทลงโทษ

กำรกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำนี้ ถือว่ำเป็นกำรท�ำกำรประมง
โดยฝ่ำฝืนกฎหมำยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ 113 ประกอบมำตรำ 114  

คณะกรรมกำรมำตรกำรทำงปกครองมีอ�ำนำจออกค�ำสั่งได้

กรณีการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่าเทียบเรือประมง
	 ให้ด�าเนินการแจ้งไปพร้อมกับการแจ้งเข้าครั้งแรก	 หากท่าเทียบเรือประมง 
ที่แจ้งเข้าไม่ได้อยู่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเดียวกันของศูนย์	PIPO	เจ้าของเรือจะต้อง
ด�าเนนิการแจ้งออกท่าเทยีบเรอืประมงใหม่เพือ่น�าเรือประมงออกไปเพ่ือการเข้าท่าเทยีบ
เรือประมงที่ต้องการเข้า
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจอดท่าเทียบเรือประมงเดิมได้
	 ให้ด�าเนินการแจ้งโดยตรงที่ศูนย์	 PIPO	 พร้อมแบบค�าร้อง	 หรือกรอกราย
ละเอียดตามแบบค�าร้อง	และส่งทางโปรแกรม	LINE	ของศนูย์	PIPO	แต่ละพืน้ทีจ่ดุจอด
เรือใหม่ต้องอยู่ในพื้นที่ดูแลของศูนย์	PIPO	ในพื้นที่ที่แจ้งเข้า
กรณีมีการขนถ่ายสัตว์น�้า 
	 ต้องส่งมอบรายงานการขนถ่ายสตัว์น�า้ซึง่รบัรองความถกูต้องโดยผูค้วบคมุเรอื
ขนถ่ายสัตว์น�้าไปพร้อมกับส่งมอบส�าเนา	Fishing	Logbook
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3.1 เรือประมงพาณิชย์ที่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS)

3.2 การยื่นเอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมง

	 	 เรอืประมงพาณิชย์ขนาดตัง้แต่	30	ตันกรอสขึน้ไป	ให้เจ้าของเรือตดิต่อบริษทั
ผู้ให้บริการระบบ	VMS	ท่ีผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง	เพื่อท�าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง	(VMS)

1.	 ภายหลังติดตั้งอุปกรณ์	 VMS	 แล้วเสร็จ	 ให้ยื่นเอกสารการติดตั้งอุปกรณ ์
ระบุต�าแหน่งเรือ	(แบบ	ศฝป.1)	ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท�าการประมง	
(FMC)	ภายใน	7	วัน	นับจากได้ติดตั้ง

2.	 เจ้าของเรือแจ้งศูนย์	 PIPO	 เพื่อท�าการล็อกตรึงอุปกรณ์ระบบ	 VMS	 ภายใน	 
24	ชั่วโมงนับจากได้ติดตั้ง

3.	 ช่องทางการยื่นเอกสาร	แบบ	ศฝป.1
• ย่ืนด้วยตนเอง	 ทางไปรษณีย์	 หรือมอบหมายให้บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ

ระบบ	VMS	ด�าเนินการแทน
• ศูนย์ปฏบัิตกิารเฝ้าระวงัและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง	(FMC)	

กรมประมง	เลขที่	50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
โทร . 	 0 	 2562	 0600	 ต ่อ 	 4400	 โทรสาร	 0	 2558	 0209	 
E-Mail:	VMS4staff@gmail.com

• ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	(PIPO)	หรือ	จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า	
(FIP)	ในพื้นที่	22	จังหวัดชายทะเล	(ภาคผนวก)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ 
ติดตามเรือประมง (VMS) ให้สามารถ 
ใช้งานได้ตลอดเวลา

3

3.3 ข้อปฏิบัติเมื่ออุปกรณ์ติดตามเรือประมง (VMS) ขัดข้อง
	 	 เมื่อเจ ้าของเรือได ้รับแจ ้งจากพนักงานเจ ้าหน้าที่ประจ�าศูนย ์	 FMC	
ทางข้อความ	 SMS	 และทางโทรศัพท์ด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือ	
ให้เจ้าของเรือ	หรือผู้ควบคุมเรือ	ปฏิบัติดังนี้
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1.	 เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ	 ตรวจสอบระบบ	 VMS	 ที่ติดอยู่กับเรือประมง 
หากพบข้อขัดข้องให้แจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ	HF/SFB	
(USB)	ช่องหลักความถี่	8228.0KHz	ช่องรองความถี่	6290.0KHz	หรือระบบ	
CB	 ช่องหลักความถ่ี	 11	 C	 ช่องรองความถ่ี	 12	 C	 ต่อศูนย์	 PIPO	 ทันที 
ที่ตรวจพบว่าเครื่องขัดข้อง

2.	 เจ้าของเรือหรือผู ้ควบคุมเรือ	 ด�าเนินการแก้ไขให้ระบบ	 VMS	 สามารถ 
กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว	 โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกต�าแหน่งเรือ	 ตามแบบ 
ใบรายงานต�าแหน่งเรอืกรณีระบบตดิตามเรอืขดัข้อง	(ศฝป.	7.1	และ	ศฝป.	7.2)	 
ทุก	ๆ	1	ชั่วโมง

3.	 กรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถแก้ไขให้ระบบ	 VMS	 กลับมา 
ใช้งานได้ภายใน	4	ชั่วโมง	นับจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์	FMC	ให้น�าเรือประมง 
กลับเข้าเทียบท่าทันที

	 	 กรณีเรือประมงที่ติดตั้งระบบ	 VMS	 รุ่นที่	 2	 ที่มิใช่เหตุขัดข้องที่เกิดจาก 
ระบบไฟ	หากไม่สามารถแก้ไขให้ระบบ	VMS	กลับมาใช้งานได้ภายใน	12	ชัว่โมง	
นับจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์	FMC	ให้น�าเรือกลับเข้าเทียบท่าทันที

4.	 เมื่อเข้าเทียบท่าแล้วให้ส่งใบรายงานต�าแหน่งเรือ	 กรณีระบบ	 VMS	 ขัดข้อง	 
ตามแบบศฝป.	7.1	และ	ศฝป.	7.2	ต่อศูนย์	PIPO

5.	 ด�า เนินการทดสอบระบบการส ่งสัญญาณกับเจ ้าหน ้า ท่ีศูนย ์ 	 P IPO	 
หากไม่สามารถส่งสัญญาณ	VMS	ได้ให้ด�าเนินการซ่อมแซมทันที

1.1	ยื่นใบค�าร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�าแหน่งเรือชั่วคราว	(ศฝป.4)	ระบุวันที่
เริ่มซ่อมแซมและวันที่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	และรายละเอียดอื่น	ๆ	ให้ครบถ้วน

1.2	แนบหนังสือรับรองจากอู ่ซ่อมเรือ	 หรือท่าเทียบเรือประมงตามแบบฟอร์ม 
แนบท้ายประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบ
ตดิตามเรอืประมง	และดแูลรกัษาระบบตดิตามเรอืประมง	ของเรือประมงพาณิชย์
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	 (ฉบับที่	 12)	 พ.ศ.	 2562	 และน�าเอกสารไปแจ้ง 
ต่อศูนย์	PIPO	ในพื้นที่ที่เรือประมงซ่อมแซม

1.3	เมือ่ได้รบัแจ้งผลการเหน็ชอบให้สามารถด�าเนนิการปิดระบบ	VMS	จากศนูย์	FMC	
ให้เจ้าของเรอืหรอืผูค้วบคมุเรอื		ตดิต่อผูใ้ห้บรกิารระบบตดิตามเรอืเพือ่ด�าเนนิการ
แจ้งปิดระบบ	VMS

3.4 กรณีการแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว
1. การแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราวเนื่องจากต้องซ่อมแซมเรือประมง
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	 เรือประมงพาณิชย์ที่อุปกรณ์	 VMS	 ช�ารุด	 และอยู ่ในระหว่างซ่อมแซม	 
หรือเปลี่ยนอปุกรณ์	สามารถแจ้งปิดระบบ	VMS	ชัว่คราว	เพือ่ด�าเนนิการซ่อมแซม	หรอื
เปลีย่นอปุกรณ์ได้	ดงันี้

2.1	ยื่นใบค�าร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�าแหน่งเรือชั่วคราว	 (ศฝป.4)	 
ระบุวันที่เริ่มซ่อมและวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	และรายละเอียดอื่น	ๆ	ให้ครบถ้วน

2.2	แนบหนังสือรับรองจากผู้ให้บริการระบบติดตามเรือประมง
2.3	ยื่นเอกสารไปแจ้งต่อศูนย์	PIPO	ในพื้นที่ภายใน	6	ชั่วโมงหลังจากพบการ

ช�ารุดของอุปกรณ์	VMS
2.4	เม่ือด�าเนนิการซ่อมแซมหรอืเปลีย่นอปุกรณ์	VMS	เสรจ็	ให้เขียนใบค�าร้อง	

(ศฝป.4)	แจ้งต่อศูนย์	PIPO	ในพื้นที่	ภายใน	12	ชั่วโมง	 เพื่อแจ้งยกเลิก
การปิดระบบ	VMS	ชั่วคราว

2. เรือประมงพาณิชย์แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

3. แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว เนื่องจากเรืออับปาง

 กรณเีรอืประมงพาณชิย์ไม่พร้อมออกท�าการประมง	ตามทีไ่ด้แจ้งงดใช้เรอืต่อกรม 
เจ้าท่าแล้ว	สามารถแจ้งปิดระบบ	VMS	ชัว่คราวได้	ตามระยะเวลาทีง่ดใช้เรอื	โดยด�าเนนิการ	ดงันี้
	 					4.1		แจ้งงดใช้เรือพร้อมแจ้งจุดจอดต่อกรมเจ้าท่า

