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พระราชบัญญัติ
การประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
(๒) พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
(๓) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สั ต ว์ น้ํ า ” หมายความว่ า สั ต ว์ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นน้ํ า เป็ น ปกติ สั ต ว์ จํ า พวกสะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บก
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ําท่วมถึง สัตว์ที่มีการดํารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ํา สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่ง
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ที่อาศัยอยู่ในน้ําเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ํา รวมทั้งไข่และน้ําเชื้อ ของสัตว์น้ํา และสาหร่ายทะเล
ซากหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของสั ต ว์ น้ํ า เหล่ า นั้ น และให้ ห มายความรวมถึ ง พั น ธุ์ ไ ม้ น้ํ า ตามที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนดและซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ํานั้นด้วย
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตผลที่ได้จากการผลิตที่ใช้สัตว์น้ําเป็นวัตถุดิบ
“การประมง” หมายความว่า การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การดูแลรักษาสัตว์น้ํา
หลังการจับ หรือการแปรรูปสัตว์น้ํา
“ทําการประมง” หมายความว่า จับ ดัก ล่อ ยิง แทง ทําอันตราย ฆ่า หรือเก็บสัตว์น้ําในที่
จับสัตว์น้ําด้วยเครื่องมือทําการประมงหรือด้วยวิธีใด ๆ
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” หมายความว่า การจัดทําที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การเลี้ยงสัตว์น้ําหรือ
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ํ าทั้งโดยวิ ธีธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือ วิธีอื่ นใด ทั้ งนี้ ไม่ว่ าจะเป็นการกระทํ า
ในช่วงใดของวงจรชีวิตสัตว์น้ํานั้น
“การดูแลรักษาสัตว์น้ําหลังการจับ” หมายความว่า การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ําหลังการจับ
ก่อนถึงกระบวนการการแปรรูปสัตว์น้ํา
“การแปรรูปสัตว์น้ํา” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ําสําหรับ
ใช้เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค
“ผู้ป ระกอบอาชี พ การประมง” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดา คณะบุ คคล หรื อ นิ ติบุ ค คล
ซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการประมงเป็นอาชีพปกติ
“ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําลักษณะอื่นใด
ไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินของเอกชน หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในที่จับสัตว์น้ําใด ๆ ที่ผู้ขุด
ผู้สร้าง ผู้จัดทํา เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
“ที่จับสัตว์น้ํา” หมายความว่า ที่ที่มีน้ําขังหรือไหล และหาดทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ําท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชน
และภายในเขตน่านน้ําไทยหรือน่านน้ําอื่นใด ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่หรือมีสิทธิจะใช้ในการทําการประมง
โดยที่ น่ า นน้ํ า เหล่ า นั้ น ปรากฏโดยทั่ ว ไปว่ า มี ข อบเขตตามกฎหมายท้ อ งถิ่ น หรื อ ธรรมเนี ย มประเพณี
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญา หรือด้วยประการอื่นใด
“เครื่องมือทําการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
อาวุธ เสา หลัก หรือเรือที่ใช้ทําการประมง
“เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่าย หรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง
“ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย” หมายความว่า ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย
และให้หมายความรวมถึงการขนถ่าย หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงนอกน่านน้ําไทยด้วย
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“น่านน้ําไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน้ําที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง
น่านน้ําที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยด้วย
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวความลึกน้ําศูนย์เมตรหรือแนวที่น้ําทะเลจรดแผ่นดิน
บริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ หรือขอบนอกของพื้นที่ที่มีการถมทะเล ตามแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ
“สถิติการประมง” หมายความว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา หรือที่เกี่ยวกับ
สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าอากรและค่าธรรมเนียม กําหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต
และกําหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งจะกําหนดอัตราค่าอากร
หรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจํานวนของเครื่องมือทําการประมง
หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการทําการประมงก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การบริหารจัดการด้านการประมง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รัฐ มนตรีหรื อคณะกรรมการประมงประจําจั งหวัด โดยอนุ มัติรั ฐมนตรี ภายใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเฉพาะในเขตประมงน้ําจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง มีอํานาจออกประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดประเภท ชนิด ขนาด จํานวน และส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา
(๒) กําหนดวิธีการทําการประมงที่ห้ามนํามาใช้ในที่จับสัตว์น้ํา
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(๓) กําหนดชนิด ขนาด หรือปริมาณอย่างสูงของสัตว์น้ําที่ห้ามทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา
รวมทั้งข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ํานั้นที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ
(๔) กําหนดที่จับสัตว์น้ําที่ห้ามทําการประมง
(๕) กําหนดพื้นที่ที่จะอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
(๖) กําหนดระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่นใดที่จําเป็นต่อ
