ประมวลข้อกล่าวหาฐานความผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
(เฉพาะความผิดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเรือประมงในทะเล)
หมวด 3 การทาการประมงในน่านนาไทย
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม และกากับดูแลการทาการประมง
๒) เพื่อแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด
ผิดตาม
องค์ประกอบความผิด
มาตรา
ทาการประมงน้าจืดโดยใช้เครื่องมือตามที่
อธิบดีประกาศกาหนด โดยไม่ได้รับอนุญาต

31

ทาการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือ
เครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี
ประกาศกาหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต

32

ทาการประมงพื้นบ้านโดยไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนด

33

ทาการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลนอก
ชายฝั่ง
ทาการประมงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

34

ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ทา
การประมงพาณิชย์ในเขตทะเลชายฝั่ง
ไม่นาใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมง หรือไม่
นาบัตรที่ใช้แทนใบอนุญาตติดตัว

38

36

41

1. ผู้ใด
2. ใช้เครื่องมือทาการประมงน้าจืดที่อธิบดี
กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาต
3. ทาการประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต
1. ผู้ใด
2. ใช้เรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือ
ลักษณะที่อธิบดีกรมประมงกาหนดให้ต้อง
ได้รับใบอนุญาต
3. ทาการประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต
1. ผู้ใด
2. ทาการประมงพื้นบ้าน
3. โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กาหนด
1. ผู้ได้รับอนุญาตทาการประมงพื้นบ้าน
2. ทาการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง
1. ผู้ใด
2. ทาการประมงพาณิชย์
3. โดยไม่ได้รับอนุญาต
1. ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
2. ทาการในเขตทะเลชายฝั่ง
1. ผู้ได้รับอนุญาต
- ทาการประมงน้าจืดในที่จับสัตว์น้าที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา
31
- ทาการประมงพื้นบ้านตามมาตรา 32
- ทาการประมงพาณิชย์ ตามมาตรา 36
2. ไม่นาใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมง
หรือไม่นาบัตรที่ใช้แทนใบอนุญาตติดตัว
ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
125

125

126

127
129
130
131

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

ดัดแปลงเครื่องมือประมงให้ผิดไปจาก
ลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

42

ทาการประมงพาณิชย์ผิดไปจากที่ระบุใน
ใบอนุญาต

43

1. เป็นผู้ได้รับอนุญาต
- ทาการประมงน้าจืดในที่จับสัตว์น้าที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือ
ทาการประมงตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ตามมาตรา 31
- ทาการประมงพื้นบ้านโดยใช้เครื่องมือทา
การประมงตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ตามมาตรา 32
- ทาการประมงพาณิชย์ ตามมาตรา 36
2. ทาการดัดแปลงเครื่องมือทาการประมงให้
ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต
1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
2. ทาการประมงผิดไปจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต หรือที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ถ้ามี)

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
132

130

หมวด 5 มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ 1) เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
๒) เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

จับสัตว์น้าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง
ประจาจังหวัด โดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศ
กาหนด โดยมิได้รับอนุญาต

56

1. ผู้ใด
2. จับสัตว์น้าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า
3. โดยไม่ได้รับอนุญาต

จับสัตว์น้าที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด

57

นาสัตว์น้าที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดขึ้นเรือประมง

57

ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทาให้วัตถุ
อันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดลงสู่
ที่จับสัตว์น้า

58

กระทาการใดๆ ทาให้สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
มึนเมา

58

ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทาให้สิ่งใดลงสู่ที่
จับสัตว์น้าในลักษณะเป็นอันตรายแก่สัตว์น้า

58

1. ผู้ใด
2. จับสัตว์น้าที่มีขนาดเล็กกว่ารัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
1. ผู้ใด
2. นาสัตว์น้าที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดขึ้นเรือประมง
1. ผู้ใด
2.ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือกระทาการอื่น
ใดให้วัตถุอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
3. ลงสู่ที่จับสัตว์น้า
ยกเว้น มีเหตุจาเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร
1. ผู้ใด
2. กระทาการใด ๆ
3. สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้ามึนเมา
ยกเว้น มีเหตุจาเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร
1. ผู้ใด
2. ปล่อยเท ทิ้ง ระบาย หรือทาให้สิ่งใดลงสู่ที่
จับสัตว์น้า
3. เป็นอันตรายแก่สัตว์น้า
ยกเว้น มีเหตุจาเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
138