4.2		ยื่นใบค�าร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�าแหน่งเรือชั่วคราว	 (ศฝป.4)				 
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน	พร้อมแสดงใบรับแจ้งการงดใช้เรือ	และน�า		
เอกสารไปแจ้งศูนย์	PIPO	ในพื้นที่	เมื่อได้รับแจ้งผลเห็นชอบให้สามารถ 
ด�าเนนิการปิดระบบ	VMS	จากศนูย์	FMC	และให้เจ้าของเรอืหรือผูค้วบคมุเรอื	
ติดต่อผู้ให้บริการระบบติดตามเรือเพื่อด�าเนินการแจ้งปิดระบบ

4. แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราวเนื่องจากแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า

	 เมือ่เรอืประมงพาณิชย์อบัปางให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตฯ	หรอืผูค้วบคมุเรอืรายงาน
เหตุการณ์เรอืประมงอบัปางต่อศนูย์	FMC	โดยเรว็ท่ีสุด	เพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
ให้การสนับสนุนข้อมูล	และให้การช่วยเหลือหรือกู้ภัยได้โดยเร็ว	ให้ด�าเนินการดังนี้	

3.1	ยื่นใบค�าร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�าแหน่งเรือชั่วคราว	(ศฝป.4)	
และรายละเอียดอื่น	ๆ	ให้ครบถ้วนพร้อมแสดงรายงานประจ�าวันเกี่ยว
กับคดีเรืออับปาง	

3.2	ยื่นเอกสารต่อศูนย์	PIPO	ในพื้นที่ภายใน	48	ชั่วโมง	นับจากเวลาที่ได้
รายงานเหตุการณ์เรือประมงอับปาง
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4.1  เรือประมงพาณิชย์ที่ต้องจัดท�าสมุดบันทึกการท�า 
การประมง (Fishing Logbook)

4.2 ข้อมูลที่ต้องบันทึกในสมุดบันทึกการท�าการประมง

4.3 การจัดท�าสมุดบันทึกการท�าการประมง

	 เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่	10	ตันกรอสขึ้นไป	ตามประเภทเครื่องมือ
ท�าการประมงที่ได้รับใบอนุญาตให้ท�าการประมงพาณิชย์	

	 	 	 	 โดยต้องบันทึกข้อมูลการท�าการประมงอย่างน้อยทุก	ๆ	 24	 ชั่วโมงนับจากเวลา 
แจ้งออกจากท่าเทยีบเรอืประมง

1.		วันที่เข้าออกท่าเทียบเรือประมง	ชื่อท่าเทียบเรือประมง	จังหวัด
2.		ประเภท	ชนิดเครื่องมือที่ใช้ท�าการประมง
3.		พิกัดต�าแหน่งที่ท�าการประมง
4.		ชนิดและปริมาณสัตว์น�้า	ที่จับได้ในแต่ละครั้งที่ท�าการประมง
5.		พิกัดต�าแหน่งที่จอดเรือในวันที่ไม่ได้ท�าการประมง
6.		ข้อมูลการน�าสัตว์น�้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง

1.	 ใช้รูปแบบสมุดบันทึกท�าการประมง	 (Fishing	 Logbook)	 ท่ีกรมประมง 
ก�าหนดเท่านั้น

2.	 กรอกข้อมูลต่าง	ๆ	ให้ครบถ้วนถูกต้อง
3.	 ตรวจสอบและทบทวนการประเมินน�้าหนักทุกครั้ง	 เมื่อทราบข้อมูลที่ชั่งวัด 

ได้จริง	 ที่ท่าเทียบเรือประมง	 จะน�ามาใช้ประเมินน�้าหนักในรอบการประมง 
ถัดไป	เพื่อให้น�้าหนักใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

4.	 บันทึกท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นสัตว์น�้า	และน�้าหนักที่ขึ้นให้ถูกต้อง
5.	 บันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น�้าทุกครั้งที่มีการขนถ่ายสัตว์น�้า

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล 
การท�าการประมง (Fishing Logbook)

4
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4.5 บทลงโทษ
	 หากฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามมาตรา	 152	แห่งพระราชก�าหนด 
การประมง	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีโทษปรับตามขนาดของเรือประมง

6.	 ลงนามรับรอง	 และจัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์	 PIPO	 ก่อนน�าสัตว์น�้าขึ้น 
ท่าเทียบเรือประมง

7.	 กรณีจับได้สัตว์น�้าที่นอกเหนือจากชนิดที่ก�าหนดในสมุดบันทึกการท�าประมง	
(Fishing	Logbook)	ให้ท�าการแก้ไขชนดิสตัว์น�า้ท่ีจับไม่ได้ในรอบท�าการประมงนัน้	
และระบชุนดิสตัว์น�า้ทีจั่บได้จรงิ	โดยให้ลงลายมอืชือ่ก�ากับการแก้ไขในสมดุบนัทกึ
การท�าประมง	(Fishing	Logbook)

8.	 การบันทึกข้อมูลการท�าการประมง	 ให้ด�าเนินการแล้วเสร็จก่อนการแจ้งเข้า 
ท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้า	 หรือน�าสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง

4.4 ข้อควรปฏิบัติของเจ้าของเรือประมง
1.	 เจ้าของเรือประมงเก็บสมุดบันทึกการท�าประมง	 (Fishing	Logbook)	 ไว้บนเรือ	

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
2.	 เจ้าของเรือประมงสามารถให้ผู ้ควบคุมเรือประมงเป็นผู ้ด�าเนินการแทนใน 

การจัดท�าและจัดส่งสมุดบันทึกการท�าประมง	(Fishing	Logbook)	
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการน�าสัตว์น�้า 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง

5
5.1 เรือประมงพาณิชย์ที่มีหน้าที่น�าสัตว์น�้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง

5.2 การส่งบันทึกการท�าการประมงเรือประมงต่าง ๆ มีดังนี้

	 เรอืประมงทีไ่ด้แจ้งเข้าต่อศนูย์	PIPO	เพือ่น�าสัตว์น�า้ข้ึนท่าเทียบเรือประมง	ต้อง
มีหน ้าที่รายงานปริมาณและชนิดสัตว ์น�้าที่จับมาได ้มากที่สุด	 3	 อันดับแรก 
ในสมุดบันทึกการท�าการประมง	 (Fishing	 Logbook)	 ลงในแบบฟอร์มการแจ้งเข้า
ออกท่าเทียบเรือประมง	 ในกรณีสัตว์น�้าท่ีจับได้ไม่ถึง	 3	 ชนิด	 ให้รายงานปริมาณและ
ชนิดสัตว์น�้าที่จับได้	
	 ส่วนเคร่ืองมือท�าการประมงประเภทอวนล้อมจับให้รายงานปริมาณสัตว์น�้า	
และระบุชนิดสัตว์น�้าหลักที่จับได้

	 ส่งภาพถ่ายส�าเนาสมุดบันทึกการท�าประมง	 (Fishing	 Logbook)	 ทางอีเมล์	
โทรสาร	 หรือโปรแกรม	 LINE	 ต่อศูนย์	 PIPO	 ที่จะน�าเรือประมงเข้าเทียบท่า 
ก่อนขึ้นสัตว์น�้า	 และต้องส่งส�าเนาสมุดบันทึกการท�าประมง	 (Fishing	 Logbook) 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์	 PIPO	 ภายใน	 24	 ชั่วโมง	 หลังจากเรือประมง 
เข้าเทียบท่า

1. เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป 

������������������_����� 280463_2_NR.indd   66 4/28/20   7:56 PM



67คู่มือชาวประมงพาณิชย์

5.1 เรือประมงพาณิชย์ที่มีหน้าที่น�าสัตว์น�้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง

	 ส่งส�าเนาสมดุบนัทกึการท�าประมง	(Fishing	Logbook)	ต่อพนกังานเจ้าหน้าที่
ประจ�าศูนย์	PIPO	ก่อนขึ้นสัตว์น�้า	หรือส่งภาพถ่ายสมุดบันทึกการท�าประมง	(Fishing	
Logbook)	ทางอีเมล์	โทรสาร	หรือโปรแกรม	LINE	ต่อศูนย์	PIPO	ที่จะน�าเรือประมง
เข้าเทียบท่าก่อนขึ้นสัตว์น�้า	 และต้องส่งส�าเนาสมุดบันทึกการท�าประมง	 (Fishing	 
Logbook)	 เป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์	 PIPO	 ภายใน	 24	 ชั่วโมง	 
หลังจากเรือประมงเข้าเทียบท่า

2. เรอืประมงทีมี่ขนาดต้ังแต่ 10 ตนักรอสขึน้ไป ท่ีใช้เครือ่งมืออวนลาก 
อวนล้อมจบั และอวนครอบปลากะตกั

	 ส่งส�าเนาสมดุบันทึกการท�าประมง	(Fishing	Logbook)	ตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ�าศูนย์	 PIPO	 ก่อนข้ึนสัตว์น�้า	 หรือส่งภาพถ่ายส�าเนาสมุดบันทึกการท�าประมง	
(Fishing	Logbook)	ทางอีเมล์	โทรสาร	หรือโปรแกรม	LINE	ต่อศูนย์	PIPO	ที่จะน�าเรือ
ประมงเข้าเทยีบท่าก่อนข้ึนสตัว์น�า้	และต้องส่งส�าเนาสมดุบนัทึกการท�าประมง	(Fishing	
Logbook)	เป็นเอกสารต่อพนกังานเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์	PIPO	ภายใน	48	ชัว่โมง	หลัง
จากเรือประมงเข้าเทียบท่า

3. เรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ตันกรอส ที่ไม่ต้องแจ้ง 
เข้าออก ต่อศูนย์ PIPO

