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สารอธิบดีกรมประมง

ในนามของอธิบดีกรมประมง มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสื่อสาร ท�ำความเข้าใจให้แก่
พีน่ อ้ งชาวประมงได้ทราบถึงวิธปี ฏิบตั ิ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อย่างถ่องแท้ เนือ่ งจากพระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดไว้ในพระราชก�ำหนดและ
อนุบัญญัติหรือกฎหมายล�ำดับรองหลายฉบับ โดยพี่น้องชาวประมงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดจ�ำนวนมาก และเนื่องจากพระราชก�ำหนด
อนุบัญญัติหรือกฎหมายล�ำดับรองมีการใช้ภาษาทางกฎหมาย อาจท�ำให้พี่น้องชาวประมงท�ำ
ความเข้าใจได้ยาก ซึง่ หากเกิดความผิดพลาดหรือมีการฝ่าฝืน จะท�ำให้พนี่ อ้ งชาวประมงถูกด�ำเนินการ
ทั้งกระบวนการทางอาญาและทางปกครอง จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิการ ท�ำการประมงของพี่น้อง
ชาวประมงโดยตรง
หนังสือคู่มือชาวประมงพาณิชย์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้พี่น้อง ชาวประมง
สามารถอ่านและท�ำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ควบคู่กับการชี้แนะช่องทาง การสืบค้นเอกสารเพิ่มเติม
และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานได้สะดวก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวประมง
จะได้ศึกษาท�ำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และขอส่งความปรารถนาดีมายัง
พี่น้องชาวประมงทุกท่าน กรมประมงยังมีความมุ่งมั่น และยืนหยัดบนหลักการ “ทรัพยากรยั่งยืน
ไม่ฝืนพันธสัญญา” ต่อไป

นายมีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง
คู่มือชาวประมงพาณิชย์

������������������_����� 280463_2_NR.indd 5

5

4/28/20 7:56 PM

สารรองอธิบดีกรมประมง

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก น�ำไปสู่ความต้องการอาหารทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ความคาดหวั ง ของประเทศไทยในการจะเป็ น “ครั ว โลก” จึ ง มี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต จากสั ต ว์ น�้ำ
ทัง้ ด้านการเพาะเลีย้ งและการจับจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การจับในน่านน�ำ้ ไทย
และนอกน่านน�้ำไทย ความต้องการสัตว์น�้ำจากธรรมชาติของสังคมโลก ในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นแค่
ปริมาณและคุณภาพอย่างที่ผ่านมา แต่หากมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรด้วย
และเพื่อให้เป็นที่มั่นใจถึงความรับผิดชอบในการจับสัตว์น�้ำ  นานาประเทศจึงได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์
พันธสัญญาต่าง ๆ ในการจับสัตว์น�้ำเพื่อให้บรรลุผลของความยั่งยืนร่วมกัน
พระราชก�ำหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นมาตรการหนึ่ง
ในการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในฐานะครัวโลกมีกฎ กติกา ที่มั่นใจได้ว่าการจับสัตว์น�้ำของ
กองเรือประมงไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของแหล่งทรัพยากร
สามารถตรวจสอบได้ตลอดสายการผลิตตั้งแต่เรือจับจนถึงโต๊ะอาหาร ข้อก�ำหนดต่าง ๆ ภายใต้
กฎหมายฉบับนี้แม้จะบัญญัติโทษปรับ ทางอาญาหรือมาตรการทางปกครองที่ดูจะมีความรุนแรง
เมื่อเทียบกับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490 ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้น
เป็นเพียงแค่หลักการป้องกันล่วงหน้าหรือการป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้น
กระผมในนามหัวหน้าคณะผู้จัดท�ำคู่มือชาวประมงพาณิชย์เล่มนี้ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากท่านอธิบดีกรมประมง (นายมีศักดิ์ ภักดีคง) ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ ที่บังคับใช้ เพื่อให้พี่น้องชาวประมงพาณิชย์ได้ศึกษาและท�ำความเข้าใจโดยง่าย
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรสัตว์น�้ำ
ร่วมกัน น�ำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของทรัพยากร และอาชีพประมงที่เราหวงแหนสืบไป

นายบัญชา สุขแก้ว
รองอธิบดีกรมประมง
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คำ�นำ�
คูม่ อื ชาวประมงพาณิชย์เล่มนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� การประมง
พาณิชย์ ไว้ศึกษาท�ำความเข้าใจ เพื่อป้องกันการท�ำการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยไม่เจตนา อันจะส่งผลกระทบต่อผู้ฝ่าฝืนทั้งโทษทางอาญาและค�ำสั่งมาตรการ
ทางปกครอง เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อก�ำหนดภายใต้
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้
ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ การแจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือของเรือประมง
การดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง (VMS) การบันทึกข้อมูลการท�ำการประมง
(Fishing Logbook) การน�ำสัตว์นำ�้ ขึน้ ท่าเทียบเรือประมง การจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ
ส�ำหรับคนต่างด้าว หนังสือรับรองตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3)
เขตทะเลชายฝั่ง รวมทั้งมาตรการปิดอ่าว และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำการประมงพาณิชย์ที่ชาวประมงควรทราบและถือปฏิบัติ
คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ชาวประมงพาณิชย์เล่มนีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่
ในการป้องกัน และยับยั้ง อันเป็นหลักการป้องกันล่วงหน้าให้แก่ชาวประมงพาณิชย์
ได้เข้าใจข้อก�ำหนดของกฎหมาย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะน�ำมาซึ่ง
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพประมงต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ 
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1.1.2 เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์
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1.2.3 เครื่องมือท�ำการประมง
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1.3.2 การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น�้ำ
        หรือ “ควบรวมเรือ”
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1

