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พระราชกําหนด
การประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า “พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชกํ า หนดนี้ มุ่ ง หมายเพื่ อ การจั ด ระเบี ย บการประมง
ในประเทศไทยและในน่านน้ําทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษา
ทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้ดํารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ
รวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง
ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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(๑) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการประมงและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น้ํ า เป็ น ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(๒) เพื่ อ ปกป้ อ งคุ้ ม ครองและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น ประมงพื้ น บ้ า นและชุ ม ชน
ประมงท้องถิ่น
(๓) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
(๔) เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง และขจั ด การทํ า การประมงโดยไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง
(๕) มี ก ารใช้ ห ลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ํ า
นําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและหลักการป้องกันล่วงหน้าเพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน
(๖) เพื่อป้องกันและขจัดการทําการประมงที่เกินศักย์การผลิตและขีดความสามารถในการทํา
การประมงส่วนเกิน ตลอดจนควบคุมมิให้การทําการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา
(๗) เพื่อบังคับใช้มาตรการตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้อย่างเป็นระบบ
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดนี้
(๙) เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการทํางานของแรงงานในภาคการประมง
(๑๐) เพื่อสร้างระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมงให้มีประสิทธิภาพ
(๑๑) เพื่ อ ให้ มี ร ะบบการสื บ ค้ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตรวจสอบที่ ม าของสั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้ตั้งแต่การทําการประมงไปจนถึงผู้บริโภค
(๑๒) กําหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญาให้ได้สัดส่วนและเหมาะสม เพื่อป้องกัน
การกระทําความผิด
มาตรา ๕ ในพระราชกําหนดนี้
“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
ที่อาศัยอยู่ในน้ําเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ํา รวมทั้งไข่และน้ําเชื้อของสัตว์น้ํา และสาหร่ายทะเล ซาก
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ําเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ําตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ํานั้นด้วย
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“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา” หมายความว่า ผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปสัตว์น้ําหรือที่ใช้สัตว์น้ําเป็นวัตถุดิบ
“การแปรรูปสัตว์น้ํา” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ําสําหรับ
ใช้เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ําโดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพของสัตว์น้ํา
หรือการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ําเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
“การประมง” หมายความว่า การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การดูแลรักษาสัตว์น้ํา
การแปรรูปสัตว์น้ํา และหมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทําการประมง
“ทําการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ําหรือการกระทําใด ๆ
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ํา
“ที่จับสัตว์น้ํา” หมายความว่า ที่ที่มีน้ําขังหรือไหล และหาดทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
รวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีนํ้าท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชน
รวมทั้งทะเล
“ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้ําไทย และทะเลที่อยู่
ในเขตของรัฐชายฝั่งอื่น
“น่านน้ําไทย” หมายความว่า น่านน้ําภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง
“น่านน้ําภายใน” หมายความว่า ที่จับสัตว์น้ําภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล
เว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา จะออกกฎกระทรวง
กําหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณ
ที่กําหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ ตามที่ระบุ
ในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน้ําศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของพื้นที่ที่มีการถมทะเล
“ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่งจนสุด
เขตเศรษฐกิจจําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยหรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็น
สิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศสุดแต่เขตใดจะไกลกว่า
“ทะเลนอกน่านน้ําไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่งและหมายความ
รวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง
“ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในเขตอํานาจของรัฐชายฝั่งหรือ
ที่รัฐชายฝั่งมีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
“รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดน้ําทะเลแต่ไม่รวมถึงประเทศไทย
“ประมงน้ําจืด” หมายความว่า การทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําที่อยู่ในน่านน้ําภายใน
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“ประมงพื้นบ้าน” หมายความว่า การทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมง
หรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์
“ประมงพาณิชย์” หมายความว่า การทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอส
ขึ้นไป หรือเรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําทั้งโดยวิธีธรรมชาติ
วิธีผสมเทียม หรือวิธีอื่นใดในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในช่วงใดของวงจรชีวิต
สัตว์น้ํานั้น
“ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําลักษณะอื่นใด
ไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินของเอกชน หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในที่จับสัตว์น้ําใด ๆ ที่ผู้ขุด
ผู้สร้าง ผู้จัดทํา เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
“การดู แ ลรั กษาสั ต ว์น้ํ า ” หมายความว่ า การดูแ ลรั กษาคุ ณ ภาพสัต ว์ น้ํ าหลั ง การจั บก่ อ นถึ ง
กระบวนการการแปรรูปสัตว์น้ํา
“เครื่องมือทําการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ
อาวุธ เสา และหลักที่ใช้ทําการประมง
“เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ําทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์
จากทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ํ า ในทางการค้ า และให้ ห มายความรวมถึ ง ยานพาหนะที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น เรื อ ประมง
ใช้แปรรูปสัตว์น้ํา หรือเพื่อขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงเรือบรรทุกสินค้า
“เรือประมงไทย” หมายความว่า เรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
“จุดอ้างอิง” หมายความว่า ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างขีดความสามารถในการทําการประมง
และขีดความสามารถของผลผลิตสัตว์น้ําที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่พิจารณาจากปริมาณสัตว์น้ํา ขนาด อัตราการเกิดและการตาย และช่วงชีวิตของสัตว์น้ํา เพื่อนํามาใช้กําหนด