5.3 บทลงโทษ
	 หากฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามมาตรา	 152	แห่งพระราชก�าหนด 
การประมง	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีโทษปรับตามขนาดของเรือประมง
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนประจ�าเรือ
ส�าหรับคนต่างด้าว (Seabook)

6
 ตามพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	83	
ก�าหนดให้คนประจ�าเรือต้องมีหนังสือคนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 
ในน่านน�้าไทย	 และในกรณีคนประจ�าเรือไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ใน 
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 และต้องได้รับใบอนุญาตให้ท�างาน	 
ตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว	ซึง่คนประจ�าเรือต้องเกบ็รักษาหลักฐาน
นัน้ไว้กับตวั	หรอืในสถานทีท่ีป่ลอดภยัในเรอืประมงทีต่นประจ�าอยู	่โดยมวีตัถปุระสงค์ดังนี้

1.	 เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ�าเรือ
2.	 เพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง
3.	 เพื่อความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ในเรือประมง
4.	 เพื่อป้องกันการขนถ่ายแรงงาน
5.	 เพื่อเป็นเอกสารประจ�าตัวแรงงานต่างด้าวที่ท�างานในเรือประมง
6.	 เพ่ือแรงงานต่างด้าวท่ีท�างานในเรือประมงจะมีนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านสุขอนามัย	และความปลอดภัยในการท�างาน
6.1  ประเภทหนังสือคนประจ�าเรือ 

1.	 หนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนไทย	 (Seaman	 Book)	 ก�ากับดูแลโดย
กรมเจ้าท่า	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมเจ้าท่า	www.md.go.th

2.	 หนงัสอืคนประจ�าเรอืส�าหรบัคนต่างด้าว	(Seabook)	ก�ากบัดแูลโดยกรมประมง	
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6.2 วิธีการยื่นค�าขอรับหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว
	 คนต่างด้าวซ่ึงมีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีผู้ใดมีใบอนุญาตท�างานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	 และประสงค์จะขอหนังสือ 
คนประจ�าเรือให้ยื่นค�าขอต่อกรมประมง	 ณ	 ส�านักงานประมงจังหวัด	 22	 จังหวัด
ชายทะเล	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

1.	 ข ้อมูลใบอนุญาตท�างานตามกฎหมายว่าด ้วยการบริหารจัดการ 
การท�างานของคนต่างด้าว	 หรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวตามระเบียบ 
ส�านักทะเบียนกลาง	ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎร
ส�าหรับคนต่างด้าว	ตามมาตรา	63/1	(3)	และ	(4)	แห่งพระราชก�าหนด
บรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	

2.	 ข้อมูลอนุญาตท�าการประมงของเจ้าของเรือ	ส�าหรับเรือประมงที่มีขนาด
ตั้งแต่	10	ตันกรอสขึ้นไป

3.	 ข้อมูลทะเบียนเรือ	 และข้อมูลใบอนุญาตใช้เรือส�าหรับเรือประมง 
ที่มีขนาดน้อยกว่า	10	ตันกรอส

4.	 ข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ท�างานในเรือประมงตามแบบที่ก�าหนด 
ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เรื่องก�าหนดแบบสัญญา
จ้างในงานประมงทะเล

5.	 อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว 
เล่มละ	100	บาท

6.3 วธีิการยืน่ค�าขอต่ออายุหนงัสือคนประจ�าเรอืส�าหรบัคนต่างด้าว
 คนต่างด้าวท่ีมีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือคนประจ�าเรือ	 ให้ยื่นค�าขอ 
ต่ออายุหนังสือคนประจ�าเรือต่อกรมประมงก่อนหนังสือคนประจ�าเรือหมดอายุ	 
ณ	ส�านักงานประมงจงัหวัด	22	จงัหวดัชายทะเล	พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน	ดงัต่อไปนี้

1.	 หนังสือคนประจ�าเรือที่หมดอายุ
2.	 เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ยื่นประกอบการขอรับหนังสือคนประจ�าเรือ

ส�าหรับคนต่างด้าว	
3.	 อัตราค่าใช้จ่ายในการต่ออายุหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว 

เล่มละ	100	บาท
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6.5 วิธีการยื่นค�าขอเปลี่ยนนายจ้าง
	 คนต่างด้าวท่ีมคีวามประสงค์จะเปลีย่นนายจ้าง	ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่
ยื่นค�าขอ	 แก้ไขรายการในหนังสือคนประจ�าเรือต่อกรมประมง	 ณ	 ส�านักงานประมง
จังหวัด	22	จังหวัดชายทะเล	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

1.	 ข้อมลูใบอนญุาตท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารจดัการการท�างาน
ของคนต่างด้าว	หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตัวตามระเบียบส�านักทะเบยีนกลาง	
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎรส�าหรับคนต่างด้าว	
ตามมาตรา	63/1	 (3)	 และ	 (4)	 แห่งพระราชก�าหนดบริหารจัดการการ
ท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

2.	 ข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมงของเจ้าของเรือ	 ส�าหรับเรือประมงที่มี
ขนาดตั้งแต่	10	ตันกรอสขึ้นไป

3.	 ข้อมูลทะเบียนเรือ	 และส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือส�าหรับเรือประมงที่มี 
ขนาดน้อยกว่า10	ตันกรอส

6.4 วิธีการยื่นค�าขอเพิ่มนายจ้าง
	 คนต่างด้าวท่ีมีความประสงค์จะเพิ่มนายจ้าง	 ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่
ยื่นค�าขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจ�าเรือต่อกรมประมง	 ณ	 ส�านักงานประมง
จังหวัด	22	จังหวัดชายทะเล	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

1.	 ข้อมลูใบอนญุาตท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารจดัการการท�างาน
ของคนต่างด้าว	หรอืส�าเนาบตัรประจ�าตัวตามระเบยีบส�านกัทะเบยีนกลาง	
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎรส�าหรับคนต่างด้าว	
ตามมาตรา	 63/1	 (3)	 และ	 (4)	 แห่งพระราชก�าหนดบริหารจัดการการ
ท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

2.	 ข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมงของเจ้าของเรือ	 ส�าหรับเรือประมงท่ีมี
ขนาดตั้งแต่	10	ตันกรอสขึ้นไป

3.	 ข้อมูลทะเบียนเรือ	 และข้อมูลใบอนุญาตใช้เรือส�าหรับเรือประมงที่ม ี
ขนาดน้อยกว่า	10	ตันกรอส

4.	 ข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ท�างานในเรือประมงตามแบบที่ก�าหนดใน
ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	เร่ือง	ก�าหนดแบบสญัญาจ้าง
ในงานประมงทะเล

5.	 เอกสารใบรับแจ้งการเข้าท�างานของคนต่างด้าว	 (เอกสารของกรม 
การจัดหางาน)

อธิบดีกรมประมงจะอนุญำตให้เพิ่มนำยจ้ำงได้เมื่อมีหนังสือยินยอม 
จำกนำยจ้ำงคนเดิม โดยให้มีกำรเพิ่มนำยจ้ำงได้ไม่เกินสำมคน
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6.6 หนังสือคนประจ�าเรือสูญหายหรือเสียหาย
	 คนต่างด้าวหรอืเจ้าของเรอืยืน่ขอรบัใบแทนหนงัสอืคนประจ�าเรอืทีส่ญูหายหรือ
เสียหายภายใน	30	วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย	ณ	ส�านักงานประมง
จังหวัด	22	จังหวัดชายทะเล	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

1.	 กรณีสูญหาย	แนบหลักฐานใบแจ้งความ	
2.	 กรณีเสียหาย	แนบหนังสือคนประจ�าเรือเล่มเดิม
3.	 อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว 

เล่มละ	100	บาท

4.	 ข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ท�างานในเรือประมงตามแบบที่ก�าหนดใน
ประกาศกรมสวัสดิการ	 และคุ้มครองแรงงาน	 เรื่อง	 ก�าหนดแบบสัญญา
จ้างในงานประมงทะเล

5.	 เอกสารใบรบัแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน	(เอกสารของกรมการจดัหางาน)
6.	 เอกสารใบรับแจ้งการเข้าท�างานของคนต่างด้าว	 (เอกสารของกรมการ

จัดหางาน)
7.	 กรณีบัตรชมพู	ด้านหลังบัตรต้องมีการเปลี่ยนเป็นนายจ้างคนปัจจุบัน

ข้อยกเว้น
อธิบดีกรมประมงจะอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เงื่อนไข	ดังนี้
1.	 นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
2.	 นายจ้างล้มละลาย
3.	 นายจ้างกระท�าทารุณกรรมหรือท�าร้ายร่างกายลูกจ้าง
4.	 นายจ้างไม่ปฏบัิตติามสญัญาจ้างหรอืกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน
5.	 ลูกจ้างท�างานในสภาพการท�างานหรือสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ที่อาจท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	และสุขอนามัย

6.7 บทลงโทษ
	 ตามพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	153	
ก�าหนดให้เจ้าของเรือประมงผู ้ใดใช้คนประจ�าเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจ�าเรือ	 
หรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา	 83	 ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท 
แต่ไม่เกนิแปดแสนบาทต่อคนประจ�าเรอืดงักล่าวหนึง่คน	และให้อธบิดีกรมประมงมคี�า
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมงของเจ้าของเรือประมง	และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามี
ค�าสัง่เพกิถอนประกาศนียบัตรนายเรอืของผูค้วบคมุเรอืตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอื
ในน่านน�้าไทยด้วย
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หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) 
ส�ำหรับคนต่ำงด้ำว

หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seaman book)
ส�ำหรับคนไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ:	กรมประมง หน่วยงานรับผิดชอบ:	กรมเจ้าท่า
คนต่างด้าว หมายความว่า	บคุคลธรรมดา 
ซึง่ไม่มสีญัชาติไทย	ทีม่สีญัชาตกิมัพูชา	ลาว	
เมียนมา	 เวียดนาม	 และสัญชาติอื่นตามที่
รัฐมนตรีก�าหนด	 และให้หมายความรวม
ถึงคนต่างด้าว	 ซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าว 
เข้าเมอืงโดยชอบด้วยกฎหมาย	ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง	และคนต่างด้าวซึ่งเป็น
บคุคลทีไ่ม่มสีถานะทางทะเบยีน	และได้รบั 
บตัรประจ�าตวัตามระเบยีบส�านกัทะเบียนกลาง	
ซึง่ออกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบยีนราษฎร

ผู้ยื่นคำาขอ:	บุคคลธรรมดาซึ่งมี 
สัญชาติไทย

ดำาเนินการตาม:
• พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(มาตรา	83)

• ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	 
การออกหนังสือคนประจ�าเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมง	พ.ศ.	2563

ดำาเนินการตาม:
• พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น�้าไทย	พ.ศ.	2456	แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น�้าไทย	(ฉบับที่	17)	 
พ.ศ.	2560	(มาตรา	285/1)

วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นเอกสารประจ�าตัวแรงงานต่างด้าว
ทีท่�างานในเรอืประมง	ป้องกนัการใช้แรงงาน 
ผิดกฎหมาย	 แรงงานบังคับ	 การค้ามนุษย์	
และการขนถ่ายแรงงาน	รวมทัง้ดแูลคุม้ครอง 
สวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าว

วัตถุประสงค์:
เพื่อบันทึกประวัติการท�างานในเรือและ 
ใช้ตรวจสอบระยะเวลา	ในการปฏิบัติ
หน้าที่ในเรือ	เพื่อสมัครขอรับ
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้	 
ความสามารถและใช้เป็นเอกสารพยาน	
การเลิกจ้าง

ความแตกต่างของหนังสือคนประจำาเรือ (Seabook)  
สำาหรับแรงงานต่างด้าว กับหนังสือคนประจำาเรือ  
(Seaman book) สำาหรับแรงงานไทย
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หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) 
ส�ำหรับคนต่ำงด้ำว

หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seaman book)
ส�ำหรับคนไทย

อายุของหนังสือคนประจำาเรือ: 
อายุตามที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาตท�างาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การท�างานของคนต่างด้าว

อายุของหนังสือคนประจำาเรือ: 
อายุตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน�้าไทย	(5	ปี)

ค่าธรรมเนียม: 100	บาท
• ค่าเล่มหนังสือคนประจ�าเรือ	100	บาท

ค่าธรรมเนียม:	521	บาท
• ค่าเล่มหนังสือคนประจ�าเรือ	500	บาท
• ค่าประทับตรา	20	บาท
• ค่าค�าร้อง	1	บาท

สถานที่ยื่นคำาขอ:	ส�านักงานประมง
จังหวัด	22	จังหวัดชายทะเล	หรือสถานที่
อื่นที่อธิบดีกรมประมงประกาศก�าหนด

สถานที่ยื่นคำาขอ:	กองมาตรฐานคน
ประจ�าเรือ	กรมเจ้าท่า	กรุงเทพฯ	และ
ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่	
22	จังหวัดชายทะเล

บทลงโทษ:
ตามมาตรา	153	แห่งพระราชก�าหนดการ
ประมง	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทลงโทษ:
-
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง

7
7.1 หนงัสือรบัรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรอืประมง (สร.3)
 หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง	 (สร.3)	 คือหนังสือที ่
กรมประมงออก	ให้เพือ่รับรองว่าเรอืประมงล�านัน้มมีาตรฐานสขุอนามยัในการดแูลและการ	
เก็บรักษาสัตว์น�้าในเรือประมง	 ให้สัตว์น�้ามีคุณภาพที่ดีต้ังแต่เก็บรักษาไว้ในเรืออยู่ใน
ทะเลจนถึงน�าขึ้นท่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
	 กรมประมง	ด�าเนนิการตรวจประเมนิมาตรฐานด้านสขุอนามยัให้กบัเรอืประมง
พาณิชย์ทุกล�าที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตท�าการประมง	 และออกหนังสือรับรองให้กับ
เรือที่มีมาตรฐานตามที่กรมประมงประกาศก�าหนด	หนังสือรับรอง	มี	2	แบบ	ได้แก่
	 1.	 เรือประมงที่ออกไปท�าการประมง	 และมีการเก็บสัตว์น�้าไว ้ในเรือ	 
เมือ่เจ้าหน้าทีต่รวจประเมนิผ่านมาตรฐานฯ	กรมประมงจะออกหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง	(สร.3)	มีอายุ	2	ปี	นับถัดจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
	 2.	 เรือประมงที่ไม่ออกไปท�าการประมง	 หรือเรือที่ไม่มีสัตว์น�้าเก็บไว้ในเรือ	 
เมือ่เจ้าหน้าทีต่รวจประเมนิผ่านมาตรฐานฯ	กรมประมงจะออกหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง	 (สร.3)	 ฉบับชั่วคราว	 มีอายุ	 90	 วันนับถัดจากวันที ่
ออกหนังสือรับรอง

หมำยเหตุ : หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงฉบับชั่วคราว	(สร.3)	 
ให้ดูที่เลขของหนังสือรับรองจะมี	(ช)	อยู่ข้างหลัง

หนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย จะต้องมีอำยุตลอดระยะเวลำ
ที่ออกท�ำกำรประมง
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7.2   ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ในเรือประมง (สร.3) ฉบับชั่วครำว

	 1.	เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	เมื่อออกท�าการประมง
ให้ยื่นค�าขอเพื่อนัดวันเข้าตรวจประเมินตามมาตรฐาน	ณ	วันที่เรือกลับเข้าฝั่งพร้อมกับ
สัตว์น�้าบนเรือ	ภายในระยะเวลา	90	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต	หรือ
	 2.	 เรือประมงท่ีได้รับใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 แต่ยังไม่พร้อมท�าการ
ประมง	และหนังสอืรบัรอง	(สร.3)	ชัว่คราวหมดอาย	ุหากประสงค์จะออกท�าการประมง
สามารถขอหนังสือรับรองฉบับชั่วคราวใหม่ได้	 พร้อมกับยื่นค�าขอเพื่อนัดวันเข้าตรวจ
ประเมินตามมาตรฐาน	ณ	วนัทีเ่รอืกลบัเข้าฝ่ังพร้อมกบัสตัว์น�า้บนเรอื	ภายในระยะเวลา	
90	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองชั่วคราว	(ฉบับใหม่)

7.3   ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ในเรือประมง (สร.3)

	 1.	เรอืประมงทกุล�าท่ีได้รบัหนงัสอืรบัรองมาตรฐานด้านสขุอนามยัในเรอืประมง	
จะต้องรกัษามาตรฐานด้านสขุอนามยัในการดแูลและการเกบ็รักษาสัตวน�า้ในเรือประมง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	ตลอดอายุของหนังสือรับรอง
	 2.	ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้ไว้ที่เรือประมงให้เป็นที่
สังเกตได้ง่าย
	 3.	 เมื่อหนังสือรับรองฉบับเดิมใกล้ส้ินอายุ	 ให้น�าเรือประมงที่มีสัตว์น�้าเข้ามา
ยื่นขอรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน	เพื่อออกหนังสือรับรองฉบับใหม่

ภาพแสดง	เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หนังสือรับรองมาตรฐาน

ด้านสุขอนามัยในเรือประมง	
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7.4  ผู้ที่ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร.3) ทั้ง	2	แบบ	ให้ยื่นค�าขอตามแบบ	สร.1	พร้อมกับ
แสดงเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

7.5 สถานที่ยื่นค�าขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง 

1.	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา	
1)		 บัตรประจ�าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
2)		 ทะเบียนบ้าน

2.	 กรณีเป็นนิติบุคคล	
1)		 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนซ่ึงมอีายไุม่เกิน	90	วนั	 

นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง	
2)		 บัตรประจ�าตัวประชาชน	 และทะเบียนบ้านของกรรมการผู ้จัดการ	 

ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท	หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ	หรือผู้แทนอื่น
ใดของนิติบุคคลนั้น	แล้วแต่กรณี

3.	 ทะเบียนเรือไทย
4.	 กรณีมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมายื่นค�าขอหรือด�าเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือ

นิตบิคุคลให้แนบหนงัสอืมอบอ�านาจมาพร้อมกับค�าขอ	และแสดงบตัรประจ�า
ตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ

1.	 เรือประมงมีท่าเทียบเรือประจ�าอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 สามารถยื่น
ได้ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	กรมประมง	หรือ

2.	 เรือประมงมีท่าเทียบเรือประจ�าอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น	สามารถยื่นได้ที่ศูนย์วิจัย
และพฒันาประมงทะเล	หรอืสถานวีจิยัและพัฒนาประมงทะเล	หรือส�านักงาน 
ประมงจังหวัด	 ประมงอ�าเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขต 
ความรับผิดชอบ
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เขตทะเลชายฝั่ง8
	 มาตรา	 5	 แห่งพระราชก�าหนดการประมง	 พ.ศ.	 2558	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ได้นิยามค�าว่า	
	 “ทะเลชายฝั่ง”	หมายความว่า	ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่ง
ทะเลออกไปสามไมล์ทะเล	 เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น�้าจะออกกฎกระทรวงก�าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด 
มีระยะนับจากแนวชายฝั ่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได ้	 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล	 โดยให้มีแผนท่ี 
แสดงแนวเขตบริเวณที่ก�าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