การคุ้มครองสัตว์น้ําเป็นระยะเวลาที่ห้ามทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา
(๗) กํ า หนดให้ ผู้ ทํ า การประมงด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทํ า การประมงประเภทหรื อ ชนิ ด หนึ่ ง ชนิ ด ใด
ต้องทําเครื่องหมาย ทั้งนี้ ตามรูปแบบ ขนาด และตําแหน่งที่กําหนดไว้ที่เครื่องมือทําการประมงนั้น
ในขณะทําการประมง
(๘) กําหนดพื้นที่ที่จะให้ใช้เครื่องมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง
หรือวิธีอื่นใดอันทําให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์
ทรัพ ยากรสัตว์ น้ํา ซึ่งกระทําโดยทางราชการและได้รั บอนุ ญาตเป็น หนัง สือ จากอธิ บดี หรือ ผู้ซึ่ งอธิบ ดี
มอบหมายแล้ว และในกรณีที่เป็นการออกประกาศเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ใดเป็นการเฉพาะ ให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดในเขตประมงทะเลชายฝั่ง
มาตรา ๗ ในกรณี ที่ ก ารออกประกาศตามมาตรา ๖ จะต้ อ งดํ า เนิ น การในเขตพื้ น ที่
ที่ ค าบเกี่ ย วกั น ระหว่ า งพื้ น ที่ ข องสองจั ง หวั ด ขึ้ น ไป เนื่ อ งจากลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ห รื อ ระบบนิ เ วศ
ตามธรรมชาติของพื้นที่นั้น หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
ให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรีในการออกประกาศ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดพื้นที่ รวมทั้งกําหนดให้ผู้ประกอบ
อาชี พ การประมงหรื อ อาชี พ ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วต้อ งมาจดทะเบี ย น
หรือจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบอาชีพได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจดทะเบียน หรือการจดทะเบียน และการออกใบอนุญาต
รวมทั้งการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น ชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ําภายใน
ที่จับสัตว์น้ําในเขตประมงน้ําจืดหรือเขตประมงทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
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(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทํานโยบายการพัฒนาการประมง
ในน่านน้ําไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ําและขีดความสามารถในการทําการประมง
ตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(๓) ให้คําปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ
หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว
(๔) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา
มาตรา ๑๐ นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการประมงในท้องถิ่นใด มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ที่องค์กรนั้นตั้งอยู่ต่อกรมประมง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๐ มีสิทธิเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการออกประกาศตามมาตรา ๖
มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ต่อคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
มาตรา ๑๒ ให้อธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๑๐ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจําตัวของบุคคล
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อ ผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องทุกครั้ง
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ”
ประกอบด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน
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ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่ งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่ งชาติ ประธานสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวน
ไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนสมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง ด้านการประมง
น้ําจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา และด้านการประมงนอกน่านน้ําไทย ด้านละหนึ่งคน
(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ดําเนินงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จํานวนสองคน
(๓) นักวิชาการด้านการประมง จํานวนไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง หากวาระที่เหลืออยู่นั้น
ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนก็ได้
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใหม่
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งพ้ นจากตํา แหน่งตามวาระนั้ น อยู่ในตํ าแหน่ งเพื่อ ดําเนิ นงานต่อ ไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ําไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากร
สัตว์น้ําและขีดความสามารถในการทําการประมง
(๒) กําหนดนโยบายการพัฒนาการประมงนอกน่านน้ําไทย
(๓) กําหนดนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของประเทศ
(๔) กําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ
(๕) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายที่ได้จัดทําตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
(๖) กําหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมงภายในน่านน้ําไทย
(๗) กํ า หนดแนวทางและเป้ า หมายในการพั ฒ นาการประมงของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อม
(๘) กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถ
ทําการประมงได้อย่างยั่งยืน
(๙) กํากับ ให้คําปรึกษา และแนะนําในการดําเนินการแก่คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทย
(๑๐) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการด้ า นการประมงทะเลชายฝั่ ง
ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง ด้านการประมงน้ําจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา
และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านอื่นเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัด
พาณิ ชย์ จั งหวั ด นายอํ า เภอในเขตท้ อ งที่ที่ มี ก ารประมง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั งหวั ด ประธาน
สภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน
สิบสามคน เป็นกรรมการ
ให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในจังหวัดใดมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ําโขง ให้มีผู้แทนกองทัพเรือเป็นกรรมการ
โดยตําแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้ า นการประมงทะเล
นอกชายฝั่ง ด้านการประมงน้ําจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือด้านการแปรรูปสัตว์น้ําที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๑๐ ด้านละไม่เกินสองคน
(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ดําเนินงานในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จํานวนไม่เกินสามคน
ในจังหวัดใดไม่มีผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านหนึ่งด้านใด ให้แต่งตั้งผู้แทนตาม (๑)
ด้านอื่นเพิ่มขึ้นได้ตามสัดส่วนของผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบํารุงรักษา
การอนุ รั ก ษ์ การฟื้ น ฟู และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ํ า ขององค์ ก รชุ ม ชนประมงท้ อ งถิ่ น
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทํานโยบายพัฒนาการประมงในน่านน้ําไทย
ให้สอดคล้องกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําและขีดความสามารถในการทําการประมงตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิ จ ารณาและเสนอแนวทางในการพั ฒ นาหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาการประมงหรื อ การจั ด การ
การบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ําในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อรัฐมนตรี
คณะกรรมการ หรืออธิบดี
(๓) ออกประกาศตามมาตรา ๖ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนในการออกประกาศตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๔๕
ให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจออกประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวมีกําหนดระยะเวลา
ไม่เกินหกสิบวัน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับจากวันที่ประกาศดังกล่าว
มีผลใช้บังคับ
ในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสองให้ประกาศดังกล่าว
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุมัติจากรัฐมนตรี
มาตรา ๒๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับ
แก่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
สถิติการประมง
มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติการประมงและการบริหารจัดการด้านการประมง
ให้ผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพการประมงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตนต่อกรมประมงภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มประกอบอาชีพการประมง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๓ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงตามมาตรา ๒๒ อย่างน้อย
ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบอาชีพการประมง
(๒) ประเภทของอาชีพการประมง
(๓) จํานวนเครื่องมือทําการประมงที่มีอยู่ในครอบครอง
(๔) สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพการประมง
(๕) วันเริ่มต้นประกอบอาชีพการประมง
มาตรา ๒๔ การเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๒ หรือการเลิกประกอบ
อาชีพการประมง ให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงแจ้งต่อกรมประมงภายในสามสิบวัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
หรือเลิกประกอบอาชีพการประมง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติการประมง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพการประมงหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงในเวลาทําการของสถานที่นั้น
ในการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตอบคําถาม อํานวยความสะดวก และช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๕
การควบคุม
มาตรา ๒๖ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดกระทํ า การดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ เ ป็ น การทดลองเพื่ อ ประโยชน์
ทางวิชาการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(๑) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทําให้วัตถุอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดลงสู่ที่จับสัตว์น้ํา
(๒) กระทําการใด ๆ อันทําให้สัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ํามึนเมา
(๓) ปล่อย เท ทิง้ ระบาย หรือทําให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ําในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ํา
(๔) ทําให้ที่จับสัตว์น้ําเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ํา
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําอันจําเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการทหาร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ ห้ามมิ ใ ห้ผู้ ใดใช้ก ระแสไฟฟ้ าทํ าการประมงหรื อ ใช้ วัต ถุ ร ะเบิด ในที่ จับ สั ตว์ น้ํ า
เว้นแต่เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้ํา โดยรู้ว่าเป็นสัตว์น้ําที่ได้มา
โดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกบัว ข้าว ปอ พืชหรือพันธุ์ไม้น้ําอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในที่จับสัตว์น้ําซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดวิ ด น้ํ า หรื อ ทํ า ให้ น้ํ า ในที่ จั บ สั ต ว์ น้ํ า ซึ่ ง มิ ใ ช่ ที่ ข องเอกชนแห้ ง หรื อ
ลดน้อยลงเพื่อทําการประมง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ําซึ่งมิใช่ที่ของเอกชน ให้ผิดไป
จากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทํานบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ
ที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทําการประมงอื่นใดในที่จับสัตว์น้ํากั้นทางเดินของสัตว์น้ํา เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารกระทํ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น สาธารณภั ย หรื อ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการชลประทาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามประเภท
ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ห้ามมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึ่ง เป็นสัตว์น้ําที่อาจ
ก่อ ให้ เกิ ดอั นตรายต่ อร่ างกายมนุ ษย์ หรื อต่ อ สั ตว์ น้ํา อื่น สิ่ง แวดล้ อ มของสัต ว์น้ํ า ทรัพ ย์สิ น ของบุค คล