จํานวนสูงสุดที่พึงทําการประมงได้อย่างยั่งยืน
“การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
การทําการประมงที่ไม่ได้รายงาน และการทําการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์
“การทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า
(๑) การทําการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ของรัฐชายฝั่ง
(๒) การทํ า การประมงที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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“การทําการประมงที่ไม่ได้รายงาน” หมายความว่า
(๑) การทําการประมงโดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือรายงานเท็จ
(๒) การทําการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศโดยไม่แจ้ง
หรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการขององค์การระหว่างประเทศนั้น หรือรายงานเท็จ
“การทําการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์” หมายความว่า
(๑) การทําการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะใช้เรือใด ๆ
ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ โดยประการที่มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และบริหารจัดการการประมงที่องค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีข้นึ
(๒) การทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําที่ยังไม่มีการกําหนดมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
การประมง โดยการทําการประมงนั้นไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ํา
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศในแต่ละภูมิภาค
ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง
“เรื อ ไร้ สั ญ ชาติ ” หมายความว่ า เรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมาย หรื อ เรื อ ที่ มี ตั้ ง แต่
สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ
“นายทะเบียนเรือ” หมายความว่า นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง
“คนประจําเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจําอยู่ในเรือประมงแต่ไม่รวมถึง
ผู้ควบคุมเรือ
“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร
“ท่ า เที ย บเรื อ ประมง” หมายความว่ า สถานที่ ที่ จั ด ขึ้ น สํ า หรั บ ใช้ จ อดหรื อ เที ย บเรื อ ประมง
ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือใช้ในการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือประมง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบก
หรือในน้ํา
“กิจการแพปลา” หมายความว่า กิจการแพปลาที่ได้รับใบอนุญาตหรือสะพานปลาที่ได้มีการประกาศ
ให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยกิจการแพปลา
“การขนถ่ายสัตว์น้ํา” หมายความว่า การนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทั้งหมดหรือบางส่วน
จากเรือประมงไปยังยานพาหนะอื่น
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“ผู้สังเกตการณ์” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
บนเรือประมง
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามพระราชกําหนดนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกําหนดนี้
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชกําหนดนี้
ลดหรือยกเว้นค่าอากรและค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๗ การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การอนุญาต การรับจดทะเบียน การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงจะกําหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียม
และค่าอากรตามอัตราที่กําหนดไม่เกินอัตราท้ายพระราชกําหนดนี้ด้วยก็ได้
การออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราค่าอากร
หรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจํานวนของเรือประมงหรือเครื่องมือ
ทําการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือการทํา
การประมงก็ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศ
และอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วย ให้ถือว่า
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่างประเทศ
บรรดาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง ไม่ว่าจะกระทําในน่านน้ําไทยหรือนอกน่านน้ําไทย
และไม่ว่ากระทําโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระทํา
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มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทําการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ํา
ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ํา ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีและได้ดําเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สตั ว์น้ําเกินสมควรแล้ว
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร
มาตรา ๖๑ ห้ามมิ ให้ ผู้ใ ดมีไ ว้ในครอบครองเพื่ อ การค้ าซึ่ งสั ต ว์น้ํ าหรือ ผลิ ต ภัณ ฑ์สั ตว์ น้ํ า
โดยรู้ว่าเป็นสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้มาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐
หรือจากการทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ หรือที่ได้มาจากเรือประมง
ที่ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๙๔ หรือที่มีชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อตามมาตรา ๑๑๖
มาตรา ๖๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๖๓ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดติ ด ตั้ ง วาง หรื อ สร้ า งเขื่ อ น ฝาย ทํ า นบ รั้ ว สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทําการประมงอื่นใด หรือกระทําการใดในที่จับสัตว์น้ําอันเป็นการกั้น
ทางเดินของสัตว์น้ําหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณภัยหรือเพื่อประโยชน์
ของทางราชการในการชลประทาน
มาตรา ๖๔ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ํา ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ
หรือเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จํานวน
หรือขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้ ใ ดมี สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ตามวรรคหนึ่ ง ไว้ ใ นครอบครองต้ อ งส่ ง มอบสั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นโดยเร็ว
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ของทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ําที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจาก
โรคระบาด รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์น้ําบางชนิดได้
ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้า ส่งออก นําผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ําตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
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มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ําชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ําที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือนําสัตว์น้ําดังกล่าวขึ้นเรือประมง เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อการช่วยชีวิต
ของสัตว์น้ํานั้น
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือทําการประมง ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะ
และวิธีการคล้ายคลึงกัน
(๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ําสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง
ใช้สําหรับดักสัตว์น้ํา
(๓) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเครื่องมือทําการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ
วิธีการทําการประมง พื้นที่ทําการประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด เพื่อประโยชน์ในการทํา
การประมงพื้นบ้าน