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบอนุญาต
ท�ำการประมงพาณิชย์

1.1 ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์

1.1.1 ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ เป็น 1 ใน 4
ใบอนุญาตท�ำการประมงภายใต้พระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ก�ำหนด
ให้ผทู้ จี่ ะท�ำการประมงพาณิชย์ ต้องได้รบั ใบอนุญาต
ท�ำการประมงพาณิชย์ จากอธิบดีกรมประมงหรือผู้
ที่อธิบดีมอบหมาย โดยใบอนุญาตที่ได้รับ ถือเป็น
สิทธิในการท�ำการประมงบริเวณในน่านน�ำ้ ไทย นอกเขต
ทะเลชายฝั่ง ใบอนุญาตจะมีอายุ 2 ปี นับแต่ออกใบ
อนุญาต ผูท้ มี่ สี ทิ ธิใช้ใบอนุญาต จะต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั
ใบอนุ ญ าต หรื อ บุ ค คลผู ้ เ ป็ น ลู ก จ้ า งของผู ้ ไ ด้ รั บ
อนุญาตเท่านัน้ และใบอนุญาตไม่สามารถน�ำไปให้บคุ คลอืน่ ใช้หรือเช่าได้ การท�ำการประมง
จะต้องใช้เรือประมง เครื่องมือท�ำการประมง พื้นที่ท�ำการประมง และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในท้ายใบอนุญาตเท่านั้น เมื่อจะออกไปท�ำการประมง จะต้องน�ำใบอนุญาตที่ได้รับ
เก็บรักษาไว้ในเรือประมงล�ำที่ได้รับอนุญาตด้วยเสมอ หากไม่ต้องการน�ำใบอนุญาตไว้
ในเรือประมง ให้น�ำบัตรส�ำหรับใช้แทนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ที่กรมประมง
ออกให้จัดเก็บไว้ที่เรือประมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
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บัตรส�ำหรับใช้แทนใบอนุญาตฯ กรมประมง จัดท�ำขึน้ 2 แบบ คือ
1. บัตรใช้แทนใบอนุญาตแบบพีวีซี

2. บัตรใช้แทนใบอนุญาตแบบ
สติ๊กเกอร์ QR Code

บัตรส�ำหรับใช้แทนใบอนุญาตฯ
แบบพีวีซี ให้พกติดตัว
ขณะท�ำการประมง

สติ๊กเกอร์ให้ติดไว้บริเวณเก๋งเรือ
หรือบริเวณที่เหมาะสม
และสังเกตเห็นได้ง่าย

หากไม่มีใบอนุญาตหรือบัตรส�ำหรับใช้แทนใบอนุญาตเมื่อออกท�ำการประมง
มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
1.1.2 เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์
การท�ำประมงพาณิชย์ นอกเหนือจากที่ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุ
อยู่ในใบอนุญาตเกี่ยวกับผู้รับอนุญาต ชนิดเครื่องมือ จ�ำนวน และขนาดความยาวของ
เครือ่ งมือท�ำการประมง พืน้ ทีท่ ำ� การประมง เรือทีใ่ ช้ประกอบการท�ำการประมง และห้วงเวลา
ท�ำการประมงแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตด้วย ซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละเครือ่ งมือท�ำการประมงส�ำหรับรอบปีการประมง 2563-2564
กรมประมงก�ำหนดเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตแต่ละเครื่องมือต้องถือปฏิบัติ ดังนี้
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1) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนลากคู่
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผู ้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งน� ำ เรื อ และเครื่ อ งมื อ ท� ำ การ
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประมงทีไ่ ด้รบั อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
สอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท� ำ การประมงที่ มี อ ายุ อ ยู ่ ต ลอดเวลาที่ อ อก ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ท�ำการประมง
ประมง
3. เรื อ ประมงต้ อ งมี อ ายุ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง
มาตรฐานด้ า นสุ ข อนามั ย ในเรื อ ประมง
ตลอดระยะเวลาที่ออกท�ำการประมง
4. เนื้ อ อวนตลอดทั้ ง ผื น ต้ อ งมี ชั้ น เดี ย ว ยกเว้ น
บริเวณก้นถุงให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มีขนาดตา
อวน ไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร ในกรณีที่มีเส้น
เชือกประคองก้นถุง เพื่อป้องกันก้นถุงแตก ให้
เย็บติดกับเนื้ออวนก้นถุงตามแนวความยาวได้
การเย็บติดต้องเป็นลักษณะเส้นเชือกประคอง
ก้นถุงหย่อน ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยต้องมี
จ�ำนวนเส้นเชือกประคองก้นถุงทัง้ หมดไม่เกิน 8 เส้น
5. ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนตามแนวขวาง
6. ให้สามารถมีเนื้ออวนปิดก้นถุง (ลิ้น) ขนาด
ตาอวน ไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ความยาว
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร ได้

4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่
ออกท�ำการประมง
5. เนื้ออวนตลอดทั้งผืนต้องมีชั้นเดียว ยกเว้นบริเวณ
ก้นถุงให้ใช้อวนรองก้นถุงทีม่ ขี นาดตาอวน ไม่นอ้ ย
กว่า 7 เซนติเมตร ในกรณีทมี่ เี ส้นเชือกประคองก้น
ถุง เพื่อป้องกันก้นถุงแตก ให้เย็บติด กับเนื้ออวน
ก้นถุงตามแนวความยาวได้ การเย็บติด ต้องเป็น
ลักษณะเส้นเชือกประคองก้นถุงหย่อน ทัง้ ด้านบน
และด้านล่าง โดยต้องมีจ�ำนวนเส้นเชือกประคอง
ก้นถุงทั้งหมดไม่เกิน 8 เส้น
6. ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนตามแนวขวาง
7. ให้สามารถมีเนื้ออวนปิดก้นถุง (ลิ้น) ขนาดตาอวน
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 4 เซนติ เ มตร ความยาวไม่ เ กิ น
60 เซนติเมตร ได้
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2) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)

กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย

1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการประมง 1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการประมง
ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท� ำ การประมงแต่ ล ะรอบให้ ส ามารถ
น� ำ เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตติ ด ไปกั บ เรื อ เพี ย ง
เครื่องมือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุ ญาตใช้ เรื อตามกฎหมาย 3. เรื อ ประมงต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตใช้ เรื อ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทยประเภทการใช้ท�ำ
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทยประเภทการใช้
การประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการประมง
ท� ำ การประมงที่ มี อ ายุ อ ยู ่ ต ลอดเวลาที่ อ อกท� ำ
การประมง
3. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้ า นสุ ข อนามั ย ในเรื อ ประมงตลอดระยะเวลาที่
ด้ า นสุ ข อนามั ย ในเรื อ ประมงตลอดระยะเวลาที่
ออกท�ำการประมง
ออกท�ำการประมง
4. เนือ้ อวนตลอดทัง้ ผืนต้องมีชนั้ เดียว ยกเว้นบริเวณก้นถุง 5. เนือ้ อวนตลอดทัง้ ผืนต้องมีชนั้ เดียว ยกเว้นบริเวณก้นถุง
ให้ ใช้ อ วนรองก้ น ถุ ง ที่ มี ข นาดตาอวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
ให้ใช้อวนรองก้นถุงที่มีขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า
7 เซนติ เ มตร ในกรณี ท่ี มี เ ส้ น เชื อ กประคองก้ น ถุ ง
7 เซนติเมตร ในกรณีที่มีเส้นเชือกประคองก้นถุง
เพื่อป้องกันก้นถุงแตก ให้เย็บติดกับเนื้ออวนก้นถุง
เพื่อป้องกันก้นถุงแตก ให้เย็บติดกับเนื้ออวนก้นถุง
ตามแนวความยาวได้ การเย็บติดต้องเป็นลักษณะ
ตามแนวความยาวได้ การเย็บติดต้องเป็นลักษณะ
เส้นเชือกประคองก้นถุงหย่อน ทัง้ ด้านบนและด้านล่าง เส้นเชือกประคองก้นถุงหย่อน ทัง้ ด้านบนและด้านล่าง
โดยต้ อ งมี จ�ำนวนเส้นเชือกประคองก้นถุงทั้งหมด โดยต้ อ งมี จ�ำนวนเส้นเชือกประคองก้นถุงทั้งหมด
ไม่เกิน 6 เส้น
ไม่เกิน 6 เส้น
5. ความยาวของอวนก้นถุง
-   เรือขนาดน้อยกว่า 20 ตันกรอส ต้องใช้ความยาว
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
-    เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป ต้องใช้ความยาว
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
กรณีใช้ด้ายคู่ ขนาดด้ายไม่เกินทับ 30

6. ความยาวของอวนก้นถุง
-   เรือขนาดน้อยกว่า 20 ตันกรอส ต้องใช้ความยาว
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร
-   เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป ต้องใช้ความยาว
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
กรณีใช้ด้ายคู่ ขนาดด้ายไม่เกินทับ 30

6. ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนตามแนวขวาง

7. ไม่ใช้เชือกหรือวัสดุใดๆ ร้อยตาอวนตามแนวขวาง

7. ให้ ส ามารถมี เ นื้ อ อวนปิ ด ก้ น ถุ ง (ลิ้ น ) ขนาด 8. ให้ ส ามารถมี เ นื้ อ อวนปิ ด ก้ น ถุ ง (ลิ้ น ) ขนาด
ตาอวนไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน
ตาอวนไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน
60 เซนติเมตร ได้
60 เซนติเมตร ได้
14
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3) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนลากคานถ่าง

กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตติ ด ไปกั บ เรื อ เพี ย ง
เครื่องมือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภท การใช้ทำ� การ
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการประมง ประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการประมง
3. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ท�ำการประมง
ออกท�ำการประมง
4. ใช้ ข นาดช่ อ งตาอวนที่ มี ข นาดไม่ น ้ อ ยกว่ า 4 5.ใช้ ข นาดช่ อ งตาอวนที่ มี ข นาดไม่ น ้ อ ยกว่ า 4
เซนติเมตร ตลอดทั้งผืนอวน
เซนติเมตร ตลอดทั้งผืนอวน
5. ให้ใช้คานประกอบการท�ำการประมง ครั้งละ ไม่ 6. ให้ใช้คานประกอบการท�ำการประมง ครัง้ ละ ไม่เกิน
เกิน 2 คาน ความยาวคานข้างละไม่เกิน 7.5 เมตร 2 คาน ความยาวคานข้างละไม่เกิน 7.5 เมตร

4) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนล้อมจับ (ฝั่งอ่าวไทย)
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ทำ� การ ด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ทำ� การ
ประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการประมง ประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการประมง
3. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง
4. ห้ามวางซัง้ ประกอบการท�ำการประมงภายในเขต 12 5. ห้ามวางซั้งประกอบการท�ำการประมงภายในเขต 12
ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่ง
ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่ง
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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5) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนล้อมจับ (ฝั่งอันดามัน)
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู ้ รับ อนุ ญ าตต้ อ งน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการ ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ประมง
ประมง
3. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่ ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง
4. ห้ามวางซัง้ ประกอบการท�ำการประมงภายในเขต 5. ห้ามวางซั้งประกอบการท�ำการประมงภายในเขต
10 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่ง
10 ไมล์ทะเล นับจากแนวชายฝั่ง

6) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผู ้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งน� ำ เรื อ และเครื่ อ งมื อ ท� ำ การ
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประมงทีไ่ ด้รบั อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
สอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทยประเภทการใช้
ท� ำ การประมงที่ มี อ ายุ อ ยู ่ ต ลอดเวลาที่ อ อก ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ท�ำการประมง
ประมง
3. เรื อ ประมงต้ อ งมี อ ายุ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาที่
ระยะเวลาที่ออกท�ำการประมง
ออกท�ำการประมง
16
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7) ก�ำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือ อวนครอบปลากะตัก
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการ ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ประมง
ประมง
3. เรื อ ประมงต้ อ งมี อ ายุ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ระยะเวลาที่ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง
4. ห้ า มท� ำ การปั ่ น ไฟล่ อ สั ต ว์ น�้ ำ ให้ กั บ เครื่ อ งมื อ 5. ห้ามท�ำการปัน่ ไฟล่อสัตว์นำ�้ ให้กบั เครือ่ งมือท�ำการ
ท�ำการประมงอวนล้อมจับทุกชนิด
ประมงอวนล้อมจับทุกชนิด

8) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมืออวนช้อน/ยกปลากะตัก
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการ ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ประมง
ประมง
3. เรื อ ประมงต้ อ งมี อ ายุ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ระยะเวลาที่ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง
4. ห้ า มท� ำ การปั ่ น ไฟล่ อ สั ต ว์ น�้ ำ ให้ กั บ เครื่ อ งมื อ 5. ห้ามท�ำการปัน่ ไฟล่อสัตว์นำ�้ ให้กบั เครือ่ งมือท�ำการ
ท�ำการประมงอวนล้อมจับทุกชนิด
ประมงอวนล้อมจับทุกชนิด
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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9) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือเรือประกอบ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการ ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ประมง
ประมง
3. เรื อ ประมงต้ อ งมี อ ายุ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ระยะเวลาที่ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง

10) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำ 14 ชนิด
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการ ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ประมง
ประมง
3. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลา ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ที่ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง

18
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11) เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ของเครื่องมือครอบหมึก
กรณีขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต�่ำด้วย
กรณีขอเครื่องมือเดียว (ยกเว้น เบ็ดมือ)
1. ผู้รับอนุญาตต้องน�ำเรือและเครื่องมือท�ำการ 1. ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเรือและเครือ่ งมือท�ำการประมง
ประมงที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
2. การออกไปท�ำการประมงแต่ละรอบให้สามารถน�ำ
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือเพียงเครื่อง
มือเดียว ยกเว้น เบ็ดมือ
2. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย 3. เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่า
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยประเภทการใช้ ด้ ว ยการเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ ำ ไทยประเภทการใช้
ท�ำการประมงทีม่ อี ายุอยูต่ ลอดเวลาทีอ่ อกท�ำการ ท�ำการประมงที่มีอายุอยู่ตลอดเวลาที่ออกท�ำการ
ประมง
ประมง
3. เรื อ ประมงต้ อ งมี อ ายุ ข องหนั ง สื อ รั บ รอง 4. เรือประมงต้องมีอายุของหนังสือรับรองมาตรฐาน
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอด ด้านสุขอนามัยในเรือประมงตลอดระยะเวลาทีอ่ อก
ระยะเวลาที่ออกท�ำการประมง
ท�ำการประมง
4. ห้ า มท� ำ การปั ่ น ไฟล่ อ สั ต ว์ น�้ ำ ให้ กั บ เครื่ อ งมื อ 5. ห้ามท�ำการปัน่ ไฟล่อสัตว์นำ�้ ให้กบั เครือ่ งมือท�ำการ
ท�ำการประมงอวนล้อมจับทุกชนิด
ประมงอวนล้อมจับทุกชนิด
         หากทำ�การประมงผิดไปจากที่ระบุในใบอนุญาตหรือเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เข้าข่ายความผิดร้ายแรงตาม
พระราชกำ�หนดการประมง มีโทษปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 30 ล้านบาท (ขึ้นกับขนาดเรือประมง) หรือปรับ 5 เท่า
้
ของมูลค่าสัตว์นำ�จากการกระทำ�ความผิ
ด      แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า และอาจได้รบั โทษตามมาตรการปกครอง
อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาต หรือการขอรับโอนใบอนุญาตทำ�การประมงอีกด้วย

1.1.3 การจัดท�ำเครื่องหมายประจ�ำเรือประมง
การจัดท�ำเครื่องหมายประจ�ำเรือประมง คือข้อก�ำหนดหนึ่งที่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ ต้องจัดท�ำตามหลัก
เกณฑ์วิธีการที่กรมประมงก�ำหนด ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ เครื่องหมายประจ�ำเรือประมงจะก�ำหนดอยู่ในใบอนุญาต
ท�ำการประมงพาณิชย์ทุกฉบับ โดยมีรูปแบบการจัดท�ำเครื่องหมายประจ�ำเรือ ดังนี้
1) เครื่องหมายประจ�ำเรือประมง ประกอบไปด้วยตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่
และตัวเลขอารบิค เขียนเรียงกันจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเรือ โดยแบ่งเป็น
เครื่องหมายย่อย เพื่อใช้แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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2) การจัดท�ำเครื่องหมายประจ�ำเรือประมง ให้เขียนหรือพ่นด้วยสีบนเรือ
ประมงที่ได้รับใบอนุญาต ให้มองเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างดังรูป