139
139
140

140

140

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

ทาให้ที่จับสัตว์น้าเกิดมลพิษในลักษณะเป็น
อันตรายแก่สัตว์น้า

58

ใช้กระแสไฟฟ้าทาการประมง

60

ใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้า

60

มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้มาโดยการกระทาผิด
ดังนี้
1) ความผิดตามมาตรา 58
2) ความตามมาตรา 60
3) การทาการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา 144
4) เรือประมงที่ห้ามมิให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 94
5) เรือประมงที่ประกาศรายชื่อตาม
มาตรา 116
กระทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินผิดไปจาก
สภาพที่เป็นอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต

61

1. ผู้ใด
2. กระทาการใดให้ที่จับสัตว์น้าเกิดมลพิษ
3. เป็นอันตรายแก่สัตว์น้า
ยกเว้น มีเหตุจาเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร
1. ผู้ใด
2. ใช้กระแสไฟฟ้าทาการประมง
3. ในที่จับสัตว์น้า
1. ผู้ใด
2. ใช้วัตถุระเบิด
3. ในที่จับสัตว์น้า
ยกเว้น ทางราชการมีความจาเป็นต้องใช้วัตถุ
ระเบิด ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากอธิบดี เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการทหาร
1. ผู้ใด
2 . ครอบครองเพื่อการค้าสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้าซึ่งสั ตว์น้าที่ได้มาจาก
การกระทาความผิดตามมาตรา 56 หรือ 60
ห รื อ จากการท าการป ระมงโดยฝ่ า ฝื น
กฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา 144 หรือ
ได้ ม าจากเรื อ ประมงที่ ห้ า มมิ ใ ห้ เข้ า มาใน
ราช อ าณ าจั ก รต าม ม าต รา 9 4 ห รื อ
เรื อ ประมงที่ ป ระกาศรายชื่ อ ตามมาตรา
116

62

1. ผู้ใด
2. ทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้าที่
เป็นสาธารสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจาก
สภาพที่เป็นอยู่
3. โดยไม่ได้รับอนุญาต

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
140

141
141

142

143

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

กระทาการติด ตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย
ทานบ รั้ว สิ่งปลู กสร้าง เครื่องมือที่เป็ นตา
ข่าย หรือเครื่องมือทาการประมงอื่นใด หรือ
กระทาการใดในที่จับสัตว์น้า อันเป็นการกั้น
ทางเดินของสัตว์น้าหรือเป็นอุปสรรคในการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

63

1. ผู้ใด
2. ทาการติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย
ทานบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตา
ข่าย หรือเครื่องมือทาการประมงอื่นใด หรือ
กระทาการใดในที่จับสัตว์น้า
3. เป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้าหรือเป็น
อุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้า
4. โดยไม่ได้รับอนุญาต
ยกเว้น กระทาเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสา
ธารณภัย หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ในการชลประทาน

มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าที่กฎกระทรวงกาหนดห้ามมิให้มีไว้
ในครอบครอง

64
(วรรค
แรก)

ไม่ส่งมอบสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่
กฎกระทรวงกาหนดห้ามมีไว้ในครอบครอง
ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

64
(วรรค
สอง)

นาเข้า ส่งออก นาผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้
ครอบครองซึ่งสัตว์น้า ทีร่ ัฐมนตรีประกาศ
กาหนด โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
หรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

65

1. ผู้ใด
2. มีไว้ในครอบครอง ซึ่งสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ที่กฎกระทรวงกาหนดห้าม
มิให้มีไว้ในครอบครอง
ยกเว้น
การครอบครองสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าของทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
1. ผู้ใด
2. ไม่ส่งมอบสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่
กฎกระทรวงกาหนดห้ามมิให้มีไว้ใน
ครอบครอง
3. ในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ยกเว้น
การครอบครองสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้าของทางราชการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
1. ผู้ใด
2. นาเข้า /ส่งออก/นาผ่าน/เพาะเลี้ยง/มีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งสัตว์น้า ทีร่ ัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
3. โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
143

144

144

144

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

จับสัตว์น้าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้าที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด

66

นาสัตว์น้าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้าที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดขึ้นเรือประมง

ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เครื่องมือ
โพงพาง

ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เครื่องมือ
ลอบพับได้หรือไอ้โง่

ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมือ
อวนลากที่ช่องตาก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่
อธิบดีประกาศกาหนด (ตั้งแต่ 4 ซม.)