มาตรา ๖๘ ผู้ใดใช้เครื่อ งมื อ อวนรุน เคยที่ใ ช้ประกอบเรือยนต์ ทําการประมงต้ อ งปฏิบั ติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่
หรือระยะเวลาในการทําการประมง
มาตรา ๖๙ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่าสองจุดห้าเซนติเมตร
ทําการประมงในเวลากลางคืน
มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
หรือระยะเวลาอื่นใดที่จําเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ํา ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑ ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดมีอํานาจออกประกาศ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องมือทําการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการทําการประมง พื้นที่ทําการประมง
ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการทําการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ํา
(๒) ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ําที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ
(๓) พื้นที่ที่จะให้ใช้เครื่องมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอื่นใด
อันทําให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทําเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ําซึ่งกระทําโดยทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว
และในกรณีที่เป็นการออกประกาศเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่ใดเป็นการเฉพาะ ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณ
ที่กําหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย
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การกําหนดของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและเฉพาะในเขตประมงน้ําจืดและเขตทะเลชายฝั่ง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่ก ารออกประกาศตามมาตรา ๗๑ จะต้อ งดํา เนิน 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
ให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีใช้อํานาจในการกําหนดแทน
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดที่เกี่ยวข้องทราบ
หมวด ๖
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
มาตรา ๗๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อเป็น
แหล่งผลผลิตของสัตว์น้ําอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
ให้เกิดความยั่งยืนโดยคํานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการรักษา
ความสมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ําที่ได้จากการเพาะเลี้ยงทั้งในด้านคุณภาพ
และสุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน
มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยในการบริโภค
สัตว์น้ํา ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําดําเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศกําหนด
ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในอันที่จะส่งเสริม พัฒนา และแนะนําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่งและมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ํา
และออกหนั ง สื อ รั บ รองความชอบด้ ว ยมาตรฐานของการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ให้ แ ก่ ผู้ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า
ที่ดําเนินการโดยถูกต้องตามมาตรฐานดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ
มาตรา ๗๕ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอหนั ง สื อ รั บ รองการได้ ม าตรฐานการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า
ตามมาตรา ๗๔ หรือขอให้กรมประมงตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกําเนิดของสัตว์น้ําใด
หรือขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา สัตว์น้ํา หรือปัจจัยการผลิตเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นคําขอ
และชําระค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองหรือตรวจสอบตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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มาตรา ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ให้ออกกฎกระทรวงกําหนดชนิด
หรือลักษณะของสัตว์น้ํา หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมได้
มาตรา ๗๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
นอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศกําหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
มาตรา ๗๘ ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่กําหนด
(๒) กําหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ําที่ห้ามนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) กําหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ําที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นํา้
(๔) กําหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ําทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํารั่วไหล
ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๗) กําหนดเรื่องอื่นใดที่จําเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภค
หรือต่อกิจการของบุคคลอื่น
มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าในที่จั บสัตว์น้ํ าซึ่งเป็ นสาธารณสมบั ติ
ของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๗
การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ
มาตรา ๘๐ บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งระบบการควบคุ ม เฝ้ า ระวั ง
และตรวจสอบการทําการประมงให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําได้ตั้งแต่การทําการประมงไปจนถึงผู้บริโภครายสุดท้าย
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นอกจากบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๙ แล้ว การควบคุม เฝ้าระวัง
สืบค้น และตรวจสอบการทําการประมงให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ส่วนที่ ๑
การควบคุมและเฝ้าระวัง
มาตรา ๘๑ ผู้ ใ ดจะนํ า เรื อ ประมงที่ มี ข นาดตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดออกไปทํ า
การประมงพาณิชย์ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและปริมาณ
ของสัตว์น้ําที่จับได้ จุดจอดเรือ การขนถ่ายสัตว์น้ํา การขาย หรือการเททิ้งสัตว์น้ํา ซึ่งต้องรับรองความถูกต้อง
โดยผู้ควบคุมเรือ และต้องส่งรายงานให้กรมประมงทราบ ตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และในกรณีเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบสําเนาบันทึกการทําการประมง และเอกสารหลักฐานอื่นตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนดด้วย
(๔) จัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๒ ก่อนนําเรือประมงตามมาตรา ๘๑ ออกจากท่าเทียบเรือประมง เจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือต้องนําเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้ทําการประมง จํานวน
รายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ หรือหลักฐานการอนุญาตตามมาตรา ๘๓ ของคนประจําเรือที่จะออกไป
พร้อมกับเรือประมง และหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางาน
ของคนประจําเรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณี ที่ เจ้ าของเรือหรื อผู้ ควบคุ มเรื อไม่ ยื่ นเอกสารและหลั กฐานตามวรรคหนึ่ ง หรื อการจั ด
ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือไม่เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งห้ามมิให้นําเรือออกจากท่าเทียบเรือประมงหรือสั่งให้นําเรือประมง
เข้าเทียบท่าได้
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มาตรา ๘๓ คนประจํ า เรื อ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ คนประจํ าเรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเดิ น เรื อ