หมายเหตุ
เรือประมงได้รับใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ในฝั่งอ่าวไทย
โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส ล�ำดับที่ 109 ใช้เครื่องมือท�ำการประมง ประเภทอวนลาก
20
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เจ้าของเรือหรือผูค้ รอบครองเรือประมงทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์
ไม่วา่ จะออกไปท�ำการประมง หรือจอดไม่ทำ� การประมงก็ตอ้ งจัดท�ำเครือ่ งหมายประจ�ำ
เรือประมงให้ตรงกับที่ระบุอยู่ในใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ที่ได้รับมา ผู้ฝ่าฝืน
มีโทษปรับตัง้ แต่ 2 หมืน่ - 4 ล้านบาท (ขึน้ กับขนาดเรือ) และอาจได้รบั โทษตามมาตรการ
ทางปกครองอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการได้ใบอนุญาตหรือการขอรับโอนใบอนุญาต
ท�ำการประมงอีกด้วย
1.1.4 การขอรับการตรวจเรือประมง อุปกรณ์ และเครื่องมือท�ำการประมง
ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
หลังจากที่กรมประมงได้ออกใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ให้กับผู้ที่ยื่น
ค�ำขอ ก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก เรือประมง และเครื่องท�ำการประมงต้องผ่าน
การตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามใบอนุญาต โดยให้ผู้รับอนุญาต
ต้องด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้รับอนุญาต หรือผู้รับมอบอ�ำนาจแจ้งขอนัดตรวจเรือประมง อุปกรณ์
และเครื่องมือท�ำการประมงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
2) น�ำเรือประมง และเครื่องมือท�ำการประมงที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบตามวัน เวลา ณ สถานที่นัดหมาย
3) เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำการตรวจเรือ โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ เรือทีม่ กี ารแจ้ง
เข้าออกกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จะท�ำการ
ตรวจโดยเจ้าหน้าทีข่ อง PIPO ส่วนกลุม่ เรือทีไ่ ม่ได้แจ้งเข้า - ออก จะท�ำการ
ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดตามตาราง
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ตารางชนิดเครื่องมือท�ำการประมง ขนาดเรือ และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการตรวจเรือประมง อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ท�ำการประมงก่อนออกท�ำการประมงครั้งแรก
ชนิดเครื่องมือทำ�การประมง

1. อวนลากคู่
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่
3. อวนลากคานถ่าง
4. อวนล้อมจับ
5. อวนล้อมจับปลากะตัก
6. อวนครอบปลากะตัก
7. อวนช้อน/ยกปลากะตัก
8. อวนครอบหมึก
9. อวนช้อนปลาจะละเม็ด
10. อวนติดตา
11. อวนรุนเคย
12. คราดหอยลาย
13 คราดหอยแครง
14. คราดหอยอื่น
15. ลอบปลา
16. ลอบปู
17. ลอบหมึก
18. ลอบหมึกสาย
19. เบ็ดราว
20. แผงยกปูจักจั่น
21. เบ็ดมือ
22. เรือประกอบเครือ่ งก�ำเนิดไฟ (เรือปัน่ ไฟ)

ขนาดเรือ
< 10 ตัน
10-29.99 ตันกรอส
30 ตันกรอสขึ้นไป
กรอส
ชุดตรวจ ชุดตรวจ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เฉพาะกิจ* เฉพาะกิจ*
เข้า-ออก
เข้า-ออก
เรือประมง (PIPO) เรือประมง (PIPO)

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

* ชุดตรวจเฉพาะกิจ หน่วยงานในสังกัดกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล และกองตรวจ
การประมง
** ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง (PIPO) ให้บริการตรวจเรือและเครื่องมือ
ประมงที่ยังไม่ได้รับการตรวจจากชุดเฉพาะกิจ
22
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1

เครื่องมืออวนลากคู่

1.1 ความยาวคร่าวล่าง
1) บริเวณกึ่งกลางของคร่าวล่าง
2) วัดจากบริเวณหูอวน จุดที่เนื้ออวน
เย็บมาดกับเชือกคร่าวล่าง จนถึง
กึ่งกลางของเชือกคร่าวล่างแล้วน�ำ
ความยาวที่ วั ด ได้ คู ณ สอง จะได้
ความยาวรวมของเชือกคร่าวล่าง ภาพแสดง เรือประมงที่ใช้เครื่องมืออวนลากคู่
โดยความยาวคร่าวล่างต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งสูงสุดได้
ไม่เกิน 100 เมตร

ภาพแสดง จุดเริ่มต้นการวัดคร่าวล่าง
(บริเวณหูอวนจุดที่เนื้ออวนเย็บมาด
กับเชือกคร่าวล่าง)

ภาพแสดง จุดกึ่งกลางของเชือกคร่าวล่าง
(บริเวณสะดือ)

คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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1.2 ความยาวของอวนก้นถุง
1) วั ด จากจุ ด ผู ก ปิ ด ก้ น ถุ ง อวนไปถึ ง จุ ด ที่ มี ก ารเย็ บ อวนก้ น ถุ ง ต่ อ จากเนื้ อ อวน
ที่เป็นตัวอวน
2) ความยาวที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า 6 เมตร

ภาพแสดง จุดผูกปิดอวนก้นถุง

ภาพแสดง จุดที่มีการเย็บอวนก้นถุงต่อจากเนื้ออวนที่เป็นตัวอวน

ภาพแสดง อวนก้นถุงซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
24
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1.3 ขนาดตาอวนก้นถุง
ตามประกาศกรมประมงได้ก�ำหนดขนาดตาอวนก้นถุงของอวนลาก โดย
ต้องมีขนาดช่องตาอวนไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร การวัดความยาวจะวัดอวนใน
ขณะที่อวนเปียกน�้ำเพื่อให้อวนอยู่ในสภาพเสมือนก�ำลังใช้งานโดย
1) ดึงผืนอวนก้นถุงให้ตึงอยู่ในลักษณะเส้นตรงโดยให้ปมของอวนอยู่ตรงกัน
และท�ำการวัด 20 ตาอวนต่อกัน
2)   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ต้องมีความยาวระหว่างกึ่งกลางปมแรกของตาอวนที่ 1 ถึง
กึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนที่ 20 ต้องไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร
กรณีที่ใช้ด้ายคู่ จะท�ำการวัดทีละตาไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
4 เซนติเมตร

2 กา
1)