องค์ประกอบความผิด

1. ผู้ใด
2. จับสัตว์น้าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้าที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
ยกเว้น
มีความจาเป็นเพื่อการช่วยชีวิตของสัตว์
น้านั้น
66 1. ผู้ใด
2. นาสัตว์น้าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้าที่
หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดขึ้นเรือประมง
ยกเว้น
มีความจาเป็นเพื่อการช่วยชีวิตของสัตว์
น้านั้น
67 (1) 1. ผู้ใด
2. ใช้
3. มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ยกเว้น
อธิบดีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์ใน
การทาการประมงพื้นบ้าน
67 (2) 1. ผู้ใด
2. ใช้
3. มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ยกเว้น
อธิบดีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์ใน
การทาการประมงพื้นบ้าน
67 (3) 1. ผู้ใด
2. ใช้
3. มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ยกเว้น
อธิบดีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์ใน
การทาการประมงพื้นบ้าน

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
145

145

146

147

147

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด
ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ เครื่องมือ
อวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์

ใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือ
ยนต์ทาการประมง โดยฝ่าฝืนเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มชี ่องตาอวนเล็ก
กว่า ๒.๕ ซม ทาการประมงในเวลากลางคืน

ผิดตาม
มาตรา

67 (4) 1. ผู้ใด
2. ใช้
3. มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ยกเว้น
- รุนเคย ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
- อธิบดีประกาศกาหนด เพื่อประโยชน์ในการ
ทาการประมงพื้นบ้าน
68 1. ผู้ใด
2. ทาการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่
ใช้ประกอบเรือยนต์ทาการประมง
3. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
69 1. ผู้ใด
2. ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับช่องตาอวนเล็ก
กว่า ๒.๕ ซม ทาการประมงในเวลา
กลางคืน

ทาการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ามีไข่
และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่น
ใดที่จาเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้า ตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

70

ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ประกาศจังหวัด/ประกาศ
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
1. ใช้เครื่องมือทาการประมงตามรูปแบบ
ของเครื่องมือ วิธีการทาการประมง พื้นที่ทา
การประมง ขนาดของเรือประมงที่ใช้
ประกอบการทาการประมง และเงื่อนไขอื่น
ที่ห้ามใช้ทาการประมงในที่จับสัตว์น้า

71

2. ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับสัตว์น้าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญฝ่าฝืน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
ประกาศจังหวัด/ประกาศคณะกรรมการ

องค์ประกอบความผิด

1. ผู้ใด
2. ทาการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ามีไข่
และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่น
ใดที่จาเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้าตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
พิจารณาตามสาระสาคัญของประกาศแต่ละ
ฉบับ
1. ทาการประมง
2. โดยฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ประกาศจังหวัด/ประกาศ
คณะกรรมการประมงประจาจังหวัด
2.1 ไม่ใช้เครื่องมือทาการประมงตาม
รูปแบบของเครื่องมือ วิธีการทาการ
ประมง พื้นที่ทาการประมง ขนาด
ของเรือประมงที่ใช้ประกอบการทา
การประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้
ทาการประมงในที่จับสัตว์น้า

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
147

148

147

138

147

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด
ประมงประจาจังหวัด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด
2.2 ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับสัตว์น้าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ
2.3 ใช้เครื่องมือทาการประมงที่ต้องใช้วิธี
ลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธี
อื่นใดอันทาให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ใน
เวลาทาการประมงนอกพื้นที่ที่ให้ใช้
ยกเว้น

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าซึ่งกระทาโดย
ทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ลงโทษ
ตาม
มาตรา

หมวดที่ 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น
ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทาการประมงให้มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อสร้างระบบสืบค้นที่มีประสิทธิภาพให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าได้ตั้งแต่การทาการประมงไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย
ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด
ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง

ไม่ดูแลรักษาระบบติดตามเรือให้ให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา

ไม่จัดทาสมุดบันทึกการทาการประมง

ไม่ส่งรายงานการทาการประมงให้กรม
ประมงทราบ

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

81 (1) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
81 (1) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. ไม่ดูแลระบบติดตามเรือให้ใช้งานได้
ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศกาหนด
81 (2) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. ไม่จัดทาสมุดบันทึกการทาการประมงตาม
รูปแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
81 (2) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. ไม่ส่งรายงานสมุดบันทึกการทาการประมง
ให้กรมประมงทราบตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
151

151

152

152

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด
ไม่แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง

ไม่ส่งสาเนาบันทึกการทาประมงและ
หลักฐานตามที่อธิบดีกรมประมงกาหนด

ทาเครื่องหมายประจาเรือตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด

ไม่นาเรือกลับเข้าเทียบท่าเรือประมงตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
กาหนด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

81 (3) 1. ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุม
เรือประมงที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศ
2. ไม่แจ้งเข้าหรือแจ้งออกต่อศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้าออก
81 (3) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. นาเรือเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้า หรือ
นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่า
เทียบเรือ
3. ไม่ส่งมอบสาเนาบันทึกทาการประมงและ
เอกสารหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกรม
ประมงประกาศกาหนด
81 (4) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. ไม่จัดทาเครื่องหมายประจาเรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
81 (5) 1. เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทาการประมง
และมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
2. นาเรือประมงพาณิชย์ ออกทาการ
ประมง
3. ไม่กลับเข้าท่าเทียบเรือตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกาหนด

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
152

152

151

152

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

นาเรือประมงพาณิชย์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดออกไปทาการประมงโดยไม่นา
เอกสารและหลักฐานแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกาหนด

82

ใช้คนประจาเรือที่ไม่มีหนังสือคนประจาเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้า
ไทย

83

องค์ประกอบความผิด
1. ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุม
เรือประมงที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
2.ไม่นาเอกสารและหลักฐานยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรม
ประมงกาหนด
3. ก่อนนาเรือออกจากท่าเพื่อไปทาการ
ประมง
๑. ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมง
2. ใช้คนประจาเรือที่ไม่มีหนังสือคนประจา
เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้าไทย

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
152

153

(กรณีคนประจาเรือเป็นคนต่างด้าว ต้องมี
หนังสือคนประจาเรือตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจาเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 ฉบับ
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560)

ใช้คนประจาเรือไม่มีสัญชาติไทย ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง

83

1. ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมง
2. ใช้คนประจาเรือไม่มีสัญชาติไทย
3. ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

153

ใช้คนประจาเรือไม่มีสัญชาติไทย โดยไม่ได้
รับอนุญาตให้ทางานตามกฎหมายว่าด้วย
การทางานของคนต่างด้าว

83

153

รับคนประจาเรือจากเรือลาอื่นมาทางาน
ระหว่างเรือประมงออกไปทาการประมงใน
ทะเล

83/1

1. ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมง
2. ใช้คนประจาเรือไม่มีสัญชาติไทย
3. ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
1. เจ้าของเรือ หรือ ผู้ควบคุมเรือ
2. รับคนประจาเรือของเรือลาอื่น
มาทางาน
3. ระหว่างออกไปทาการประมงในทะเล
1. เจ้าของเรือ หรือ ผู้ควบคุมเรือ
2. รับคนประจาเรือของเรือลาอื่น
มาทางาน กรณีเพื่อความปลอดภัย
3. ระหว่างออกไปทาการประมงในทะเล
โดยไม่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออกทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด

153

ยกเว้น มีเหตุจาเป็นเพื่อความปลอดภัย และแจ้ง PIPO
ภายใน 24 ชม. หลังจากมีคนรับคนประจาเรือ

รับคนประจาเรือจากเรือลาอื่นมาทาการ
ประมงในทะเล เมื่อมีเหตุจาเป็นเพื่อความ
ปลอดภัย โดยไม่แจ้งให้ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้าออกทราบภายในเวลาที่กาหนด

83/1

153

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

ไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้
บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า หรือนาสัตว์
น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่า

85

1. ผู้ใดเป็นเจ้ากิจการแพปลา หรือท่าเทียบ
เรือที่จดทะเบียนต่อกรมประมง
2. ไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้
บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า หรือนา
สัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่า
3. ตามรายการ และวิธีการ และระยะเวลาที่
อธิบดีประกาศกาหนด

ไม่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้า
ใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า หรือนา
สัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่า เพื่อให้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

85

ไม่รวบรวมและจัดส่งรายงานการการเข้า
ออกเรือประมง

85
วรรค
สอง

ขนถ่ายสัตว์น้าโดยใช้เรือประมงที่ไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า

85/1

เรือประมงที่ทาการประมงพาณิชย์ขนถ่าย
สัตว์น้าไปยังเรือที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้า