ในน่านน้ําไทย และในกรณีคนประจําเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้อ ธิบดีมีอํานาจเช่นเดียวกับเจ้าท่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยในการออกหนังสือคนประจําเรือ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทํางานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีอํานาจเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นทํางานในเรือประมงที่จะออกไปทําการประมงในทะเล
การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และเมื่อได้ออกหนังสือคนประจําเรือหรือได้อนุญาตให้ผู้ใดแล้วให้แจ้งให้กรมเจ้าท่า
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางานทราบด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคนประจําเรือในการขอหนังสือ
คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย หรือขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
และกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว
ให้อธิบดีมีอํานาจออกหนังสือคนประจําเรือและหลักฐานการอนุญาตให้แก่คนประจําเรือตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งคนประจําเรือต้องเก็บรักษาหลักฐานนั้นไว้กับตัวหรือในสถานที่ที่ปลอดภัย
ในเรือประมงที่ตนประจําอยู่
การออกหนั งสื อ คนประจํา เรือ และการอนุ ญ าตตามวรรคสอง ให้ ใ ช้ไ ด้ แต่ เฉพาะการทํ างาน
ในเรือประมงที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต และในบริเวณท่าเทียบเรือประมงและเฉพาะตามกําหนดเวลา
ที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต
มาตรา ๘๔ ผู้ใดประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงต้องจดทะเบียนเป็น
ท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง เว้นแต่ท่าเทียบเรือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลาอยู่แล้ว
มาตรา ๘๕ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
ต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื อ ประมงทุ ก ลํ า ที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารจอดเรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า หรื อ นํ า สั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ตามรายการ วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ดําเนินการรวบรวมและจัดส่งรายงาน
การเข้าออกเรือตามมาตรา ๘๑ ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เรือประมงที่ทําการประมงพาณิชย์ ขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่า ณ สถานที่อื่นใดนอกจากท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔
หรือสถานที่ที่เป็นกิจการแพปลาตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ประกาศของอธิบดี ตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดขนาดของเรือประมงที่สามารถขนถ่ายสัตว์น้ํ า
หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงแห่งใดด้วยก็ได้
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตามวรรคหนึ่ง จัดทําหนังสือกํากับ
การซื้อขายสัตว์น้ําตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด และส่งสําเนาให้กรมประมงตามระยะเวลา
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือประมง
ที่ได้จดทะเบียนให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ เรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา โดยเจ้าของเรือหรือ ผู้ควบคุมเรือ
ที่ทําการประมงต้องได้รับอนุญาตทางวิทยุสื่อสารหรือช่องทางอื่นทํานองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา
หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๓๙ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การขอจดทะเบี ย นเรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า หรื อ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนด
ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ํา โดยจะกําหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ พื้นที่ หรือระยะเวลาที่ห้ามทํา
การขนถ่ายสัตว์น้ําก็ได้
มาตรา ๘๘ ผู้ใดจะนําเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ําต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) จัดทําหนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและรายงาน
ให้กรมประมงทราบตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๙ เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือ เก็บรักษาสัตว์น้ํา
นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้แล้ว ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเลที่อยู่ในเขตของ
รัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น และในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ํา
ในทะเลหลวงต้องปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๒
หลักฐานเพื่อการสืบค้น
มาตรา ๙๐ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ได้จากการประมง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดทําหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงและส่งรายงานให้
กรมประมงตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒)
(๒) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา ต้องจัดทําหนังสือกํากับ
การขนถ่ายสัตว์น้ํา และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘๘ (๒)
(๓) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ําให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด และต้องส่งสําเนาให้กรมประมงตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๘๖ วรรคสาม
(๔) ผู้ซื้อสัตว์น้ําจากท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตาม (๓) ต้องกรอกข้อมูล
ในหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําตาม (๓) เมื่อขายหรือส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้บุคคลอื่น
(๕) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือแปรรูปสัตว์น้ํา ต้องจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๖) ผู้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น ได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๙๒
มาตรา ๙๑ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อธิบดีมีอํานาจกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมตามมาตรา ๗๖
ต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ําให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อผู้ซื้อสัตว์น้ําตามวรรคหนึ่งขายหรือส่งมอบสัตว์น้ํานั้นให้บุคคลอื่น ให้กรอกข้อมูลในแบบรายการ
ตามวรรคหนึ่งระบุผู้ซื้อหรือผู้รับมอบสัตว์น้ํานั้นทุกทอดไป
มาตรา ๙๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น้ําหรือเอกสารอื่นใด
ที่แสดงว่าสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้น ได้มาจากการทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่เรือประมงไทยจับได้จาก
การทําการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนั้น มิให้ถือว่าเป็นการนําเข้า
มาตรา ๙๓ ผู้ส่งออกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําผู้ใดประสงค์จะขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา
หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ํา ให้ยื่นคําขอต่อกรมประมง ตามแบบ
วิธีการ และชําระค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ส่วนที่ ๓
มาตรการในการตรวจสอบ
มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร
ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
มาตรา ๙๕ เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง ก่อนเวลาที่
เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยต้องแจ้งข้อมูลและเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
หลังจากที่ได้รับแจ้งการขอเข้าเทียบท่า
ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการทํา
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า เว้นแต่เพื่อความปลอดภัย
