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ประกาศกรมประมง
เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
สาหรับปีการประมง 2563 - 2564
พ.ศ. 2563
ด้ว ยคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2562
เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2562 เห็ น ชอบแนวทางในการออกใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิชย์
และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ สาหรับปีการประมง 2563 - 2564
กรมประมงจึงออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ตามห้วงเวลา
ที่กรมประมงประกาศกาหนดในระหว่างวันที่ 5 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับทราบแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่กรมประมงจะใช้ในการจัด สรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ สาหรับปีการประมง
2563 - 2564 ไว้ ดังนี้
1. แนวทางในการจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ มีดังนี้
1.1 สอดคล้ อ งกั บความสามารถในการท าการประมงและปริ มาณสู งสุ ด ของสัต ว์น้ า
ที่จะทาการประมงในน่านน้าไทย โดย
(1) ก าหนดพื้ น ที่ ท าการประมง เป็ น 2 พื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ฝั่ ง อ่ า วไทย และ
ทะเลอันดามัน
(2) กาหนดกลุ่มสัต ว์น้าเป็น 3 กลุ่ม คือ สัต ว์น้าหน้าดิน ปลาผิวน้า และ
ปลากะตัก
1.2 ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพการจับสัตว์น้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกาหนด
เครื่องมือทาการประมงตามประสิทธิภาพการจับสัตว์น้า ออกเป็น 2 กลุ่ม
(๑) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง จานวน ๘ เครื่องมือ ได้แก่ อวนลากคู่
อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก
อวนช้อน/ยกปลากะตัก และเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
(๒) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่า จานวน ๑๔ เครื่องมือ ได้แก่ อวนครอบหมึก
อวนช้ อนปลาจะละเม็ ด อวนติด ตา อวนรุนเคย คราดหอยลาย คราดหอยแครง คราดหอยอื่น
ลอบปลา ลอบปู ลอบหมึก ลอบหมึกสาย เบ็ดราว แผงยกปูจักจั่น และเบ็ดมือ
๑.๓ ให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่ผ่านมา
ซึ่งขอใบอนุญาตทาการประมงตามชนิดของเครื่องมือทาการประมงเดิม
1.4 ให้สิทธิแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่ผ่านมา
โดยให้ใช้เครื่องมือทาการประมงประสิทธิภาพต่า
๒. กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ดังนี้
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๒.๑ เกณฑ์ในการขอใช้เครืองมือทาการประมงต่อเรือประมง 1 ลา (หน่วยทาการประมง)
(1) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่า สามารถขอได้ไม่เกิน ๓ เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)
โดยให้ทาประมงได้ครั้งละ ๑ เครื่องมือ
(2) เครื่องมือประสิทธิภาพสูง สามารถขอได้ไม่เกิน 2 เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)
โดยให้ขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูง ๑ เครื่องมือ และเครื่องมือประสิทธิภาพต่าได้อีก ๑ เครื่องมือ
ซึ่งขอรับอนุญาตได้เฉพาะเครื่องมืออวนครอบหมึก อวนช้อนปลาจะละเม็ ด อวนติด ตา ลอบปลา
ลอบปู ลอบหมึก เบ็ดราว และแผงยกปูจักจั่น โดยให้ทาประมงได้ครั้งละ ๑ เครื่องมือ
๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต : พิจารณาจัดสรรตามลาดับ ดังนี้
2.2.1 เครื่องมือประสิทธิภาพต่า
(1) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ เดิม ในรอบปีการประมง
๒๕61 - ๒562 ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ
(2) ผู้ที่ขอเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพต่า
(3) เรือประมงพื้นบ้านที่ภายหลังการตรวจวัด จัดทาอัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้ว
เรือมีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป ตามประกาศกองทัพเรือ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(4) เรือประมงพาณิชย์ที่ไม่มีใบอนุญาตทาการประมง
2.2.2 เครื่องมือประสิทธิภาพสูง
(1) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เดิม ในรอบปีการประมง
๒๕61 - ๒๕62 ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ
(2) ผู้ที่เปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพสูงชนิดอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพต่ากว่า ในกลุ่มสัตว์น้าเดียวกัน และพื้นที่เดียวกัน
(3) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง
2559 - ๒๕๖๐ และไม่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ต่อมาภายหลังคดีอาญา
ถึงที่สุด แล้วมิได้เป็นผู้กระทาผิด
(4) ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ถูกคาสั่งมาตรการทางปกครอง ต่อมาภายหลังคณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพิกถอนคาสั่ง
เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปและปรากฎว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด
(5) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เดิม ในรอบปีการประมง
๒๕61 - ๒๕62 ที่เรือจม อับปาง หรือไฟไหม้และเจ้าท่าเพิกถอนทะเบียนเรือ และถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตทาการประมง โดยเรือที่นามาแทนต้องมีขนาดตันกรอสไม่เกินร้อยละ 10 ของเรือลาเดิม
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และต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะท างานพิ จ ารณากลั่ นกรองเรือ ที่ แ จ้ ง จม อั บ ปาง หรื อ ไฟไหม้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะทางานฯ กาหนด โดยในการอนุญาตให้มีการนาเรือมาแทนต้องไม่กระทบต่อ
ปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่จะอนุญาตให้ทาการประมงได้อย่างยั่งยืน
(6) เรื อ ประมงพื้ น บ้ า นที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ อวนครอบ/ช้ อ น/ยกปลากะตั ก
ภายหลั ง การตรวจวั ด จั ด ท าอั ต ลั ก ษณ์ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว เรื อ มี ข นาดตั้ ง แต่ 10 ตั น กรอส ขึ้ น ไป
ตามประกาศกองทัพเรือ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคาสั่ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาการท าการประมงผิ ด กฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยพิจารณาจัด สรรให้เฉพาะเรือที่เคยทาการประมงอยู่เดิม
โดยมีหลักฐาน ดังนี้
- เคยได้รับใบอาชญาบัตร/ใบอนุญาตทาการประมงของเครื่องมือดังกล่าว
ในปีการประมง ๒๕๕๘ หรือ ๒๕๕๙ หรือ
- มีห ลักฐานการจดแจ้งการใช้เครื่องมือดังกล่าว กับกรมประมง
เมื่อปี ๒๕๕๘ หรือ
- เคยแจ้งการใช้เครื่องมือดังกล่าว เมื่อคราวการสารวจสามะโนประชากร
เรือประมงของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เมื่อปี ๒๕๕๘ หรือ
- มี เ อกสารหรือ หลั กฐานอื่นใดที่แสดงว่า ได้ใ ช้ เครื่อ งมื อดังกล่าว
ก่อนการตรวจวัด และจัดทาอัตลักษณ์เรือ
(7) ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ถูกคาสั่งมาตรการทางปกครองที่เป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต
ทาการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่ผ่านมา ซึ่งระยะเวลาตามคาสั่งสิ้นสุด
2.3 เรือประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมงที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ถูกดาเนินคดีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 (10) ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
2.4 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เดิม ขอเปลี่ยนพื้นที่ทาการประมงได้
โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีภูมิลาเนาในพื้นที่ที่จะขอย้าย ก่อนวันที่ยื่นคาขอ และการย้ายพื้นที่ทาการประมง
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่นั้น
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