86

1. ผู้ใดเป็นเจ้ากิจการแพปลา หรือท่าเทียบ
เรือที่จดทะเบียนต่อกรมประมง
2. ไม่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่
เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้า หรือ
นาสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์ขึ้นท่า
3. ตามรายการ วิธีการ และระยะเวลาที่
อธิบดีประกาศกาหนด
1. ผู้ใดเป็นเจ้ากิจการแพปลา หรือท่าเทียบ
เรือที่จดทะเบียนต่อกรมประมง
2. ไม่รวบรวมและจัดส่งรายงานการการเข้า
ออกเรือประมงไม่รวบรวมและจัดส่ง
รายงานการการเข้าออกเรือประมง ตาม
มาตรา 81
3. ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตาม
วิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
1. ผู้ใด
2. ขนถ่ายสัตว์น้า
3. โดยใช้เรือประมงที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็น
เรือขนถ่ายสัตว์น้า
1. ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือ
2. ขนถ่ายสัตว์น้าจากเรือที่ทาการประมง
พาณิชย์ ไปยังเรือที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็น
เรือขนถ่ายสัตว์น้า

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
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154

154

155
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ขนถ่ายสัตว์น้า หรือนาสัตว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงที่
มิได้จดทะเบียนต่อกรมประมงหรือแพปลาที่
มิใช่แพปลาตามที่อธิบดีได้ประกาศกาหนด

ไม่จัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
ตามแบบและรายการ

ไม่ส่งสาเนาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า
ตามระยะเวลาและวิธีการที่กาหนด

ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล
ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล ไปยังเรือขนถ่ายที่ได้
จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเก็บ
รักษาสัตว์น้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังจากที่มีการขน
ถ่ายสัตว์น้า
ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงที่จด
ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า

ผิดตาม
มาตรา
86

องค์ประกอบความผิด

1. ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือ
2. ขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้า หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า
3. ขึ้นท่าเรือที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือแพปลาที่
อธิบดีไม่ได้กาหนดให้เป็นแพปลาที่
เรือประมงพาณิชย์เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่าย
สัตว์น้าได้
86 1. ผู้ใดเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือ หรือกิจการ
วรรค
แพปลาตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
สาม 2. ให้เรือประมงพาณิชย์เข้าเทียบท่าเพื่อขน
ถ่ายสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
3. ไม่จัดทาหนังสือกากับการขายสัตว์น้าตาม
แบบและรายการที่อธิบดีกาหนด
86 1. ผู้ใดเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือ หรือกิจการ
วรรค
แพปลาตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
สาม 2. ไม่ส่งสาเนาหนังสือกากับการขายสัตว์น้า
ให้กรมประมง ตามกาหนดเวลาที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
87 1. เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือ
2. ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล
87 1. เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือประมง
2. ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล ไปยังเรือขนถ่ายที่
ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือ
เก็บรักษาสัตว์น้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
87 1. เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมง
2. ไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังจากที่มีการขน
ถ่ายสัตว์น้าตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
88 (1) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กาหนด

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
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155

155

155
155

155
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ไม่ดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของ
เรือขนถ่ายสัตว์น้าให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา

ไม่จัดทาหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้าซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ

ไม่รายงานให้กรมประมงทราบ ภายใน
ระยะเวลา และวิธีการ ที่อธิบดีกรมประมง
กาหนด

นาเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขน
ถ่ายสัตว์น้า ออกไปทาการขนถ่ายสัตว์น้า
โดยไม่มีการแจ้งเข้า หรือแจ้งออก
ขนถ่ายสัตว์น้าโดยไม่ได้รับอนุมัติแผนการ
ขนถ่าย

ไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์น้าซึ่งรับรอง
ถูกต้องตามแผนการขนถ่าย

ขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทยโดยไม่มีผู้
สังเกตการณ์ประจาเรือ

ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

88 (1) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ไม่ดูแลรักษาระบบติดตามให้ระบบ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
88 (2) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ออกไปทาการขนถ่ายสัตว์น้า
3. ไม่จัดทาหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า
ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ
88 (2) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์น้าให้กรม
ประมง ทราบตามระยะเวลาและโดย
วิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
88 (3)

1 . เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. นาเรือเข้า – ออก โดยไม่แจ้งศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีประกาศกาหนด
88 (4) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ออกไปขนถ่ายสัตว์น้าโดยไม่ได้รับอนุมัติ
แผนหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
88 (4) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ไม่รายงานการขนถ่ายสัตว์น้า ตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
88 (5) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
151

