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ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง
พ.ศ. 2562
เพื่ อ ให้ ก ารขายทอดตลาดเรือประมงที่ พ นักงานเจ้ าหน้า ที่ต ามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสังกัดกรมประมง ได้กัก หรือยึดไว้ หรือที่ตกเป็นของแผ่นดิน
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมง จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมประมงว่ า ด้ ว ยการขายทอดตลาดเรื อ ประมง
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“พนั กงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สังกัดกรมประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์ของเรือประมงตามนัยมาตรา 145
และมาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ 4 การขายทอดตลาดเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักไว้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หรือเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เนื่องจากถูกดาเนินคดีตามมาตรา 96 หรือเรือประมง
ที่อธิบดีกรมประมงได้สั่งยึดไว้ เนื่องจากเจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการนา
ผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือหรือผู้โดยสารกลับประเทศตามมาตรา 54 ให้หน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนกลางของกรมประมงดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ให้ สานั กงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการดาเนินการขายทอดตลาด
เรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักไว้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(๒) ให้กองควบคุมการค้าสัตว์นาและปั
้
จจัยการผลิตรับผิดชอบในการดาเนินการขายทอดตลาด
เรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักไว้เนื่องจากถูกดาเนินคดีตามมาตรา 96
(๓) ให้ ก องบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรและก าหนดมาตรการ รั บ ผิ ด ชอบในการดาเนินการ
ขายทอดตลาดเรือประมงที่อธิบดีกรมประมงได้สั่งยึดไว้เนื่องจากเจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่รัฐได้จ่ายไปในการนาผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือ หรือผู้โดยสารกลับประเทศตามมาตรา 54
ข้อ 5 เมื่อเห็นเป็นการสมควรให้มีการขายทอดตลาดเรือประมง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามข้อ 4 เสนออธิบดีกรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการขายทอดตลาดเรือประมง
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เมื่ออธิบดีกรมประมงเห็นชอบให้มีการขายทอดตลาดเรือประมงตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงาน
ตามข้อ 4 ดาเนินการขายทอดตลาดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ให้ เ สนออธิบดีก รมประมงแต่ง ตั้งคณะกรรมการขึ้นสองคณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ประเมินราคากลางเรือประมง และคณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมง
(2) ให้คณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมงดาเนินการประเมินราคากลางเรือประมง
ที่จะขายทอดตลาดและแจ้งผลการพิจารณากาหนดราคากลางเรือประมงให้คณะกรรมการขายทอดตลาด
เรือประมงได้รับทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง
เรือประมงเพื่อดาเนินการขายทอดตลาดต่อไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นอาจขออนุญาตขยายระยะเวลา
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ 6 ภายใต้บังคับข้อ 4 การขายทอดตลาดเรือประมงของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าทีก่ กั ไว้
ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น เมื่อประมงจังหวัดเห็นสมควรให้มีการขายทอดตลาด ให้ดาเนินการขายทอดตลาด
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) ให้ประมงจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสองคณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินราคากลาง
เรื อ ประมง และคณะกรรมการขายทอดตลาดเรื อ ประมง โดยมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน
แต่ ไ ม่ เ กิ น เจ็ ด คน ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการประเภทวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
หรือประเภททั่วไปไม่ต่ากว่าระดับอาวุโส เป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว ให้แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ หรือประเภททั่วไปไม่ต่ากว่า
ชานาญงาน เป็นประธานกรรมการ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการขายทอดตลาด ให้มีอานาจแต่งตั้ งข้าราชการในสังกัดกรมประมง
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีสานักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยได้ หรืออาจแต่งตั้ง
ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
(2) เมื่อคณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมงดาเนินการประเมินราคากลางเรือประมง