	 “ทะเลนอกชายฝั่ง”	 หมายความว่า	 ทะเลท่ีอยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจาก
ทะเลชายฝั ่งจนสุดเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของ 
ราชอาณาจักรไทย	 หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ	สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า
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	 นับจากแนวชายฝ ั ่ ง ในป ัจจุบัน	 ประกอบด ้วย	 14	 จังหวัด	 ได ้แก ่	 
จังหวัดสมุทรปราการ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 จังหวัดระยอง	 จังหวัดจันทบุร	ี 
จังหวัดสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
จังหวัดชุมพร	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดสงขลา	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดนราธิวาส	
และกรุงเทพมหานคร

1.		 จงัหวัดกระบ่ี	มรีะยะแนวชายฝ่ังนับจากแนวชายฝ่ังทะเลท่ีน�า้ทะเลจรดแผ่น
ดินบริเวณชายฝั่ง	และชายเกาะ	ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง	

2.		 จังหวัดชลบุรี	มีระยะ	3	ไมล์ทะเล	จากแนวชายฝั่ง	และระยะ	1.6	ไมล์ทะเล	
จากแนวชายเกาะ

3.		 จังหวัดตรัง	มีระยะแนวชายฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น�้าทะเลจรดแผ่น
ดินบริเวณชายฝั่ง	และชายเกาะ	ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง

4.			จังหวัดตราด	มีระยะ	5	ไมล์ทะเล	จากแนวชายฝั่ง	และระยะ	3	ไมล์ทะเล	
จากแนวชายเกาะยกเว้นบริเวณเกาะช้าง	 ภายในเขตตามแผนที่ท้าย 
กฎกระทรวง

5.		 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 มีระยะ	 3	 ไมล์ทะเล	 จากแนวชายฝั่งและเกาะเต่า	 
และระยะ	2	ไมล์ทะเล	จากแนวชายเกาะ

6.		 จังหวดัระนอง	มรีะยะ	3	ไมล์ทะเล	จากแนวชายฝ่ัง	และระยะ	1.6	ไมล์ทะเล	
จากแนวชายเกาะ

7.		 จังหวัดพังงา	มีระยะ	3	ไมล์ทะเล	จากแนวชายฝั่ง	และระยะ	1.5	ไมล์ทะเล	
จากแนวชายเกาะ

8.		 จังหวัดภูเก็ต	มีระยะ	1.5	ไมล์ทะเล	จากแนวชายเกาะ
9.			จังหวัดสตูล	มีระยะ	3	ไมล์ทะเล	จากแนวชายฝั่ง	และระยะ	1.5	ไมล์ทะเล	

จากแนวชายเกาะ

8.1 เขตทะเลชายฝั่งที่มีระยะ 3 ไมล์ทะเล

8.2 เขตทะเลชายฝั่งที่มีระยะแตกต่างไปจาก 3 ไมล์ทะเล 
ประกอบด้วย 9 จงัหวดั ตามกฎกระทรวงก�าหนดเขตทะเลชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
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มาตรการปิดอ่าวและเครื่องมือ 
ที่อนุญาตให้ใช้ท�าการประมง

9
9.1 มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย

1)	 		เครื่องมืออวนลาก	ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่	 ที่ใช้ประกอบเรือกลขนาดความ
ยาวเรือไม่เกิน	16	เมตร	ท�าการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง

2)	 เครื่องมืออวนลาก	ชนดิอวนลากคานถา่งทีใ่ชป้ระกอบเรอืกลขนาดความยาว
เรือไม่เกิน	16	เมตร	ท�าการประมงในเวลากลางคืน	นอกเขตทะเลชายฝั่ง

3)	 เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต�่ากว่า	 10	 ตันกรอส	
และมีขนาดช่องตาอวน	 ตั้งแต่	 2	 นิ้ว	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง	 
ความยาวอวนต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

	 กรมประมงได้ออกประกาศก�าหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ท�าการประมง	 
ตามพื้นที่	 ระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ามีไข่	 วางไข่	 และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน	 ในพื้นที่ต่างๆ	 
โดยก�าหนดพื้นที่เป็นสีตามภาพ	ดังนี้

1     เครื่องมือที่ให้ใช้ท�าการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่วันที่ 
        15 กุมภาพนัธ์  ถงึ 15 พฤษภาคม ของทกุปี (ประจวบครีขัีนธ์, ชมุพร, สุราษฎร์ธานี)
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4)	 เครื่องมืออวนติดตา	ชนิดอวนปู	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง	
						ความยาวต้องไม่เกิน	3,000	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า
5)	 เครื่องมืออวนติดตา	ชนิดอวนลอยกุ้ง	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง	
						ความยาวต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า
6)	 เครื่องมืออวนครอบ	อวนช้อน	หรืออวนยกหมึก	ที่ใช้ประกอบเครื่องปั่นไฟ
						ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
7)	 เครื่องมือลอบ	ชนิดลอบปู	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด
						ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่	2.5	นิ้ว	และใช้ท�าการประมงไม่เกิน	300	ลูก	ต่อเรือ	

1	ล�า	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง	ช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่	2.5	นิ้ว
8)	 เครือ่งมอืลอบ	ชนดิลอบหมกึ	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ัง	จะต้องมจี�านวน	
						ไม่เกิน	100	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า	
9)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบหมึกสาย	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี

จ�านวนไม่เกิน	2,000	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า
10)	 ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11)	 เครื่องมือคราดหอยท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง	 ที่ใช้ประกอบเรือกล

ขนาดความยาวไม่เกนิ	18	เมตร	ความกว้างปากคราด	ไม่เกนิ	3.5	เมตร	ช่องซีค่ราด
						ไม่น้อยกว่า	1.2	เซนติเมตร	และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน	3	อัน	ต่อเรือ	1	ล�า	
12)	 เครือ่งมอือวนรนุเคย	ต้องใช้ประกอบเรอืกลทีม่ขีนาดความยาวไม่เกนิ	14	เมตร	

และถ้าเป็นเรอืประมงขนาด	10	ตนักรอสขึน้ไปต้องท�าการประมงนอกเขตทะเล
ชายฝั่ง	 ถ้าเป็นเรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	 10	 ตันกรอส	 หรือเป็นเรือประมง 
ที่มีขนาด	10	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	15	ตันกรอส	และอธิบดีกรมประมงได้
อนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา	 174	 ต้องท�าการประมง 
นอกเขตระยะ	1,000	เมตร	นับจากขอบน�้าตามแนวชายฝั่ง

13)	 เครือ่งมอืจ่ัน	ยอ	แร้ว	สวงิ	แห	เบด็	สบัปะนก	ขอ	ลอบ	และฉมวก	และเครือ่งมอื	
อื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�าการประมง	

14)	 การท�าการประมงทีใ่ช้เรอืประมงทีม่ขีนาดต�า่กว่า	10	ตันกรอส	ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์
	 	 	 	 มีก�าลังแรงม้าไม่ถึง	 280	 แรงม้าและไม่ใช้เคร่ืองมือท่ีก�าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ

ประมงพาณชิย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และเคร่ืองมอือวนครอบ	
อวนช้อน	หรอือวนยกปลากะตักท่ีใช้ประกอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	(เครือ่งป่ันไฟ)
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2. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�าการประมงในทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่วันที่ 16  
พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายนของทุกปี (พืน้ท่ีตามแนวชายฝ่ังระยะ 7 ไมล์ทะเล  
โดยประมาณ) (ประจวบครีขีนัธ์, ชมุพร, สุราษฎร์ธานี)

1)	 เครื่องมืออวนลาก	 ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่	 ท�าการประมงในเวลากลางคืน
นอกเขตทะเลชายฝั่ง

2)	 เครือ่งมอือวนลาก	ชนดิอวนลากคานถ่าง	ท�าการประมงในเวลากลางคนืนอก
เขตทะเลชายฝั่ง

3)	 เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต�่ากว่า	 10	 ตันกรอส	
และมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่	 2	 นิ้ว	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 
ความยาวอวนต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

4)	 เครื่องมืออวนติดตา	ชนิดอวนปู	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
	 ความยาวต้องไม่เกิน	3,000	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า
5)	 เครื่องมืออวนติดตา	ชนิดอวนลอยกุ้ง	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง	
	 ความยาวต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า
6)	 เครือ่งมอือวนครอบ	อวนช้อน	หรอือวนยกหมกึ	ทีใ่ช้ประกอบเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า	

(เครือ่งป่ันไฟ)	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
7)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบปู	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด

ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่	 2.5	นิ้วและใช้ท�าการประมงไม่เกิน	300	ลูก	ต่อ
เรอื	1	ล�า	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ังช่องตาอวนท้องลอบตัง้แต่	2.5	นิว้

8)	 เครือ่งมอืลอบ	ชนดิลอบหมกึ	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังจะต้องมจี�านวน	
ไม่เกิน	100	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า	

9)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบหมึกสาย	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้อง 
มีจ�านวนไม่เกิน	2,000	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า

10)	 ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11)	 เครื่องมือคราดหอยท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง	 ท่ีใช้ประกอบเรือกล

ขนาดความยาวไม่เกิน	 18	 เมตรความกว้างปากคราด	 ไม่เกิน	 3.5	 เมตร		 
ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า	1.2	เซนติเมตร	และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน		3	อัน	
ต่อเรือ	1	ล�า	
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1)	 เครื่องมืออวนลาก	 ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาด 
ความยาวไม่เกิน	16	เมตร		ท�าการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง

2)	 เครือ่งมอือวนลาก	ชนดิอวนลากคานถ่างทีใ่ช้ประกอบเรือกลทีม่ขีนาดความยาว
ไม่เกิน	16	เมตร	ท�าการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง

3)	 เครือ่งมืออวนตดิตาปลาทีใ่ช้ประกอบเรอืกลทีม่ขีนาดต�า่กว่า	10	ตนักรอส	และ
มีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่	2	นิ้วท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาวอวน
ต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

4)	 เครื่องมืออวนติดตา	 ชนิดอวนปู	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว	 
ต้องไม่เกิน	3,000	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