หรือสาธารณสมบัติ หรือเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ในการออก
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดไว้ด้วยว่า ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด รวมทั้ง
ให้ กํ า หนดระยะเวลาสํ า หรั บ ผู้ ซึ่ ง มี สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า นั้ น ไว้ ใ นครอบครองส่ ง มอบสั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีการส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามวรรคสองหรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ของทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
มาตรา ๓๔ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง
ซึ่ง สั ต ว์ น้ํา หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์สั ต ว์ น้ํ านั้ น ต่ อ ไป ต้ อ งยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตตามมาตรา ๓๓ ภายในสามสิ บ วั น
นับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ
ในกรณีที่ได้ยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาต ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้
ผู้ยื่นคําขออนุญาตดังกล่าวส่งมอบสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์น้ําอื่น
หรือการก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้รัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของสัตว์น้ําที่ห้ามปล่อยลงสู่ที่จับสัตว์น้ําแห่งหนึ่ง
แห่งใดได้
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดปล่ อ ยสั ต ว์ น้ํ า ลงสู่ ที่ จั บ สั ต ว์ น้ํ า ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องมือทําการประมงที่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา
อย่ า งร้ า ยแรงตามประเภท ชนิ ด ส่ ว นประกอบ หรื อ ลั ก ษณะที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง เว้ น แต่
เป็นการครอบครองเพื่อประโยชน์ทางวิชาการหรือมิได้นําไปใช้เพื่อทําการประมงและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง
การทําการประมงในเรื่องใด ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงปฏิบัติได้
หมวด ๒
เขตการประมง
ส่วนที่ ๑
การกําหนดเขตการประมง
มาตรา ๓๘ เขตการประมงแบ่งออกเป็นสามเขต ได้แก่ เขตประมงทะเลชายฝั่ง เขตประมงทะเล
นอกชายฝั่ง และเขตประมงน้ําจืด
มาตรา ๓๙ เขตประมงทะเลชายฝั่ง ได้แก่ เขตที่จับสัตว์น้ําในทะเลที่อยู่ภายในน่านน้ําไทย
นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล
ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา ให้รัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดให้เขตประมงทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปได้
ไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
มาตรา ๔๐ เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง ได้แก่ เขตที่จับสัตว์น้ําที่อ ยู่ภายในน่านน้ําไทย
นับจากด้านที่ติดกับเขตประมงทะเลชายฝั่งตามมาตรา ๓๙ ออกไปจนสุดเขตน่านน้ําไทย
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มาตรา ๔๑ เขตประมงน้ําจืด ได้แก่ เขตที่จับสัตว์น้ําที่อยู่ในน่านน้ําไทยที่ไม่ได้อยู่ในเขตประมง
ทะเลชายฝั่งและเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง
ส่วนที่ ๒
การทําการประมงในเขตการประมง
มาตรา ๔๒ ผู้ใดจะใช้เครื่องมือทําการประมงตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทําการประมง
ในเขตประมงน้ําจื ดและเขตประมงทะเลชายฝั่ งต้ อ งได้รั บใบอนุ ญาตให้ ใช้เครื่ องมื อ ทํ าการประมงนั้ น
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ผู้ใดจะใช้เครื่องมือทําการประมงใดทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง
ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงนั้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือทําการประมงที่มีใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ หรือเครื่องมือ
ทําการประมงพื้นบ้านตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทําการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่งได้
โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๔ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓
ต้องชําระค่าอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีภายใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีอํานาจประกาศกําหนดให้ที่จับสัตว์น้ําซึ่งอยู่ในบริเวณดังต่อไปนี้ เป็นเขตพื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์น้ํา โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย
(๑) สถานที่ราชการ
(๒) ศาสนสถาน หรือปูชนียสถาน
(๓) ประตูน้ํา ประตูระบายน้ํา เขื่อน ฝาย หรือทํานบ
(๔) ที่ซึ่งมีสภาพเหมาะแก่การรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประมงหรือทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายในเขตพื้นที่รักษา
พันธุ์สัตว์น้ํา เว้นแต่เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือ เพื่อการบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา
และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
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หมวด ๓
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
มาตรา ๔๗ ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร
ประกาศกําหนดมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานําไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม และกํ า หนดมาตรฐานในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ตามวรรคหนึ่ ง
ให้กรมประมงศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์สัตว์น้ํา
เพื่อประโยชน์ในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกหนังสือ
รับรองให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้มาตรฐานตามวรรคหนึ่งได้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๔๘ นอกจากการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กําหนดไว้
ตามมาตรา ๔๗ ผู้ ใ ดมี ค วามประสงค์ จ ะขอให้ ก รมประมงตรวจรั บ รองชนิ ด ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพ
หรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด หรือขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา สัตว์น้ํา หรือปัจจัยการผลิต