ของคนประจําเรือหรือตัวเรือประมง หรือในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๙๖ เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว
ให้ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตนํ า เข้ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า และเมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว จึ ง นํ า สั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นจากเรือประมงได้
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ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้นําเข้าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
จะพิสูจน์ได้ว่า
(๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ทําการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออก
โดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง
(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทําหนังสือรับรองว่า รัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่า
สัตว์น้ําที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้
เรือประมงนั้นออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่กําหนด และแจ้งให้รัฐเจ้าของธง หรือประเทศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจักร
ภายในเวลาที่กําหนด หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนั้นได้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณี
เป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนั้นออกขายทอดตลาด
หรื อ ทํ า ลายได้ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการขายทอดตลาดเมื่ อ ได้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น แล้ ว
ให้กรมประมงยึดไว้จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําออกขายทอดตลาดด้วย
โดยให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ทําลายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําดังกล่าว หรือนําไปดําเนินการเพื่อจ่ายแจก
ให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา
เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชื้อเพลิงและเสบียง
หรือซ่อมบํารุง ตามความจําเป็นก็ได้
มาตรา ๙๗ รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้เรือประมงที่ทําการประมงพื้นบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธง
ที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ราชอาณาจั ก รไทยไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ทั้ ง หมด
หรื อบางส่ ว นก็ไ ด้ ในการนี้ รัฐ มนตรี มี อํา นาจกํา หนดแนวปฏิ บัติ ให้ เรื อ ดังกล่ าวต้ อ งปฏิบั ติ เพื่ อ เป็ น
การป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยก็ได้
หมวด ๘
สุขอนามัยของสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
มาตรา ๙๘ ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดทํามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ
การดูแลรักษาสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการประมงนําไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตนให้ได้สัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการการประมงดําเนินการให้ได้มาตรฐาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกหนังสือรับรองการได้มาตรฐานให้แก่ผู้ซึ่งดําเนินการ
ได้มาตรฐานดังกล่าวได้ตามที่ร้องขอ
การร้องขอหนังสือรับรองตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยจะกําหนด
ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับรองด้วยก็ได้
มาตรา ๙๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ รัฐมนตรีจะประกาศ
กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงทุกประเภทหรือบางประเภท หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําทั้งหมด
หรือบางชนิด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามมาตรา ๙๘ ก็ได้
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการการประมงหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง
ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การการประมง
หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหยุดดําเนินการเป็นเวลาตามที่กําหนด ตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา ๑๐๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าในที่จับสัตว์น้ําแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปื้อน
ของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําเกินมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศห้ามทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําแห่งนั้นภายในเวลาที่กําหนดได้
หมวด ๙
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๐๑ บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการการประมงมีความครบถ้วน
และถูกต้อง
มาตรา ๑๐๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการหรือพนักงาน
ของผู้ รั บ อนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้
(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาต
หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน จําหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้
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(๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ทเี่ กี่ยวกับการประกอบกิจการที่ตอ้ งมีการควบคุม
ตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้
(๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดทําการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือสั่งให้
ผู้ควบคุมเรือประมงนําเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้ําใดเพื่อตรวจสอบ
และควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดนี้
(๕) ค้ น ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ในเวลาระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิ ต ย์ ต กหรื อ ในระหว่ า งเวลาทํ า การ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารกระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชกําหนดนี้
(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๗) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือวัตถุใด ๆ เพื่อนําไปตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์
เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชกําหนดนี้
(๘) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕
(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์
หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๗๘ (๔)
ในกรณีที่สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ําอื่น
หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ํา หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งทําลาย
หรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร
เมื่อได้เข้าไปและทําการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได้
ให้อธิบดีมีอํานาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา ๑๐๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ซึ่งติดตั้งเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต
หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตรื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดได้
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หากผู้ได้รับคําสั่งไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดําเนินการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งใด ๆ นั้นเสียได้ โดยให้
ผู้ได้รับคําสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้น
มาตรา ๑๐๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
หรือความตกลงที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