152

152

152

152

152

152
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ผิดตาม
มาตรา

องค์ประกอบความผิด

2. ขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย
โดยไม่มีผู้สังเกตการณ์ตามหลักเกณฑ์ของ
รัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ
หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
นาเรือกลับเข้าเทียบท่าไม่เป็นไปตาม
88(6) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
กาหนด
2.นาเรือกลับเข้าเทียบท่าไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
ไม่จัดทาเครื่องหมายประจาเรือขนถ่ายสัตว์ 88 (7) 1. เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีนาดตามที่
น้า
รัฐมนตรีประกาศกาหนด
2. ไม่จัดทาเครื่องหมายประจาเรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
ขนถ่ายสัตว์น้าในเขตทะเลของรัฐชายฝั่ง
89 1. ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือประมงที่ได้จด
โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า หรือเรือ
ของรัฐชายฝั่ง
เก็บรักษาสัตว์น้า
2. ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐ
ชายฝั่ง
3. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ของรัฐชายฝั่ง
ขนถ่ายสัตว์น้าในเขตทะเลหลวง โดยไม่
89 1. ผู้ควบคุมหรือเจ้าของเรือประมงที่ได้จด
ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบ ขององค์การ
ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้า หรือเรือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เก็บรักษาสัตว์น้า
2. ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลที่อยู่ในทะเลหลวง
3. ไม่ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบขององค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทา
89/1 1. เจ้าของเรือประมง
การประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้าไม่ปฏิบัติ
2. ใช้เรือสนับสนุนเรือที่ใช้ทาการประมงหรือ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กาหนดใน
ขนถ่ายสัตว์น้า
กฎกระทรวง
3. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กฎกระทรวงกาหนด

ลงโทษ
ตาม
มาตรา

152

151

155

155

155/1

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด
นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
ส่งออกหรือนาผ่านสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้า โดยแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้า
อันเป็นเท็จ
นาเรือประมงที่มิใช้เรือไทย ซึ่งอธิบดี
ประกาศเป็นเรือประมงที่ทาการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้ามาใน
ราชอาณาจักร

ผิดตาม
มาตรา
92
(วรรค
หนึ่ง)
92
(วรรค
สอง)
94

นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นจาก
เรือประมง โดยไม่ได้รับอนุญาต

96

นาเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือนาสัตว์น้า
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ปฏิบัติตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด

97

องค์ประกอบความผิด
1. ผู้ใด
2. นาเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
3 .โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
1. ผู้ใด
2. แสดงใบรับรองการจับสัตว์น้าอันเป็นเท็จ
3. ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
1. ผู้ใด
2. นาเรือประมงที่มิใช้เรือไทย ที่อธิบดี
ประกาศรายชื่อเป็นเรือประมงที่ทาการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. เข้ามาในราชอาณาจักร
1. ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
2. นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นจาก
เรือประมงที่มิใช่เรือไทย เมื่อได้รับอนุญาต
ให้เข้าเทียบท่า ตามมาตรา 95
1. ผู้ใด
2. นาเรือประมงพื้นบ้านซึ่งรัฐ
เจ้าของธง มีอาณาเขตติดต่อกับ
ราชอาณาจักรไทย (กัมพูชา มาเลเซีย และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า)
2. ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
158
158
159

159

160

ความผิดเกี่ยวกับการรายงานทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือทารายงานอันเป็นเท็จ และ
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง ปิดบัง เครื่องหมายประจาเรือ หรือทะเบียน
เรือประมง

ข้อกล่าวหา/พฤติการณ์แห่งความผิด

ผิดตาม
มาตรา

จัดทารายงานสมุดบันทึกการทาการประมง
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

81 (2)

แจ้งเข้า – ออกเรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

81 (3)

จัดทารายงานในการแจ้งเข้า – ออก
เรือประมงอันเป็นเท็จ

81 (3)

ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมายประจาเรือประมง หรือทะเบียน
เรือประมง

165

องค์ประกอบความผิด
1. เจ้าของเรือ หรือ ผู้ควบคุมเรือ
2. ไม่จัดทารายงานสมุดบันทึกการทา
การประมงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1. เจ้าของเรือ หรือ ผู้ควบคุมเรือ
2. แจ้งเข้า – ออกเรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
1. เจ้าของเรือ หรือ ผู้ควบคุมเรือ
2. จัดทารายงานในการแจ้งเข้า - ออก
เรืออันเป็นเท็จ
1. ผู้ใด
2. ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมายประจาเรือประมง หรือ
ทะเบียนเรือประมง

ลงโทษ
ตาม
มาตรา
152
152
152
165

กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
กองตรวจการประมง
โทร 025620568