เป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้ยื่นคําขอและชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๔๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ให้ ไ ด้ สั ต ว์ น้ํ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ หรือต่อทรัพย์สินของบุคคล
หรือสาธารณสมบัติ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท
รูปแบบ หรือขนาดของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ต้องมีการควบคุมได้
มาตรา ๕๐ เมื่อได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ต้องมีการควบคุม
ตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจกําหนดพื้นที่หรือบริเวณที่ห้ามทํา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๒) กําหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ําที่ห้ามนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) กําหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ําที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๔) กําหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ําทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํารั่วไหล
ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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มาตรา ๕๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ํา
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
ประกาศกําหนด และได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ น้ํ า รั ฐ มนตรี อ าจประกาศกํ า หนดให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม
ตามมาตรา ๔๙ ซึ่งจะจําหน่ายสัตว์น้ําของตน ต้องขอรับหนังสือ กํากับการจําหน่ายสัตว์น้ํานั้นจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมอบให้แก่ผู้รับการจําหน่ายได้
ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดให้บุคคลอื่นออกหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําแทนพนักงานเจ้าหน้าที่
สําหรับกิจการหนึ่งกิจการใดได้
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขอและการออกหนั ง สื อ กํ า กั บ การจํ า หน่ า ยสั ต ว์ น้ํ า
ตามวรรคหนึ่งและการกําหนดตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
สุขอนามัยของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
มาตรา ๕๓ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจัดทําประกาศ
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ําหลังการจับ การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บรักษา
การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการประมงนําไปใช้ปฏิบัติ
ในกิจการของตนให้ได้สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการการประมงตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ออกหนังสือรับรองการได้มาตรฐานที่ประกาศตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ซึ่งร้องขอได้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๕๔ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดู แ ลรั ก ษาสั ต ว์ น้ํ า หลั ง การจั บ ให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน
ด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้การจับ
การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ตามประเภท รูปแบบ หรือขนาดของกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
การดูแลรักษาสัตว์น้ําหลังการจับได้
มาตรา ๕๕ เมื่อได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการที่ต้องมีการควบคุมการดูแลรักษาสัตว์น้ํา
หลังการจับตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการ
ดังกล่าวถือปฏิบัติ
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(๑) วิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาสัตว์น้ําหลังการจับ
(๒) ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ห้ามใช้ในการดูแลรักษาสัตว์น้ําหลังการจับ
(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติด้านสุขลักษณะในเรือประมง
(๔) การอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมให้สัตว์น้ําหลังการจับมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย
หรือมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าในที่จับสัตว์น้ําแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษ หรือมีการปนเปื้อน
ของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําเกินมาตรฐานตามชนิดและปริมาณ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศห้ามทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําแห่งนั้นได้
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในที่จับสัตว์น้ําแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษหรือ
มีการปนเปื้อนของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําและไม่อาจตรวจพิสูจน์
และดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทัน ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําแห่งนั้น
ได้เป็นการชั่วคราว มีกําหนดระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน และในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจขยายระยะเวลา
ห้ามทําการประมงออกไปได้อีกแต่รวมแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๕
การนําเข้าและส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สัตว์น้ํา หรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
หรือสัตว์น้ําอื่น หรือป้องกันการก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ
ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน หรือขนาดของสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ผู้นําเข้าหรือส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่การส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําใดจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ
หรือคุณภาพสัตว์น้ํา หรือหนังสือรับรองคุณภาพด้านมาตรฐานสุขอนามัยของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
หรือหนังสือรับรองอื่นของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นจากกรมประมงตามความต้องการของประเทศ
ปลายทาง หรือผู้ใดประสงค์จะขอให้กรมประมงออกหนังสือรับรองสุขภาพหรือคุณภาพสัตว์น้ํา หรือหนังสือ