ภาพแสดง วิธีการวัดตาอวนก้นถุง

1.4 ความยาวตาอวนรองก้นถุง
กรณี มี ก ารใช้ อ วนรองก้ น ถุ ง
การวัดเจ้าหน้าทีจ่ ะวัดตาอวนประมาณ 10 ตา
โดยวัดจากกึง่ กลางปมแรกของตาอวนที่ 1
จนถึงกึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนที่ 10
ความยาวรวมทีว่ ดั ได้หารเฉลีย่ ซึง่ ค่าเฉลีย่
ที่วัดได้ต้องไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร

ภาพแสดง วิธีการวัดตาอวนรองก้นถุง
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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1.5 จ�ำนวนเส้นด้าย
1) น�ำเนื้ออวนก้นถุงมา 1 เส้น แล้วคลี่ด้ายออกจากกัน นับจ�ำนวนเส้นย่อยในด้าย
1 เส้น จะต้องไม่เกินทับ 30 (30 เส้นใย)

ภาพแสดง ลักษณะของเนื้ออวนก้นถุง 1 เส้น ที่คลี่ออก

1 เส้นด้าย
มี 3 เส้นย่อย

ใน 1 เส้นย่อย
ต้องไม่เกิน 10 เส้นใย

ภาพแสดง วิธีการนับจ�ำนวนเส้นด้าย
(เส้นด้าย 1 เส้น แบ่งเป็น 3 เส้นย่อย ใน 1 เส้นย่อย ไม่เกิน 10 เส้นใย)

26
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2

เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่

ภาพแสดง เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่

2.1 ความยาวคร่าวล่าง
1) วัดจากบริเวณหูอวน จุดที่เนื้ออวนเย็บมาดกับเชือกคร่าวล่าง จนถึงกึ่งกลาง
ของเชือกคร่าวล่าง
2) ความยาวทีว่ ดั ได้คณ
ู สอง จะได้เป็นความยาวรวมของเชือกคร่าวล่าง โดยความยาว
ต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต สูงสุดได้ไม่เกิน 60 เมตร

ภาพแสดง จุดเริ่มต้นการวัดความยาวคร่าวล่าง
(บริเวณหูอวน จุดที่เนื้ออวนเย็บมาด
กับเชือกคร่าวล่าง)

ภาพแสดง วิธีวัดความยาวคร่าวล่าง

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

������������������_����� 280463_2_NR.indd 27

27

4/28/20 7:56 PM

2.2 ความยาวของอวนก้นถุง
1) วั ด จากจุ ด ผู ก ปิ ด ก้ น ถุ ง อวนไปถึ ง จุ ด ที่ มี ก ารเย็ บ อวนก้ น ถุ ง ต่ อ จากเนื้ อ อวน
ที่เป็นตัวอวน
2) ความยาวที่วัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
- เรือขนาดน้อยกว่า 20 ตันกรอส ความยาวอวนก้นถุงต้องไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- เรือขนาด 20 ตันกรอสขึ้นไป ความยาวอวนก้นถุงต้องไม่น้อยกว่า 4 เมตร

ภาพแสดง จุดที่มีการเย็บอวนก้นถุงต่อกับเนื้อ
อวนที่เป็นตัวอวน

28

ภาพแสดง วิธีการวัดความยาวของ
อวนก้นถุง
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2.3 ขนาดตาอวนก้นถุง
ตามประกาศกรมประมงได้ก�ำหนดขนาดตาอวนก้นถุงของอวนลากโดยต้องมี
ขนาดช่องตาอวนไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร โดยวัดตาอวนในขณะที่อวนเปียกน�้ำเพื่อ
ให้อวนอยู่ในสภาพเสมือนก�ำลังใช้งานโดย
1) ดึงผืนอวนก้นถุงให้ตึงอยู่ในลักษณะเส้นตรงโดยให้ปมของอวนอยู่ตรงกัน และ
ท�ำการวัด 20 ตาอวนต่อกัน หาค่าเฉลี่ย
2) ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ต้องมีความยาวระหว่างกึง่ กลางปมแรกของตาอวนที่ 1 ถึงกึง่ กลาง
ปมสุดท้ายของตาอวนที่ 20 ต้องไม่นอ้ ยกว่า 4 เซนติเมตร
กรณีที่ใช้ด้ายคู่ จะท�ำการวัดทีละตา
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตรเช่นกัน

ภาพแสดง การวัดขนาดตาอวนก้นถุง

2.4 จ�ำนวนเส้นด้าย
ด�ำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.5 (หน้า 26)

คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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3

เครื่องมืออวนลากคานถ่าง

ภาพแสดง เรือประมงอวนลากคานถ่าง

3.1 ความยาวของคาน
1) วัดจากด้านปลายของคานด้านหนึ่งไปยังด้านปลายอีกด้านหนึ่ง ความยาว
แต่ละข้างต้องไม่เกิน 7.5 เมตร

ภาพแสดง วิธีการวัดความยาวของคานถ่าง
30
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3.2 ความยาวคร่าวล่างอวน
1) วัดจากจุดที่มีการเย็บเนื้ออวนให้ติดกับเชือกคร่าวล่างด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
2) วัดความยาวของคร่าวล่างทุกถุงอวนที่ได้รับอนุญาต (โดยใช้วิธีวัดเช่นเดียวกัน)
ซึ่งแต่ละถุงอวนต้องมีความยาวไม่เกินที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และใบอนุญาต
หนึ่งใบสูงสุดไม่เกิน 8 ปาก

