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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
สําหรับปีการประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖1
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ ประกอบข้อ ๗ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กํ า หนดห้ ว งเวลาให้ ผู้ ที่ จ ะประสงค์ ทํ า การประมงพาณิ ช ย์ สํ า หรั บ ปี ก ารประมง
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มายื่นคําขอรับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขต
ติดทะเล
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคําขอสามารถยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่า
มาพร้อมกันได้ (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด) โดยให้หน่วยงานของกรมประมง
ที่รับคําขอดําเนินการส่งคําขอให้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดดําเนินการต่อไป
ข้อ ๒ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาตทําการประมงตามข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
(3) ต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
(4) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาต
(5) กรณี ผู้ ยื่ น คํ า ขอเป็ น ผู้ เ ยาว์ การดํ า เนิ น การ ต้ อ งกระทํ า โดยผู้ แ ทนโดยชอบธรรม
หรือผู้ปกครอง โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
ข้อ ๓ เรื อ ประมงที่ จ ะใช้ ป ระกอบการขอรั บ อนุ ญ าตทํ า การประมงพาณิ ช ย์ ต้ อ งเป็ น เรื อ
ที่มีลักษณะ ดังนี้
(1) เรือ ประมงต้องเป็น เรื อที่มี ขนาดตั้ งแต่ สิบ ตันกรอสขึ้น ไป หรือ เป็น เรือ ที่ใช้ เครื่อ งยนต์
มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือเรือที่มีขนาดต่ํากว่า ๑๐ ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมือ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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(2) ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือสําหรับทําการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย และมีอายุใบอนุญาตใช้เรือเหลือไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในวันยื่นคําขอ รวมทั้งต้องมี
หมายเลขไอเอ็ ม โอสํ า หรั บ เรื อ ที่ มี ลั ก ษณะตามที่ อ งค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International
Maritime Organization) กําหนด
ในกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ทําการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต
การประมงไทย รวมทั้ ง ต้ อ งมี ห มายเลขไอเอ็ ม โอสํ า หรั บ เรื อ ที่ มี ลั ก ษณะตามที่ อ งค์ ก ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กําหนด
ข้อ 4 เงื่อนไขอื่น
(1) เรื อ ประมงขนาดตั้ ง แต่ 30 ตั น กรอสขึ้ น ไป ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบติ ด ตามเรื อ ประมง
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ตามมาตรา ๘๑ (๑) แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) เรือประมงขนาดตั้ง แต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไปต้อ งผ่านการรับรองสุ ขอนามัยเรือประมง
(สร.๓) ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ณ วันที่ยื่นคําขอ หรือเรือที่ได้รับการยกเว้น
ตามประกาศกรมประมง
(3) เรือประมงจะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องนําออกจากระบบ (ทําลาย เปลี่ยนประเภท
การใช้เรือ มอบให้กรมประมง หรือขายไปต่างประเทศ) อันเนื่องมาจากการควบรวมใบอนุญาตทําการประมง
หรือการแลกเปลี่ยนเรือประมง
(4) เครื่องมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ สําหรับปี
การประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ลําดับ
กิจกรรม
๑ ผู้ประสงค์ทําการประมงพาณิชย์ยื่นคําขอรับใบอนุญาต และยื่น
คําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ณ สํานักงานประมงพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานประมงอําเภอท้องที่ติดทะเล
๒ การตรวจสอบเรือประมง
2.1 เรือที่ได้รบั ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ที่มขี นาด
30 ตันกรอสขึน้ ไป เรือที่ต่ํากว่า 30 ตันกรอส ใช้เครื่องมือ
ทําการประมง อวนลาก อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก
อวนครอบปลากะตัก และเรือที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป

ระยะเวลา
วันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์
๒๕๖๑
วันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒ ง
ลําดับ

3
4

5

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรม
ระยะเวลา
๒๕๖๑
แต่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์และถูกตรึงพังงาเรือ
ทําการตรวจ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง
2.2 เรือที่ได้รบั ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ที่ไม่ตอ้ งแจ้ง
เรือเข้า - ออก ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง และ
เรือขนาดต่ํากว่า ๑๐ ตันกรอส ที่ใช้เครือ่ งมือทําการประมง
พาณิชย์ตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด ทําการตรวจ
โดยคณะทํางานตรวจเรือ ของ ศปมผ.
กรมประมงพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต
วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
แจ้งผลการพิจารณา และให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการ ดังนี้
4.1 ชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าอากรการประมง และรับ
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ณ สํานักงานประมงอําเภอ
ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
4.2 ชําระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใบแทน
ใบอนุญาตใช้เรือ ณ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในจังหวัด
ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ นําเรือพร้อม
เครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต มาให้ตรวจสอบก่อน
ออกไปทําการประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก
เรือประมง

ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

วันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป ทัง้ นี้ หากไม่ผ่านการตรวจ
เครื่องมือทําการประมง จะไม่สามารถ
ออกไปทําการประมงตามที่ได้รบั อนุญาตได้

6 ชนิดเครื่องมือทําการประมงพาณิชย์ ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทําการประมง ดังนี้
อวนลากคู่
อวนลากแผ่นตะเฆ่
อวนลากคานถ่าง
อวนล้อมจับ
อวนล้อมจับปลากะตัก
อวนครอบปลากะตัก
อวนช้อน/ยก ปลากะตัก
อวนครอบหมึก
อวนช้อนปลาจะละเม็ด
อวนติดตา
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(๑๑) อวนรุนเคย
(๑๒) คราดหอยลาย
(๑๓) คราดหอยแครง
(๑๔) คราดหอยอื่น
(๑๕) ลอบปลา
(๑๖) ลอบปู
(๑๗) ลอบหมึก
(๑๘) ลอบหมึกสาย
(๑๙) เบ็ดราว
(๒๐) แผงยกปูจักจั่น
(๒๑) เบ็ดมือ
(๒๒) เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
ทั้งนี้ การขอใช้เครื่องมือทําการประมงมากกว่า 1 เครื่องมือ หรือการขอทําการประมงข้ามฝั่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติกําหนด
ข้อ 7 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอ ได้แก่
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการประมง (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
(3) สําเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)
ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือเรือที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกรมประมง
(4) แบบแจ้งพิกัดการวางซั้ง ประกอบการขออนุญาตทําการประมง (กรณีขอใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ)
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของเรือ หรือมีเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ร่วม
(6) หนังสือแสดงความเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้เยาว์)
(7) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง อายุไม่เกิน 3 เดือน จํานวน 3 รูป ดังนี้
7.๑ ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จํานวน ๑ รูป (เฉพาะเรือตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๑

7.๒ ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจําเรือชัดเจน (กรณีเรือ
ที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์อยู่เดิม) จํานวน ๑ รูป
7.๓ ภาพถ่ายเรือเต็มลําด้านซ้ายหรือด้านขวา จํานวน ๑ รูป
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