ที่จะดาเนินการขายทอดตลาดเสร็จแล้ว ให้แจ้งผลการประเมินราคากลางเรือประมงต่อคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมงทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
เรือประมง เว้น แต่กรณีมีเหตุจาเป็น อาจขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งออกไปได้ต ามที่
เห็นสมควรไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ 7 ในการเสนอขอความเห็นชอบขายทอดตลาดเรือประมงของกลางตามข้อ ๕ และ
การพิจารณาขายทอดตลาดเรือประมงของกลางตามข้อ 6 หากเห็นว่าเรือประมงของกลางมีสภาพสมบูรณ์
ให้เสนอขอความเห็นชอบหรือดาเนินการขายในลักษณะเป็นเรือประมง เว้นแต่กรณีที่เห็นว่าเรือประมง
ของกลางมีสภาพชารุด เสียหายหรือการขายในลักษณะแยกชิ้นส่วนจะได้ราคาดีกว่า ให้เสนอขอความเห็นชอบ
หรือดาเนินการขายในลักษณะแยกชิ้นส่วน
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ข้อ 8 ในการขายทอดตลาดเรือประมง ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงดาเนินการ
โดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงดาเนินการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินราคากลางจากคณะกรรมการประเมินราคากลางเรือ ประมง
เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นอันทาให้ไม่สามารถดาเนินการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาได้
ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงขออนุมัติผู้สั่งแต่งตั้ง เพื่อขอขยายระยะเวลาขายทอดตลาดได้
ตามความเหมาะสม แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลกา รประเมิ น
ราคากลางจากคณะกรรมการประเมินราคากลาง
(2) ในการขายทอดตลาด ให้ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดเรือประมงให้ทราบเป็นการทั่วไป
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่นใดของกรมประมงหรือของสานักงานประมงจังหวัด
โดยระบุรายละเอียดของเรือประมงที่ จะขายทอดตลาด สถานที่เก็บรักษา วัน เวลา และสถานที่
ที่จะดาเนินการขายทอดตลาด รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับเรือประมงนั้ น
ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
(3) ในการกาหนดราคาเริ่มต้นของการขายทอดตลาด ให้ใช้ราคาประเมินตามที่คณะกรรมการ
ประเมินราคากลางเรือประมงกาหนดไว้
(4) การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้เป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมงกาหนด และให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงแจ้งให้ผู้สู้ ราคาทราบ
ก่อนดาเนินการขายทอดตลาด
(5) การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงแสดงความตกลง
ด้วยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้วให้ทาสัญญา
ขายทอดตลาด
(6) ห้ามมิให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมง คณะกรรมการกาหนดราคากลางเรือประมง
และเจ้าของเรือประมงเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด
(7) ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมงเห็นว่าไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือการสู้ราคา
อาจไม่เป็นไปโดยสุจริต หรือไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือประกาศการขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเรือประมงยุติการขายทอดตลาดไว้ แล้วจัดให้มีการขายทอดตลาดใหม่ ในกรณีไม่มี
ผู้เข้าสู้ราคาให้กาหนดราคาเริ่มต้นลดลงครั้งละร้อยละสิบของราคาประเมินตามที่คณะกรรมการประเมิณ
ราคากลางเรือประมงกาหนดไว้
ข้อ 9 การชาระเงินและการรับชาระเงินค่าขายทอดตลาด
(๑) เมื่อตกลงขายให้ ผู้ซื้อรายใด ผู้ซื้อจะต้องชาระเงินทันทีหรือวางเงินมัด จาไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าของราคาเรือประมงที่ซื้อ และชาระเงินส่วนที่เหลือภายในสิบห้าวันนับแต่วันทาสัญญา
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เว้น แต่กรณีมีเหตุจาเป็น ให้ ขออนุ ญาตต่อประมงจังหวัด เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปตามที่
เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามสิบวัน
(๒) กรณีผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือไม่วางมัดจา หรือวางเงินมัดจาไว้แล้วแต่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม (1) ให้ริบเงินมัดจาที่ผู้ซื้อวางไว้ โดยให้ถือว่าเงินมัดจานั้ นเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดของผู้ต้องชดใช้เงิน แล้วนาเรือประมงนั้นออกขายทอดตลาดใหม่
โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกาหนดวันและเวลาขายด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใดให้หักค่าใช้จ่าย ถ้าเหลือเงินสุทธิ
ไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดครั้งก่อนให้เรียกชาระเงินส่วนที่ยังขาดจากผู้ซื้อเดิมนั้น
การชาระเงินและการรับชาระเงินค่าขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 10 เรือประมงที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ริบ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักหรือยึดไว้
ก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้ดาเนินการขายทอดตลาดเรือประมงดังกล่าวตามระเบียบนี้
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