รับรองคุณภาพด้านมาตรฐานสุขอนามัยของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือหนังสือรับรองอื่นของสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้ยื่นคําขอและชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด
มาตรา ๕๙ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดนํ า เรื อ ประมงที่ ทํ า การประมงฝ่ า ฝื น พั น ธกรณี ต ามข้ อ ตกลง
ระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี ห รื อ พั น ธกรณี อื่ น ใด ทั้ ง นี้ ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ เรื อ ที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนด เข้ามาในราชอาณาจักร
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มาตรา ๖๐ เรื อ ประมงต่ า งประเทศที่ ป ระสงค์ จ ะนํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า เข้ า มา
ในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเข้าเทียบท่าเรือซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําอยู่
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบแล้ ว มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า เรื อ ประมงต่ า งประเทศ
ตามวรรคหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําการประมงที่ฝ่าฝืนพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคีหรือพันธกรณีอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งห้ามขนถ่าย
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทย
หมวด ๖
การประมงนอกน่านน้ําไทย
มาตรา ๖๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทย”
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ น รองประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมในด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง
ด้านการประมงนอกน่านน้ําไทย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ด้านการแปรรูปสัตว์น้ํา หรือผู้ซึ่งมีความรู้
หรือประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน
มาตรา ๖๒ คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการทําการประมง
นอกน่านน้ําไทยต่อคณะกรรมการ
(๒) กํา หนดแผนงานหรื อวิ ธีการในการส่งเสริ ม พั ฒ นาและแก้ไ ขปัญหาการทํ าการประมง
นอกน่านน้ําไทยให้สอดคล้องกับนโยบายตาม (๑)
(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือและคุ้มครองเรือประมงไทย
ที่ออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
(๔) เสนอแนะรัฐมนตรีหรืออธิบดีในการออกประกาศหรือระเบียบตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔
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(๕) ออกประกาศตามมาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการประมง
นอกน่านน้ําไทยหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๖๓ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔ ให้ผู้ ซึ่ง ดําเนินการทํา ข้อ ตกลงหรือ สั ญญาการทํ าการประมงนอกน่านน้ํา ไทย
กับรัฐต่างประเทศหรือเอกชนต่างประเทศและได้สิทธิในการทําการประมงในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ
แจ้งการได้สิทธิตามข้อตกลงหรือสัญญานั้นต่ออธิบดีตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การดําเนินการโดยทางราชการ
ให้อธิบดีจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับแจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อตกลงหรือสัญญาการทําการประมงนอกน่านน้ําไทยดังกล่าวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงไทยออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในน่านน้ํา
ของรัฐต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทย
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตามวรรคสองอย่างน้อยต้องมีข้อกําหนดให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตต้องเป็นผู้มีสิทธิในการทํา
การประมงนอกน่านน้ําไทยในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแห่งสิทธินั้นต่อพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ย และข้ อ กํ า หนดให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งทํ า การประมงโดยไม่ ล ะเมิ ด กฎหมายของรั ฐ
ต่างประเทศ
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเลหลวงบริเวณใดและรัฐมนตรีได้ประกาศให้ทราบถึงการเข้าร่วม
เป็นภาคีดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงไทยออกไปทําการประมงในบริเวณนั้น เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต รวมทั้งการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทย
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงไทยออกไปทําการประมงในบริเวณที่ประเทศไทย
ร่วมเป็นภาคีตามข้อตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง โดยฝ่าฝืนพันธกรณีตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ตามที่คณะกรรมการการประมงนอกน่านน้ําไทยกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๖๘ ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทยใช้หรือยอมให้ใช้เรือประมงของตนทําการประมง
จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ และทําให้คนประจําเรือหรือผู้โดยสารซึ่งไปกับ
เรือต้องตกค้างอยู่ในต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่รัฐได้จ่ายไปในการนํา
คนประจํ าเรื อ หรื อ ผู้โ ดยสารดัง กล่ า วกลับ ประเทศภายในสามสิ บ วั น นับ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ หนั ง สือ แจ้ ง จาก
กรมประมง
หมวด ๗
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต
มาตรา ๖๙ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๖ และผู้รับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๘
การโอนใบอนุญาต
มาตรา ๗๐ สิทธิตามใบอนุญาตและสิทธิตามหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ตกทอด
ไปสู่ทายาท
มาตรา ๗๑ ถ้าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๑
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้บุคคลอื่น ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี และต้องชํ าระค่าธรรมเนียมการโอน
ใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอโอนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
การโอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๙
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๒ ผู้ใ ดประสงค์ จ ะให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ต รวจสอบการขอรั บ ใบอนุ ญ าตการขอ