ของประเทศที่มีอํานาจหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอํานาจควบคุมดูแลการทําการประมงในเขตนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจและได้รับการคุ้มครองในการขึ้นไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่า
กําลังทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ทําการประมงอยู่นอกน่านน้ําไทยเพื่อตรวจสอบ
และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้
การขึ้นไปบนเรือประมงเพื่อตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของนานาประเทศ
และเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ และให้นําความในมาตรา ๑๐๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยให้แจ้งให้รัฐเจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ
มาตรา ๑๐๕ ในกรณี มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ ใ ดกระทํ า ความผิ ด หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) บัน ทึก ข้อ มูลการฝ่ าฝื นที่ ต้อ งสงสั ยไว้ใ นรายงานผลการตรวจสอบและจัด เก็ บ หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(๒) สั่งยึดเครื่องมือทําการประมง สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีไว้หรือได้มาจากการทํา
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีคําสั่งตามหมวด ๑๐
หรือหมวด ๑๑
มาตรา ๑๐๖ ให้อธิบดีมีอํานาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๒๕ (๒) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชกําหนดนี้ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจําตัวของบุคคล
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกครั้ง
มาตรา ๑๐๗ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องอธิ บ ดี ต้ อ งจั ด ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชกําหนดนี้ได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการ
ผู้ขอรับบริการต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๐๘ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชกํ า หนดนี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจําตัวต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชกํ า หนดนี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด ๑๐
มาตรการทางปกครอง
มาตรา ๑๑๐ บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรการทางปกครองที่เพียงพอ
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้โทษทางอาญา
ที่ได้กําหนดไว้ในหมวด ๑๑ และเพื่อกําหนดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ถือเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างร้ายแรงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
มาตรา ๑๑๑ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตมีกําหนด
ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๙ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งซ้ํา ให้ผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หรือการอนุญาตได้
มาตรา ๑๑๒ เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือเจ้าของเรือที่ได้
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกําหนดนี้ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
การจดทะเบียนได้
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ให้อธิบดีมีอํานาจสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงนั้นหรือเครื่องมือทําการประมง
(๒) ห้ามทําการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
(๓) สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะสั่งห้ามมิให้ใช้เรือประมงนั้น
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได้
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(๔) เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๕) กักเรือประมงหรือสั่งให้วางประกัน ในกรณีเรือประมงที่กระทําความผิดเป็นเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทย
ในการยึดสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําตาม (๑) อธิบดีจะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั้นไว้ในเรือให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้
การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบ ดีคํานึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิด การกระทําผิดซ้ํ า
และการป้องกันมิให้ผู้กระทําผิดกระทําความผิดซ้ําอีก
มาตรา ๑๑๔ การกระทําดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการทําการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๑๑๓
(๑) ใช้เรือไร้สัญชาติทําการประมงตามมาตรา ๑๐
(๒) ทําการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือไม่มีใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง
ตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑
(๔) จัดทําบันทึกการทําการประมงหรือรายงานการทําการประมงโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จ
หรือทําลายเอกสารหรือหลักฐานในการกระทําความผิด
(๕) ทําการประมงเกินปริมาณหรือเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๓๖ ทําการประมงในบริเวณ
ที่ห้ามทําการประมงตามมาตรา ๕๖ หรือทําการประมงในห้วงเวลาที่ห้ามทําการประมงตามมาตรา ๗๐
(๖) ดัดแปลงเครื่องมือทําการประมงตามมาตรา ๔๒ หรือใช้เครื่องมือทําการประมงที่ต้องห้าม
ตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑)
(๗) ทําการประมงโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่รัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศกําหนดไว้
ตามมาตรา ๔๙
(๘) จับสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําที่มีขนาดเล็กกว่าที่กําหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๕๗
(๙) จับสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําตามที่กําหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖
(๑๐) ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๘๗
มาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙
(๑๑) ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนเครื่องหมายประจําเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง
(๑๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง ซ่อนเร้น
หรือทําลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๓) มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจําเป็นให้แก่เรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
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(๑๔) กระทํ า การอั น เป็ น ความผิ ด ในเรื่ อ งอื่ น ใดที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น การกระทํ า ตาม (๑) ถึ ง (๑๓)
เกินสามครั้งภายในหนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นการกระทําเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๑๑๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ การเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒ หรือการออกคําสั่ง
ตามมาตรา ๑๑๓ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
(๑) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกคําสั่ง ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี
(๒) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกคําสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์
การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้น เว้นแต่อธิบดีหรือรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๑๖ เรือประมงใดถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรีประกาศ
รายชื่อเรือนั้นให้ทราบทั่วกัน และจะสั่งให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพิกถอนทะเบียนเรือ
สําหรับใช้ในการประมงด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรีประกาศรายชื่อเรือประมงนั้นหรือมีการออกคําสั่งเพิกถอน
ทะเบียนเรือแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือนั้นทําการประมงอีกเป็นระยะเวลาตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อดังกล่าว และในระหว่างเวลาดังกล่าว ห้ามไม่ให้เจ้าของ
ท่าเทียบเรือประมงหรือกิจการแพปลายินยอมให้เรือประมงดังกล่าวนําสัตว์น้ําขึ้นเทียบท่าเทียบเรือประมง
หรือแพปลาของตน
มาตรา ๑๑๗ ประกาศรายชื่อเรือประมงตามมาตรา ๑๑๖ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม
(๒) ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ
(๓) เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลประโยชน์ของเรือดังกล่าว
(๔) เลขทะเบี ย นหรือ หมายเลขประจํ าเรื อ ที่ อ อกโดยองค์ การระหว่ า งประเทศ และที่ อ อก
โดยกรมเจ้าท่า
(๕) รูปถ่ายของเรือ
(๖) วันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อ
(๗) ระบุการกระทําความผิดที่เป็นเหตุให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมง
(๘) ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือสําหรับใช้ทําการประมง
มาตรา ๑๑๘ ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายชื่อเรือประมงที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๑๖
ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศทราบ
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มาตรา ๑๑๙ รัฐมนตรีอาจถอนชื่อเรือประมงออกจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อ
(๑) เจ้าของเรือได้แสดงหลักฐานว่า เรือประมงนั้นมิได้มีความเกี่ยวพันกับการทําการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) เรือประมงนั้นอับปางหรือถูกทําลาย
(๓) เมื่อพ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่เรือประมงถูกประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อและไม่ได้
รับรายงานว่าเรือประมงนั้นเกี่ยวข้องกับการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก
(๔) เจ้ า ของเรื อ นั้ น ได้ แ สดงหลั ก ฐานว่ า ได้ ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ รื อ นั้ น สามารถทํ า
การประมงได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือขจัดส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนแล้ว
(๕) เจ้าของเรือนั้น ได้แสดงพยานหลักฐานให้เป็นที่พอใจได้ว่า ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้อง
กับการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และได้มีมาตรการในการป้องกันตามสมควรแล้ว
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้รับอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๓ ให้ผู้รับอนุญาตจัดการรื้อถอนหรือทําลายเครื่องมือทําการประมง
สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นของผู้รับอนุญาต ในที่จับสัตว์น้ําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หรือวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต แล้วแต่กรณี และให้นําความในมาตรา ๑๐๓
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๑ บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ กําหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสม
และได้สัดส่วนกับการกระทําความผิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และป้องปรามการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้กระทําความผิดได้รับประโยชน์จาก
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๑๒๒ ผู้ ป ระกอบอาชี พ การประมงหรื อ ผู้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท
แต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน
ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีก
วันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๒๖ ผู้ทําการประมงพื้นบ้านผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท
มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๒๘ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๕ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น บาทถึ ง
ห้าแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใด
จะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก
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มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองล้านบาท
ถึงสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สิบล้านบาทถึงยี่สิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับยี่สิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงสิบล้านบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับสิบล้านบาทถึงยี่สิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดทําการประมงโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับสองล้านบาท
มาตรา ๑๓๖ ผู้สังเกตการณ์ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ เจ้าของเรือประมงผู้ใดไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับจํานวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๔
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
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ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทหรือปรับจํานวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ําที่มีไว้ในครอบครอง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งล้านบาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ําให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติหรือชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการรื้อถอนหรือฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ําให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจํานวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง นําสัตว์น้ําไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ํา ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสามล้านบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่จับหรือนําขึ้นเรือประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท
หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๔๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๖๗ (๒) (๓) หรื อ (๔) มาตรา ๖๙ หรื อ มาตรา ๗๑
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จาก
การทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ได้จากการทํา
การประมง แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับจํานวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ได้จากการทําการประมง
มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๑)
(๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องดําเนินการฟื้นฟูหรือชําระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่จับสัตว์น้ํา
หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
สามหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
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มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๘๘ (๑) ต้องระวางโทษปรับ
สองหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับสองแสนบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับสี่ล้านบาท
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) หรือ (๓) หรือทํารายงานอันเป็นเท็จ
หรือไม่นําเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับสองล้านบาท
มาตรา ๑๕๓ เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจําเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจําเรือหรือไม่ได้รับ
ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๘๓ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ แ สนบาทแต่ ไ ม่ เ กิ น แปดแสนบาทต่ อ
คนประจําเรือดังกล่าวหนึ่งคน และให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงของเจ้าของเรือประมง
และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีคําสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้ําไทยด้วย
มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๗ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ทํา
การขนถ่าย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
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ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
ที่ทําการขนถ่าย แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงยี่สิบห้าล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๕๖ เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําที่ต้องมีการควบคุม หรือผู้ซื้อสัตว์น้ําจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ํา
หรือจัดทําเอกสารหรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๕๗ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือแปรรูปสัตว์น้ําผู้ใดไม่จัดทําหลักฐานเพื่อการสืบค้น
หรือทําหลักฐานเพื่อการสืบค้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ําหรือเอกสารอื่นใด
ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ําที่นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจํานวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๙๗
ต้ อ งระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง หมื่ น บาทถึ ง สามแสนบาท หรื อ ปรั บ จํ า นวนสามเท่ า ของมู ล ค่ า สั ต ว์ น้ํ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิ น
หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา ๑๐๒ (๑)
หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า หรือฝ่าฝืนตามคําสั่งอธิบดี
ตามมาตรา ๑๑๓ (๒) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
ในกรณีผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงหนึ่งล้านบาท
ในกรณีการฝ่าฝืนคําสั่งอธิบดีตามมาตรา ๑๑๓ (๒) เป็นกรณีที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป
ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดนําข้อมูลที่ได้รับจากระบบติดตามเรือประมงหรือบันทึกการทําการประมง
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งเดือน
ถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามอํานาจหน้าที่ หรือเปิดเผยแก่ทางราชการ
หรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ทําหน้าที่เกี่ย วข้องกับการติดตามตรวจสอบและควบคุ ม
การทําการประมง
มาตรา ๑๖๕ ผู้ ใ ดปลอมแปลง ปิ ด บั ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งหมายประจํ า เรื อ ประมง
หรือทะเบียนเรือประมง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท
มาตรา ๑๖๖ ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
มาตรา ๑๖๗ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงซ้ําภายในห้าปี
อัตราโทษตามที่กําหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิ่มเป็นสองเท่า
มาตรา ๑๖๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชกําหนดนี้เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของผู้ใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของผู้ใด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นด้วย
มาตรา ๑๖๙ เครื่องมือทําการประมง สัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เรือประมง หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่
เป็นกรณีเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้วางประกันไว้ตามที่ศาลกําหนดแล้ว
ให้ศาลสั่งปล่อยเรือนั้นไป
มาตรา ๑๗๐ บรรดาความผิดตามพระราชกําหนดนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมงเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามความเหมาะสม
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทําความผิด การกระทําความผิดซ้ํา และการป้องกันมิให้
ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว
และยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๙๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ผู้ต้องหา
ยกไว้ให้แก่ทางราชการตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๗๑ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกําหนดนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ตามพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๗๒ ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศกําหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใช้บังคับ เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ําตามพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๑๗๓ บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
หรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง
สิบห้าตันกรอส และได้จดทะเบียนเป็นเรือสําหรับการประมงและได้รับอาชญาบัตรอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ อธิบดีจะอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกทําการประมงก็ได้
มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชกําหนดนี้ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคําขอแล้วให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปได้
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
มาตรา ๑๗๖ ให้กรมประมงจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าอากร
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภทเครื่องมือทําการประมง

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

ประเภทเครื่องมืออวนลาก
ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ
ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก หรืออวนครอบ
ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย
ประเภทเครื่องมืออวนอื่น
ประเภทเครื่องมือคราด
ประเภทเครื่องมือโป๊ะ
ประเภทเครื่องมือลอบ
ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น หรือช้อน
หางเหยี่ยวมีเครื่องยก
ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม
ช้อนอื่นนอกจาก (๙) และ (๑๐) ที่มีปากกว้าง
ตั้งแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป
เบ็ดราวยาวตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป
แหยาวตั้งแต่สามเมตรขึ้นไป
ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ

เมตรละ
๕๐๐ บาท
เมตรละ
๒๐ บาท
เมตรละ
๓๐ บาท
เมตรละ
๒ บาท
เมตรละ
๑๐ บาท
อันละ ๓,๔๐๐ บาท
ลูกละ ๔,๐๐๐ บาท
ลูกละ
๒๐ บาท
ปากละ
ปากละ

๖๐๐ บาท
๘๐๐ บาท

ปากละ
๒๐๐
สายละ
๘๐
ปากละ
๒๐๐
หน่วยละ ๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตทําการประมง
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐
(๒) ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
ตารางเมตรละ ๕
(๓) ใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ฉบับละ
๕๐๐
(๔) การจดทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐
(๕) ใบอนุญาตให้ทํางานในเรือประมง
ฉบับละ
๕๐๐
(๖) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๑๐๐
(๗) การโอนใบอนุญาต
ฉบับละ
๑๐๐
(๘) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมงในน่านน้ําไทยและนอกน่านน้ําไทย เพื่อป้องกัน
มิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการการทําการประมงให้สอดคล้อง
กับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพื่อให้สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
อาจมีผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น
และตรวจสอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และกําหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้ําให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และโดยที่การดําเนินการดังกล่าวต้องกระทําให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว เพื่อมิให้กระทบ
ต่อการส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้