5)	 เคร่ืองมืออวนติดตา	 ชนิดอวนลอยกุ ้ง	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั ่ง	 
ความยาวต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

6)	 เครือ่งมืออวนครอบ	อวนช้อน	หรอือวนยกหมกึ	ทีใ่ช้ประกอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	
(เครื่องปั่นไฟ)	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

3. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�าการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน ของทุกปี  
(ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึง อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

12)	 เครือ่งมอือวนรนุเคย	ต้องใช้ประกอบเรอืกลทีม่ขีนาดความยาวไม่เกนิ	14	เมตร	
และถ้าเป็นเรือประมงขนาด10	ตนักรอสขึน้ไปต้องท�าการประมงนอกเขตทะเล
ชายฝั่ง	 ถ้าเรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	 10	 ตันกรอส	 หรือเป็นเรือประมงที่มี 
ขนาด	 10	 ตันกรอสขึ้นไป	 แต่ไม่เกิน	 15	 ตันกรอส	 และอธิบดีกรมประมงได้
อนญุาตให้ท�าการประมงพืน้บ้านต่อไปตามมาตรา	174	ต้องท�าการประมงนอก
เขตระยะ	1,000	เมตร	นับจากขอบน�้าตามแนวชายฝั่ง

13)	 เครือ่งมอืจัน่	ยอ	แร้ว	สวงิ	แห	เบ็ด	สบัปะนก	ขอ	ลอบ	และฉมวก	ใช้ประกอบเรอืกล	
ขณะท�าการประมงเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�าการประมง

14)	 การท�าการประมงทีใ่ช้เรอืประมงทีม่ขีนาดต�า่กว่า	10	ตันกรอส	ทีใ่ช้เคร่ืองยนต์
มีก�าลังแรงม้าไม่ถึง	280	แรงม้า	และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�าหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และเคร่ืองมืออวน
ครอบ	 อวนช้อน	 หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 
(เครื่องปั่นไฟ)
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7)	 เครือ่งมอืลอบ	ชนดิลอบป	ูท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังจะต้องมขีนาดช่อง
ตาอวนโดยรอบตัง้แต่	2.5	นิว้	และใช้ท�าการประมงไม่เกนิ	300	ลกู	ต่อเรือ	1	ล�า	 
ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่	2.5	นิ้ว

8)	 เครือ่งมอืลอบ	ชนดิลอบหมกึ	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังจะต้องมจี�านวน	
ไม่เกิน	100	ลูกต่อเรือ	1	ล�า	

9)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบหมึกสาย	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�านวนไม่เกิน	2,000	ลูก	ต่อเรือ	1ล�า

10)	 ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11)	 เคร่ืองมือคราดหอยท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง	 ที่ใช้ประกอบเรือกล

ขนาดความยาว	ต้องไม่เกิน	18	เมตร	ความกว้างปากคราด	ไม่เกิน	3.5	เมตร	
ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า	 1.2	 เซนติเมตร	และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน	 3	อัน	
ต่อเรือ	1	ล�า

12)	 เครือ่งมอือวนรุนเคย	ต้องใช้ประกอบเรอืกลทีมี่ขนาดความยาวไม่เกนิ	14	เมตร	
และถ้าเป็นเรอืประมงขนาด	10	ตนักรอสข้ึนไปต้องท�าการประมงนอกเขตทะเล
ชายฝั่ง	ถ้าเป็นเรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	10	ตันกรอส	หรือเป็นเรือประมงที่มี
ขนาด	 10	 ตันกรอสขึ้นไป	 แต่ไม่เกิน	 15	 ตันกรอส	 และอธิบดีกรมประมง 
ได้อนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา	 174	 ต้องท�าการประมง
นอกเขตระยะ	1,000	เมตร	นับจากขอบน�้าตามแนวชายฝั่ง

13)	 เครื่องมือจั่น	ยอ	แร้ว	สวิง	แห	เบ็ด	สับปะนก	ขอ	ลอบ	และฉมวก	ใช้ประกอบ 
เรือกลขณะท�าการประมงหรือเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะ 
ท�าการประมง	

14)	 การท�าการประมงที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	10	ตันกรอส	ที่ใช้เครื่องยนต์
มีก�าลังแรงม้าไม่ถึง	 280	แรงม้า	และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�าหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เครื่องมือที่อนุญำตให้ใช้ท�ำกำรประมง ประกอบด้วย
1)	 เครื่องมืออวนลาก	ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่	ที่ใช้ประกอบเรือกลล�าเดียว	ขนาด

ต�่ากว่า	20	ตันกรอส	ท�าการประมงในเวลากลางคืน	นอกเขตทะเลชายฝั่ง
2)	 เครือ่งมืออวนตดิตาปลาทีใ่ช้ประกอบเรอืกลทีม่ขีนาดต�า่กว่า	10	ตนักรอส	และ

มีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่	5	เซนติเมตรขึ้นไป	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวอวนต้องไม่เกิน	2,000	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

3)	 เครื่องมืออวนติดตา	 ชนิดอวนปู	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว 
ต้องไม่เกิน	3,000	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

4. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�าการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนใน 
    ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน ของทุกปี
	 พื้นที่และระยะเวลาที่ก�าหนดตามประกาศ	เรื่อง	ก�าหนดพื้นที่	ระยะเวลาฤดูสัตว์น�า
มีไข่	วางไข่	เล้ียงตัวอ่อนฯ	บริเวณพ้ืนท่ีทะเลอ่าวไทยตอนใน	แบ่งออกเป็น	2	เขต	ได้แก่	
 เขตท่ี	1	 ฝ่ังตะวันตกในพ้ืนท่ีบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	(อ�าเภอหัวหิน)	เพชรบุรี 
	 	 สมุทรสงคราม	และสมุทรสาคร	ระหว่างวันที่	15	มิถุนายน	-	15	สิงหาคม
	 เขตที่	2	 พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร	กรุงเทพมหานคร	สมุทรปราการ		
	 	 ฉะเชิงเทรา	และชลบุรี		ระหว่างวันที่	1	สิงหาคม	-	30	กันยายน	

้
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4)	 เครื่องมืออวนติดตา	ชนิดอวนหมึก	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว
ต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

5)	 เคร่ืองมืออวนติดตา	 ชนิดอวนลอยกุ้ง	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั ่ง	 
ความยาวต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

6)	 เครือ่งมอือวนครอบ	อวนช้อน	หรอือวนยกหมกึ	ทีใ่ช้ประกอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	
ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

7)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบปู	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด 
ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่	2.5	นิ้วและใช้ท�าการประมงไม่เกิน	300	ลูก	ต่อเรือ	
1	ล�า	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่	2.5	นิ้ว

8)	 เครือ่งมอืลอบ	ชนดิลอบหมกึ	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังจะต้องมจี�านวน	
ไม่เกิน	100	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า	

9)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบหมึกสาย	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�านวนไม่เกิน	2,000	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า

10)	 ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11)	 เคร่ืองมือคราดหอยท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง	 ที่ใช้ประกอบเรือกล

ขนาดความยาวไม่เกนิ	18	เมตร	ความกว้างปากคราด	ไม่เกนิ	3.5	เมตร		ช่องซีค่ราด 
ไม่น้อยกว่า	1.2	เซนติเมตร	และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน	3	อัน	ต่อเรือ	1	ล�า	

12)	 เคร่ืองมืออวนรุนเคย	 ถ้าเป็นเรือประมงขนาด	 10	 ตันกรอสข้ึนไป	 ต้องท�า 
การประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง	ถ้าเป็นเรอืประมงทีม่ขีนาดต�า่กว่า	10	ตนักรอส	

	 หรือเป็นเรือประมงท่ีมีขนาด	 10	 ตันกรอสขึ้นไป	 แต่ไม่เกิน	 15	 ตันกรอส	 
และอธบิดกีรมประมงได้อนุญาตให้ท�าการประมงพืน้บ้านต่อไปตามมาตรา	174	
ต้องท�าการประมงนอกเขตระยะ	1,000	เมตร	นับจากขอบน�้าตามแนวชายฝั่ง

13)	 เครื่องมือจั่น	ยอ	แร้ว	สวิง	แห	เบ็ด	สับปะนก	ขอ	ลอบ	และฉมวก	ใช้ประกอบ
เรือกลขณะท�าการประมง

14)	 เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�าการประมง	
15)	 การท�าการประมงที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	10	ตันกรอส	ที่ใช้เครื่องยนต์

มีก�าลังแรงม้าไม่ถึง	 280	แรงม้า	และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�าหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และเครื่องมืออวน
ครอบ	 อวนช้อน	 หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 
(เครื่องปั่นไฟ)
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1)	 เครื่องมืออวนลาก	 ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่	 ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาด 
ความยาวไม่เกิน	14	เมตร	ท�าการประมงในเวลากลางคืน	นอกเขตทะเลชายฝั่ง

2)	 เครือ่งมอือวนล้อมจบัปลากะตกั	ท�าการประมงในเวลากลางวนั	นอกเขตทะเลชายฝ่ัง
3)	 เคร่ืองมืออวนติดตาปลาท่ีมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่	 4.7	 เซนติเมตร	 ขึ้นไป	 

ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝ่ังความยาวอวนต้องไม่เกนิ	2,500	เมตร	ต่อเรอื	1	ล�า

1. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�าการประมงในพื้นที่ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต 
    พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนของทุกปี

	 กรมประมงได้ออกประกาศก�าหนดเคร่ืองมือที่อนุญาตให้ใช้ท�าการประมง	 
ตามพื้นที่	 ระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ามีไข่	 วางไข่	 และเล้ียงตัวในวัยอ่อน	 ในพ้ืนที่ต่าง	 ๆ	 
โดยก�าหนด	ดังนี้