หนังสืออนุญาต และการขอหนังสือรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่
ทําการโดยปกติ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และจะต้องเสียค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าอัตราของทางราชการ รวมทั้ งต้ องจ่ ายค่ าพาหนะเดิ นทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความจําเป็น
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ การกําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สื อ เรี ย กผู้ รั บ อนุ ญ าต กรรมการ ผู้ จั ด การ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจในการจั ด การ
หรือพนักงานของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต
ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ทเี่ กี่ยวกับการประกอบกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุม
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๔ ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) สั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงหยุดเรือ หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้ําใด
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทําการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) เก็ บ ตั ว อย่ า งสั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า หรื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ เพื่ อ นํ า ไปตรวจสอบ หรื อ
ตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๓๓
(๘) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์
หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๕๐ (๔)
ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๗) หรือ (๘) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําอื่น
หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ํา หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งทําลาย
หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
เมื่อได้เข้าไปและทําการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้
ให้อธิบดีมีอํานาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๕ การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑๐
มาตรการทางปกครอง
มาตรา ๗๖ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
หรือหนังสืออนุญาต ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาต
ทําการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่แก้ไขหรือปฏิบัติตามคําสั่งให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตมีกําหนด
ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน แต่ในกรณีที่มีการเสนอคําฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าผู้รับอนุญาตกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตไว้จนกว่าคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
มาตรา ๗๗ ผู้ มี อํ า นาจออกใบอนุ ญ าตหรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตมี อํ า นาจเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
หรือหนังสืออนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตผู้ใด
(๑) เคยถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ระงั บ การอนุ ญ าตมาแล้ ว และมี เ หตุ ที่ จ ะต้ อ งถู ก พั ก ใช้
ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต และการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตครอบครองสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ให้ผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจําหน่ายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้ในครอบครองให้แก่กรมประมงในราคาที่กรมประมง
กําหนดตามสมควรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังมิได้จําหน่ายหรือจําหน่ายเพียงบางส่วน ให้สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ยังมิได้จําหน่ายนั้น
ตกเป็นของกรมประมง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่เห็นด้วยกับคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาต
ตามมาตรา ๗๖ หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๗๗ ให้อุทธรณ์ต่อบุคคล
ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
(๑) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกคําสั่ง ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี
(๒) ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกคําสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ
ลงในที่จับสัตว์น้ํา ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตนั้น
แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดได้ หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือ
ทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเช่นว่านั้นเสียได้โดยให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
มาตรา ๘๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้รับอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาตตามมาตรา ๗๗ ให้ผู้รับอนุญาตจัดการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นของผู้รับอนุญาต ในที่จับสัตว์น้ําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ผู้รับอนุญาตมิได้มี
การดําเนินการภายในเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือ
ทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเช่นว่านั้นเสียได้โดยให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาตตามมาตรา ๗๘ และเมื่อมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สุดให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ระยะเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๘๑ ในกรณี ที่ผู้ ใดทํ าการประมงหรื อ ติด ตั้งเครื่อ งมือ ทําการประมง สิ่งปลู กสร้า ง
หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้ําโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการรื้อถอน
หรือทําลายเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเช่นว่านั้นเสียได้ทันที
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะสั่ ง ให้ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนหรื อ ทํ า ลายเครื่ อ งมื อ
ทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ นั้นให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งก็ได้ และหากไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจดําเนินการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเช่นว่านั้นโดยให้ผู้นั้น
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง
ประจํ า จั ง หวั ด ที่ อ อกตามความในมาตรา ๖ หรื อ ประกาศของคณะกรรมการประมงประจํ า จั ง หวั ด
ที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (๕) หรือ (๖)
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีออกตามความในมาตรา ๓๗
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ (๑) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าหากปรากฏว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นเป็นสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๗
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
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มาตรา ๙๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา ๕๐
(๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๕๕ (๒) หรือมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท
มาตรา ๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๙๖ เจ้าของเรือประมงผู้ใดไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา ๗๓ (๑)
หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๓ วรรคห้า ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๘ เครื่อ งมื อทํ าการประมง สัต ว์น้ํ า และสิ่ง อื่น ๆ ที่ ใช้ ในการกระทําความผิ ด
หรือได้มาโดยการกระทําความผิดโดยฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๖ (๑) ให้ศาลริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๙๙ บรรดาความผิ ด ตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕
และมาตรา ๙๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระกอบด้ ว ยผู้ แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุ งเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรี กําหนดตาม
ความเหมาะสม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๐ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ให้ บ รรดาที่ รั ก ษาพื ช พั น ธุ์ ที่ ป ระกาศกํ า หนดตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ําตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๑ บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๐๒ ให้กรมประมงจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๓ ให้ผู้ซึ่งประกอบอาชีพการประมงอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตนต่อกรมประมง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. ๒๔๙๐ อยู่ในวั นที่พระราชบั ญญัตินี้ ใช้บัง คับ ให้ยื่นคํ าขอรั บใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ นี้
ต่อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั นนั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช้ บั ง คั บ และเมื่ อ ได้
ยื่นคําขอแล้วให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าอากร
ใบอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องมือทําการประมงตามประเภทเครื่ องมือทําการประมง

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

ประเภทเครื่ องมืออวนลาก
ประเภทเครื่ องมืออวนรุน
ประเภทเครื่ องมืออวนล้ อมจับ
ประเภทเครื่ องมืออวนช้ อน อวนยก หรื ออวนครอบ
ประเภทเครื่ องมืออวนติดตาหรื อข่าย
ประเภทเครื่ องมืออวนอื่น
ประเภทเครื่ องมือคราด
ประเภทเครื่ องมือโป๊ ะ
ประเภทเครื่ องมือลอบ
ยอขันช่อ ช้ อนขันช่อ ช้ อนสนัน่
หรื อช้ อนหางเหยี่ยวมีเครื่ องยก
ช้ อนปี ก ยอปี ก หรื อบาม
ช้ อนอื่นนอกจาก (๑๐) และ (๑๑)
ที่มีปากกว้ างตังแต่
้ ๓.๕ เมตรขึ ้นไป
เบ็ดราวยาวตังแต่
้ ๑๐๐ เมตรขึ ้นไป
แหยาวตังแต่
้ ๓ เมตรขึ ้นไป
ประเภทเครื่ องมืออื่น ๆ

เมตรละ
เมตรละ
เมตรละ
เมตรละ
เมตรละ
เมตรละ
อันละ
ลูกละ
ลูกละ

๕๐๐
๕๐๐
๒๐
๓๐
๒
๑๐
๓,๔๐๐
๔,๐๐๐
๒๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปากละ
ปากละ

๖๐๐
๘๐๐

บาท
บาท

ปากละ
๒๐๐
สายละ
๘๐
ปากละ
๒๐๐
หน่วยละ ๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตให้ นําเข้ าหรื อส่งออกสัตว์นํ ้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นํ ้า
ฉบับละ
๕๐๐
บาท
(๒) ใบอนุญาตให้ ครอบครองสัตว์นํ ้าหรื อผลิตภัณฑ์
บาท
สัตว์นํ ้า
ฉบับละ
๑,๐๐๐
(๓) ใบอนุญาตให้ ประกอบอาชีพการประมง
ฉบับละ
๕๐๐
บาท
(๔) ใบอนุญาตให้ ทําการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในที่จบั สัตว์นํ ้า
ซึง่ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ตารางเมตรละ
๕
บาท
(๕) ใบอนุญาตให้ ใช้ เรื อประมงไทยในการ
บาท
ทําการประมงนอกน่านนํ ้าไทย
ฉบับละ
๓,๐๐๐
(๖) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๑๐๐
บาท
(๗) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ
๑๐๐
บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการประมงได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีทรัพยากรสัตว์น้ําจํานวนจํากัด
ในขณะที่เทคโนโลยีด้านการประมงได้พัฒนาไปอย่างมากและถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือทําการประมง อันส่งผล
ให้สัตว์น้ําลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว จึงสมควรปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมงของประเทศ
ให้ สอดคล้ องกั บกฎหมายระหว่ างประเทศและมาตรฐานสากล รวมทั้ งความเจริ ญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
ด้านการประมง และสภาพของสังคมในปัจจุบัน โดยกําหนดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ํา และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม
ให้ประชาชนหรือชุมชนประมงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างสมดุล เพื่อให้สามารถนําทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยื น
และกําหนดมาตรการในการส่งเสริมให้สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงหรือจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํามีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใช้เรือประมงไทยในการทําการประมงทั้งในน่านน้ําและ
นอกน่านน้ําไทย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