9.2 มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน
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4)	 เครื่องมืออวนติดตา	 ชนิดอวนปู	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว 
ต้องไม่เกิน	3,000	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

5)	 เครื่องมืออวนติดตา	ชนิดอวนหมึก	ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง	ความยาว 
ต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1ล�า

6)	 เครื่องมืออวนติดตา	 ชนิดอวนลอยกุ ้ง	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั ่ง	 
ความยาวต้องไม่เกิน	2,500	เมตร	ต่อเรือ	1	ล�า

7)	 เครือ่งมอือวนครอบ	อวนช้อน	หรอือวนยกหมกึ	ทีใ่ช้ประกอบเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	
(เครื่องปั่นไฟ)	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

8)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบปู	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด 
ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่	2.5	นิ้วและใช้ท�าการประมงไม่เกิน	300	ลูก	ต่อเรือ	
1	ล�า	ท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่	2.5	นิ้ว

9)	 เครื่องมือลอบชนิดลอบหมึก	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั ่งจะต้องม ี
จ�านวนไม่เกิน	100	ลูก	ต่อเรือ	1	ล�า

10)	 เครื่องมือลอบ	 ชนิดลอบหมึกสาย	 ท�าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�านวนไม่เกิน	2,000	ลูก	ต่อเรือ	1ล�า

11)	ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
12)	เครือ่งมอืคราดหอยท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝ่ัง	ทีใ่ช้ประกอบเรือกลขนาด

ความยาวไม่เกนิ	 18	 เมตร	ความกว้างปากคราด	 ไม่เกนิ	 3.5	 เมตร	 ช่องซ่ีคราด 
ไม่น้อยกว่า	1.2	เซนติเมตร	และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน	3	อัน	ต่อเรือ	1	ล�า	

13)	เครือ่งมืออวนรนุเคย	ถ้าเป็นเรอืประมงขนาด	10	ตนักรอสข้ึนไป	ต้องท�าการประมง 
นอกเขตทะเลชายฝั่ง	ถ้าเป็นเรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	10	ตันกรอส	หรือเป็น
เรอืประมงท่ีมขีนาด	10	ตนักรอสข้ึนไป	แต่ไม่เกนิ	15	ตันกรอส	และอธบิดีกรมประมง 
ได้อนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา	 174	 ต้องท�าการประมง
นอกเขตระยะ	1,000	เมตร	นับจากขอบน�้าตามแนวชายฝั่ง
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14)		เครื่องมือจั่น	 ยอ	 แร้ว	 สวิง	 แห	 เบ็ด	 สับปะนก	 ขอ	 ลอบ	 ฉมวก	 และ 
	แผงยกปูจักจั่น

15)	เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�าการประมง	
16)	การท�าการประมงที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต�่ากว่า	10	ตันกรอส	ที่ใช้เครื่องยนต์ 

มีก�าลังแรงม้าไม่ถึง	 280	 แรงม้า	 และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�าหนดให้เป็นเครื่องมือ
ท�าการประมงพาณชิย์	ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และเครือ่งมอื 
อวนครอบ	 อวนช้อน	 หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ)

9.3 บทลงไทษ 
	 	 ผูฝ่้าฝืนมาตรการปิดอ่าวเข้าข่ายความผดิร้ายแรง	ตามพระราชก�าหนดการประมง	
พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีโทษปรับตั้งแต่	5	พัน	ถึง	30	ล้านบาท	ทั้งนี้ขึ้นกับ
ขนาดเรือหรือปรับจ�านวน	 5	 เท่าของมูลค่าสัตว์น�้าที่ได้จากการประมง	 แล้วแต่ 
จ�านวนใดสูงกว่า
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ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการท�าการ 
ประมงพาณิชย์

10

1. ข้อกำาหนดในการทำาการประมงด้วยเครือ่งมืออวนล้อมจบัปลากะตกั (มาตรา 69)
• ห้ามใช้อวนตาทีม่ขีนาดเลก็กว่า	2.5	เซนตเิมตร	ท�าการประมงในเวลากลางคืน

2. ข้อกำาหนดในการทำาการประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก (มาตรา 67 (3))
• ห้ามใช้อวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุง	ต�่ากว่า	4	เซนติเมตร

3. ข้อกำาหนดมิให้กระทำาผิดฐานปลอมแปลง ปิดบัง เปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย
ประจำาเรือประมง ทะเบียนเรือประมง (มาตรา 165)

• ต้องไม่ด�าเนินการใด	ๆ	ที่ท�าให้เครื่องหมายประจ�าเรือประมง	ทะเบียนเรือ
ประมง	ลบเลือน

• ต้องจัดท�าเคร่ืองหมายประจ�าเรือประมง	 ทะเบียนเรือประมง	 ให้ตรงกับที่ 
ระบุไว้ในใบอนุญาต	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และระยะเวลาที่กรมประมง 
ประกาศก�าหนด

• ไม่น�าเครือ่งหมายประจ�าเรอืประมง	ทะเบยีนเรอืประมง	ของล�าอืน่มาเขียน
ไว้ทีเ่รอืของตน	และไม่น�าเครือ่งหมายประจ�าเรอืประมง	ทะเบยีนเรอืประมง	
ของตนไปใช้กับเรือล�าอื่น	ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น

10.1 ข้อก�าหนด

10.2 ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติเม่ือมีสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ทะเลใกล้สูญ
พันธุ์ ติดเครื่องมือทำาการประมง (มาตรา 66)

• ห้ามน�าสัตว์นั้นขึ้นเรือประมง	เว้นแต่มีความจ�าเป็นเพื่อช่วยชีวิตสัตว์น�้า
• ต้องรีบปล่อยสัตว์น�้านั้นทันที
• สัตว์น�้าที่เลี้ยงลูกด้วยนม	 สัตว์น�้าหายาก	 หรือใกล้สูญพันธุ์	 ทั้ง	 13	 ชนิด 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
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ขั้นตอนการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ กองกฎหมาย กรมประมง
				1.		เข้า	https://www.google.co.th/	ค้นหา	ค�าว่า	“กองกฎหมาย	กรม

ประมง”	หรือ	https://www.fisheries.go.th/law/web2/

จะเข้าสู่เว็บไซต์กองกฎหมาย กรมประมง

10.3 การสืบค้นข้อมูล ข้อก�าหนด ข้อปฏิบัติ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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	2.	 วิธีการค้นหา	 กฎหมายว่าด้วยการประมง	 โดยคลิกที่	 “พระราชก�าหนด 
การประมง	พ.ศ	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ตรงลูกศรสีแดง)	

3.	 จะปรากฏหัวข้อแยกตามหมวดกฎหมายว่าด้วยการประมง	ดังนี้	 สามารถ
คลิกเลือกตามหัวข้อกฎหมายที่ต้องการจะค้นหา

หัวข้อแยกหมวดกฏหมำย

������������������_����� 280463_2_NR.indd   92 4/28/20   7:56 PM



93คู่มือชาวประมงพาณิชย์

 ตัวอย่ำงเช่น	 ต้องการดูกฏหมายในหมวดของ	 “พระราชก�าหนดการประมง	
พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม”	ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.	 คลิกที่	“พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

2.	 จะปรากฏหัวข้อแยกตามหมวดกฏหมายตามพระราชก�าหนดการประมง	
พ.ศ.	2558	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้

คลิ๊ก

คลิ๊กเลือกข้อมูล 
ที่ต้องกำร
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1.	 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์	 พ.ศ.	 2562	 ลงวันที่	 25	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

2.	 ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต	 ใบอนุญาต	 ค�าขอรับใบแทน	 
ใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ประกอบในการยื่นค�าขอ	พ.ศ.	 2563	 ลงวันที่	 24	
มกราคม	2563

3.	 ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือประมง
ส�าหรับเรือประมงพาณชิย์ในน่านน�า้ไทย	พ.ศ.	2561	ลงวนัที	่8	มนีาคม	2561	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

4.	 ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดชนิดเครื่องมือท�าการประมงที่สามารถโอนใบอนุญาตใน
ลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น�้าและการโอนปริมาณสัตว์น�้าที่คงเหลือจากการโอนใบอนุญาต
ในลกัษณะควบรวมปรมิาณสตัว์น�า้และก�าหนดแบบค�าขอรบัโอนใบอนญุาตในลกัษณะควบรวม
ปรมิาณสตัว์น�า้และแบบค�าขอรบัโอนปรมิาณสตัว์น�า้ทีค่งเหลอืจากการโอนใบอนญุาตในลกัษณะ
ควบรวมปริมาณสัตว์น�้า	พ.ศ.	2563	ลงวันที่	17	กุมภาพันธ์	2563

5.	 ประกาศกรมประมง	เรือ่ง	ก�าหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลาการกลบัเข้าท่าเทยีบเรอืประมงของ
เรอืประมง	ทีอ่อกไปท�าการประมงพาณชิย์	ในทะเลนอกชายฝ่ัง	พ.ศ.	2560	ลงวนัที	่3	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2560

6.	 ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่	ณ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	ก่อนน�าเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือ
ประมง	พ.ศ.	2561	ลงวันที่	6	กันยายน	พ.ศ.	2561

7.	 ประกาศกรมประมง	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์	พ.ศ.	2562	ลงวันที่	20	มีนาคม	พ.ศ.	2562

8.	 ประกาศกรมประมง	เรือ่ง	ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารตดิตัง้ระบบตดิตามเรอืประมง	และดแูล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	 
(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2562	ลงวันที่	20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

9.	 ประกาศกรมประมง	เรื่อง	ก�าหนดรูปแบบสมุดบันทึกการท�าการประมง	ระยะเวลาและวิธีการ
ส่งรายงานสมดุบนัทกึการท�าการประมงของเรอืประมงพาณชิย์	พ.ศ.	2561	ลงวนัที	่29	มนีาคม	
พ.ศ.	2561

10.	ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 การออกหนังสือคนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง	พ.ศ.	2560	ลงวันที่		26	กันยายน	พ.ศ.2560

11.	ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 การออกหนังสือคนประจ�าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	ลงวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561

ภาคผนวก

กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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12.	ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง	 และหลักเกณฑ์ในการออก
หนังสือรับรอง	พ.ศ.	2562	ลงวันที่	9	กันยายน	พ.ศ.	2562	

13.	ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ามีไข่	 วางไข่	 เล้ียงตัวอ่อน 
ในทีจ่บัสตัว์น�า้บางส่วนของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	พ.ศ.	2561	ลงวนัที	่31	มกราคม	พ.ศ.	2561	

14.	ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ามีไข่	 วางไข่	 เล้ียงตัวอ่อน	 
ในที่จับสัตว์น�้าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 และสุราษฎร์ธานี	 พ.ศ.	 2561	 
ลงวันที่	31	มกราคม	พ.ศ.	2561

15.	ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ามีไข่	 วางไข่	 เล้ียงตัวอ่อน 
ในที่จับสัตว์น�้าบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต	พังงา	กระบี่	และตรัง	พ.ศ.	2561	ลงวันที่	22	มีนาคม	
พ.ศ.	2561

16.	ประกาศกรมประมง	 เรื่อง	 ก�าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ามีไข่	 วางไข่	 เล้ียงตัวอ่อน	 
ในที่จับสัตว์น�้าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร	
กรุงเทพมหานคร	 สมุทรปราการฉะเชิงเทรา	 และชลบุรี	 พ.ศ.	 2561	 	 ลงวันที่	 5	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	2561

17.	ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	ก�าหนดเครื่องมือท�าการประมง	รูปแบบ	และพื้นที่
ท�าการประมงของเครือ่งมอืประมงคราดหอยทีห้่ามใช้ท�าการประมงในทีจ่บัสตัว์น�า้	พ.ศ.	2560	
ลงวันที่	13	กรกฎาคม	2560

18.	ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรือ่ง	ก�าหนดเครือ่งมอืท�าการประมง	วธิกีารท�าการประมง	
และพื้นที่ท�าการประมงท่ีห้ามใช้ท�าการประมงในที่จับสัตว์น�้าเขตทะเลชายฝั่ง	 พ.ศ.	 2560	 
ลงวันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.2560
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กรมประมง	(เบอร์ส่วนกลาง)		 	 	 	 โทร.	0	2562	0600	–	15
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�าหนดมาตรการ	(กบม.)	 	 โทร.	0	2561	0321	
กองตรวจการประมง	(กตป.)	 	 	 	 โทร.	0	2561	4691
กองกฎหมาย	(กกม.)	 	 	 	 	 โทร.	0	2561	2928
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�าการประมง	(กบร.)	 	 โทร.	0	2561	2341
ส�านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 	 	 โทร.	0	2558	0197-8
หน่วยงำนภูมิภำค (22 จังหวัดชำยทะเล)
1. จังหวัดตรำด 
	 ส�านักงานประมงจังหวัดตราด	 	 	 	 โทร.	0	3951	1269
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ตราด	 	 โทร.	0	3952	1533
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	คลองใหญ่		 	 โทร.	0	3951	0296	
 2. จังหวัดจันทบุรี
	 ส�านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี	 	 	 	 โทร.	0	3932	7035
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	จันทบุรี	 	 โทร.	0	3949	9341
3. จังหวัดระยอง
	 ส�านักงานประมงจังหวัดระยอง	 	 	 	 โทร.	0	3869	4094
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ระยอง	 	 โทร.	0	3894	0349
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ประแสร์	 	 โทร.	0	3866	1507
	 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต	1	(ระยอง)	 	 โทร.	0	3865	2138	
4. จังหวัดชลบุรี
	 ส�านักงานประมงจังหวัดชลบุรี	 	 	 	 โทร.	0	3839	8049
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ชลบุรี	 	 โทร.	0	3843	5106	
5. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
	 ส�านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา	 	 	 โทร.	0	3851	1852
6. จังหวัดสมุทรสำคร
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร	 	 	 โทร.	03441	1846
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	เขต	1	(สมุทรสาคร)	 	 โทร.	0	3442	2067
7. จังหวัดสมุทรสงครำม
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	 	 	 โทร.	0	3471	1258
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	สมุทรสงคราม	 	 โทร.	0	3475	6621
8. จังหวัดสมุทรปรำกำร
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	 	 	 โทร.	0	2137	9230
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	สมุทรปราการ	 	 โทร.	0	2137	9191
9. จังหวัดเพชรบุรี
	 ส�านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี	 	 	 	 โทร.	0	3242	6032	
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	เพชรบุรี	 	 โทร.	0	3248	3066
10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 ส�านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 	 	 โทร.	0	3260	2010
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ประจวบคีรีขันธ์	 	 โทร.	0	3260	2432
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ปราณบุรี	 	 โทร.	0	3263	1504
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	บางสะพาน	 	 โทร.	0	3269	3066

เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
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11.จังหวัดชุมพร
	 ส�านักงานประมงจังหวัดชุมพร	 	 	 	 โทร.	0	7751	1298
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ชุมพร	 	 โทร.	0	7752	2003
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	หลังสวน	 	 โทร.	0	7763	0860
12.จังหวัดสุรำษฎ์ธำนี
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสุราษฎ์ธานี	 	 	 โทร.	0	7724	0612
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	สุราษฎ์ธานี	 	 โทร.	0	7792	2551
13.จังหวัดนครศรีธรรมรำช
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 	 โทร.	0	7535	6150
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	
	 นครศรีธรรมราช	 	 	 	 	 โทร.	0	7546	6915
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ขนอม	 	 โทร.	0	7545	0630
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ปากพนัง	 	 โทร.	0	7544	4350
14.จังหวัดสงขลำ
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสงขลา	 	 	 	 โทร.	0	7431	1302
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	เขต	2	(สงขลา)	 	 โทร.	0	7432	1142
 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต	2	(สงขลา)	 	 โทร.	0	7433	1442
15.จังหวัดนรำธิวำส
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส		 	 	 โทร.	0	7353	2052
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	นราธิวาส	 	 โทร.	0	7353	0732
16.จังหวัดปัตตำนี
	 ส�านักงานประมงจังหวัดปัตตานี	 	 	 	 โทร.	0	7334	9591
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ปัตตานี	 	 โทร.	0	7341	4213
17.จังหวัดระนอง
	 ส�านักงานประมงจังหวัดระนอง	 	 	 	 โทร.	0	7780	0134
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ระนอง	 	 โทร.	0	7781	6235
18.จังหวัดตรัง
	 ส�านักงานประมงจังหวัดตรัง	 	 	 	 โทร.	0	7521	8541
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ตรัง	 	 	 โทร.	0	7525	2004
19.จังหวัดสตูล
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสตูล	 	 	 	 โทร.	0	7477	2201
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	สตูล		 	 โทร.	0	7474	0221
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	ปากบารา	 	 โทร.	0	7474	0695
20.จังหวัดกระบี่
	 ส�านักงานประมงจังหวัดกระบี่	 	 	 	 โทร.	07551	1799
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	กระบี่	 	 โทร.	07568	0495
	 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต	3	(กระบี่)	 	 โทร.	07562	0510
21.จังหวัดพังงำ
	 ส�านักงานประมงจังหวัดพังงา	 	 	 	 โทร.	0	7648	1438	-	9
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	พังงา		 	 โทร.	0	7645	3336
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	คุระบุรี	 	 โทร.	0	7641	0562
22.จังหวัดภูเก็ต 
	 ส�านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต	 	 	 	 โทร.	0	7621	2460
	 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก	เรือประมง	เขต	3	(ภูเก็ต)	 	 โทร.	0	7621	3597
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1.	 นายบัญชา	สุขแก้ว		 รองอธิบดีกรมประมง
2.	 นายสุวัฐน์	วงศ์สุวัฒน์		 เลขานุการกรม
3.	 นายนฤพล	สุขุมาสวิน		 ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
4.	 นายจรูญศักดิ์	เพชรศรี		 ผู้อ�านวยการกองตรวจการประมง
5.	 นายวัชรินทร์	รัตนชู		 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ	 			 

	 การท�าการประมง
6.	 นายเดชา	ปรัชญารัตน์		 ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย
7.	 นางสาวสัมพันธ์	ปานจรัตน์		 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและ	 																																													

	 ก�าหนดมาตรการ
8.	 นายสุธรรม	ลิ่มพาณิช		 ผู้อ�านวยการกองตรวจราชการ
9.	 นายวิรัตน	สนิทมัจโร		 หวัหน้ากลุม่ควบคมุเรือประมงและการท�าการประมงในทะเล		

	 กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�าการประมง
10.	นายปวโรจน์	นรนาถตระกูล		 หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง	 

	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
11.	นายยานยนต์	สราญรมย์		 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ	กองกฎหมาย
12.	นายเชิดศักดิ์	ชูคง		 หัวหน้ากลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง	 

	 กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�าหนดมาตรการ
13.	นางสาววิภาดา	จันทรวงศ์		 หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง	กองกฎหมาย
14.	นายสมชาย	วิบุญพันธ์		 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง	 

	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
15.	นางสาวมาลาศรี	ค�าศรี		 หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น�้าชุมชน		  

	 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
16.	นายพัฒนพงศ์	ชูแสง		 หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตท�าการประมง	 

	 กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�าหนดมาตรการ
17.	นายสรเมษ	ชะโลวัฒนะ		 หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี		

	 กองตรวจการประมง
18.	นางสาวกมลทิพย์	ประดับธรรม		 รักษาการหัวหน้ากลุ่มก�าหนดมาตรการด้านการประมง	 
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