ภาพแสดง จุดที่มีการเย็บเนื้ออวนให้ติดกับ
เชือกคร่าวล่าง

ภาพแสดง วิธีการวัดความยาวคร่าวล่าง

3.3 ขนาดตาอวนก้นถุง
ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตก�ำหนดให้ถุงอวนลากคานถ่างตลอดทั้งผืนอวนโดย
ต้องมีขนาดช่องตาอวนไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร โดยวัดอวนในขณะที่อวนเปียกน�้ำ
เพื่อให้อวนอยู่ในสภาพเสมือนก�ำลังใช้งาน
1) วัดโดยดึงผืนอวนก้นถุงให้ตึงอยู่ในลักษณะเส้นตรงโดยให้ปมของอวนอยู่ตรงกัน
และท�ำการวัด 20 ตาอวนต่อกัน
2) ค่าเฉลีย่ ช่องตาอวนทีว่ ดั ได้ตอ้ งมีความ
ยาวระหว่ า งกึ่ ง กลางปมแรกของ
ตาอวนที่ 1 ถึงกึง่ กลางปมสุดท้ายของ
ตาอวนที่ 20 ต้ อ งไม่ น ้ อ ยกว่ า 4
เซนติเมตร ตลอดทั้งผืนอวน
กรณีที่ใช้ด้ายคู่ จะท�ำการวัด ทีละตา
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตรเช่นกัน

ภาพแสดง ถุงรองก้นถุง

คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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4

เครื่องมืออวนล้อมจับ

ภาพแสดง เรือประมงอวนล้อมจับ

ภาพแสดง ขนาดตาอวน

4.1 ความยาวคร่าวบน

ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดความยาวอวน

1) วัดความยาวคร่าวบน ด้านที่มีลูกกะสงหรือทุ่น จากจุดเริ่มต้นของอวนผืนย่อย
ที่ 1 ไปจนถึงรอยต่อของอวนย่อยที่ 2
2) ความยาวคร่าวบนเฉลี่ยที่วัดได้ คูณกับจ�ำนวนผืนอวนย่อย (จ�ำนวนตัว) ทั้งหมด
จะต้องมีความยาวรวมไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
4.2 ขนาดตาอวน
1) ให้วดั ขนาดตาอวนบริเวณตัวอวน ในสภาพ
ทีเ่ ปียกแล้วนับตาอวน 10 ตา ดึงตาอวน
ให้ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน
2) ใช้ ส ายวั ด จากกึ่ ง กลางปมแรกของ
ตาอวนที่ 1 จนถึงกึ่งกลางปมสุดท้าย
ของตาอวนที่ 10 หารด้ ว ย 10
ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดตาอวน
ต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร
32
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5

เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก

ภาพแสดง เรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก

ภาพแสดง เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก

5.1 ความยาวคร่าวบน
1) วัดความยาวคร่าวบน ด้านที่มีลูกกะสงหรือทุ่น จากจุดเริ่มต้นของอวนผืนย่อย
ที่ 1 ไปจนถึงรอยต่อของอวนย่อยที่ 2
2) นําความยาวคร่าวบนเฉลี่ยที่วัดได้ มาคูณกับจ�ำนวนผืนอวนย่อย (จ�ำนวนตัว)
ทั้งหมดจะต้องมีความยาวรวมไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดความยาวอวน

5.2 ขนาดตาอวน
1) วั ด ขนาดตาอวนบริ เ วณตั ว อวน
ในสภาพที่เปียกน�้ำแล้วนับตาอวน
10 ตา ดึงตาอวนให้ตึงโดยปมกลาง
ทั้งสองปมชนกัน
2) ใช้สายวัดจากกึ่งกลางปมแรกของ
ตาอวนที่ 1 จนถึงกึง่ กลางปมสุดท้าย
ของตาอวนที่ 10 หารด้ ว ย 10
ต้องไม่น้อยกว่า 0.6 เซนติเมตร

ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดตาอวน
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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6

เครื่องมืออวนครอบปลากะตัก

การวัดความยาวของอวน จะวัดความยาวคร่าวอวน ทั้ง 4 ด้าน รอบด้านรวมกัน
ซึ่งต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
6.1 ความยาวคร่าวบน
1) เริม่ วัดจากด้านมุมสุดทีอ่ ยูบ่ ริเวณด้านหัวเรือ (สังเกตจุดทีม่ รี อยเชือ่ มเพือ่ ปลดสลัก)
ไปยังมุมที่อยู่ท้ายเรือ
2) วัดต่อโดยดึงสลักด้านของอวนที่จะยื่นออกไปด้านนอกเรือ
3) นําความยาวที่วัดได้ทั้งสองด้านรวมกันแล้วคูณสอง ผลที่ได้คือความยาว

  ภาพแสดง จุดเริ่มต้นการวัดมุมด้านหัวเรือและท้ายเรือ

ภาพแสดง วิธีการวัดความยาวคร่าวบน
34
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6.2 ขนาดตาอวน
1) สุ่มวัดขนาดตาอวนโดยนับตาอวน
10 ตา แล้วดึงตาอวนให้ตงึ โดยปมกลาง
ทั้งสองปมชนกัน
2) ใช้สายวัดวัดจากกึง่ กลางปมของตาอวน
ที่ 1 ไปจนถึงกึง่ กลางปมสุดท้ายของ
ตาอวนที่ 10 ความยาวทีว่ ดั ได้หารด้วย
10 ต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 0.6 เซนติเมตร

7

เครื่องมืออวนช้อน/ยกปลากะตัก

ภาพแสดง วิธีวัดขนาดตาอวน

การท�ำการประมงใช้ความยาวอวนได้ไม่เกินจ�ำนวนทีร่ ะบุในใบอนุญาต โดยการวัดความยาว
ของอวน จะวัดความยาวคร่าวอวน ทั้ง 4 ด้านรวมกัน ซึ่งต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต

ภาพแสดง เรือประมงอวนช้อน/ยกปลากะตัก

7.1 ความยาวคร่าวบน
1) วัดจากด้านมุมสุดที่อยู่บริเวณด้านหัวเรือ (สังเกตจุดที่มีรอยเชื่อมเพื่อปลดสลัก)
ไปยังมุมที่อยู่ด้านท้ายเรือ
2) วัดต่อโดยดึงสลักด้านของอวนที่จะยื่นออกไปด้านนอกเรือ
3) ความยาวทีว่ ดั ได้ทงั้ สองด้านรวมกันแล้วคูณสอง ผลทีไ่ ด้คอื ความยาวคร่าวบนของผืนอวน

ภาพแสดง จุดเริ่มต้นของการวัดความยาวคร่าวบน

คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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7.2 ขนาดตาอวน
1) สุ่มวัดขนาดตาอวน โดยนับตาอวน
10 ตา แล้วดึงตาอวนให้ตึงโดยปม
กลางทั้งสองปมชนกัน
2) ใช้สายวัดวัดจากกึ่งกลางปมของตา
อวนที่ 1 ไปจนถึงกึง่ กลางปมสุดท้าย
ของตาอวนที่ 10 ความยาวที่วัดได้
หารด้วย 10 ต้องมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า
0.6 เซนติเมตร

8

ภาพแสดง วิธีวัดขนาดตาอวน

เครื่องมืออวนครอบหมึก

ภาพแสดง เรือประมงอวนครอบหมึก

ภาพแสดง หลอดไฟที่ใช้ในการทําการประมง
อวนครอบหมึก

8.1 ความยาวคร่าวล่างอวนแบบวงกลม
1) วัดจากจุดเริ่มต้นที่เชือกคร่าวล่างไปจนถึงจุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง
2) ความยาวที่วัดได้ คูณด้วย 2 เป็นความยาวคร่าวล่างทั้งหมดของอวน

  ภาพแสดง จุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง
36
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8.2 การวัดความยาวคร่าวล่างอวนแบบมุ้งครอบ
วัดเช่นเดียวกับอวนครอบปลากะตัก
8.3 ขนาดตาอวน
วัดตาอวนด้านทีอ่ ยูด่ า้ นบนแหหรืออวนมุง้ ครอบจ�ำนวน 10 ตาต่อกัน ดึงตาอวนให้ตงึ
โดยปมกลางทั้ ง สองปมชนกั น โดยวั ด จากจุ ด กึ่ ง กลางปมของตาอวนที่ 1 จนถึ ง
จุดกึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนที่ 10 นําความยาวที่วัดได้หารด้วย 10 ซึ่งค่าเฉลี่ย
ต้องไม่น้อยกว่า 3.2 เซนติเมตร

ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดตาอวน

9

เครื่องมืออวนช้อนปลาจะละเม็ด

ปัจจุบันยังมิได้มีการก�ำหนดมาตรฐานของเครื่องมือชนิดนี้ การท�ำการประมงให้
ใช้ความยาวอวนได้ไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยวัดความยาวปากอวนและ
การวัดความยาวเชือกคร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกัน

ภาพแสดง วิธีการวัดความยาวเชือกคร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกัน
คู่มือชาวประมงพาณิชย์

������������������_����� 280463_2_NR.indd 37

37

4/28/20 7:56 PM

10 เครื่องมืออวนติดตา

ภาพแสดง เรือประมงอวนติดตา

10.1 ความยาวอวน
1) อวนติดตาประเภท อวนปู อวนกุ้ง อวนปลาทู
   
1.1)  นับจ�ำนวนห่อที่บรรจุเนื้ออวน
1.2)  สุ่มนับจ�ำนวนผืนอวนต่อห่อ
1.3) สุ่มวัดความยาวของผืนอวน โดยวัดความยาวของเชือกคร่าวบน
โดยจะเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวนเข้ากับสายคร่าวบนบริเวณปลาย
ข้างหนึ่ง ไปถึงรอยต่อระหว่างผืนอวนของการเชื่อมผืนอวนให้เป็นผืนเดียวกัน
1.4) น�ำความยาวต่อผืน (ข้อ 1.3) คูณจ�ำนวนผืนต่อห่อ (ข้อ 1.2) คูณจ�ำนวนห่อ
(ข้อ 1.1) ความยาวที่ได้เป็นความยาวทั้งหมดของอวนติดตา ซึ่งความยาวต้องไม่เกิน
จ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

38
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ภาพแสดง จุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวน

ภาพแสดง รอยต่อระหว่างผืนอวน

ภาพแสดง จุดปลายสุดของอวน 1 ผืน

ภาพแสดง การวัดความยาวคร่าวบนของอวน

2) อวนติดตาประเภท อวนลอยปลาอินทรี, อวนล้อมติดตาปลาหลังเขียว
2.1) นั บ จ� ำ นวนทุ ่ น ทั้ ง หมดของผื น อวนที่ มี อ ยู ่ ใ นเรื อ ประมง เจ้ า หน้ า ที่
จะนับแบบจ�ำนวนทุ่นลบด้วยหนึ่ง
2.2)  วัดความยาวระยะห่างระหว่างจากจุดเริม่ ต้นของการมาดเนือ้ อวนเข้ากับ
สายคร่าวบนบริเวณปลายข้างหนึ่ง ไปถึงเชือกที่ผูกกับทุ่นลูกแรก (ความยาวที่ได้จาก
การวัดคูณสอง)
2.3) วัดความยาวของระยะห่างระหว่างทุ่นต่อทุ่น
2.4)  น�ำความยาวระหว่างทุ่นต่อทุ่น (ข้อ 2.3) คูณจ�ำนวนทุ่นทั้งหมด (ข้อ 2.1)
และบวกความยาวระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นของการมาดเนื้ออวนกับเชือกที่ผูกกับ
ทุ่นลูกแรก (ข้อ 2.2) ความยาวที่ได้เป็นความยาวทั้งหมดของอวนติดตา

คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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11 เครื่องมืออวนรุนเคย

ถุงอวนทีใ่ ช้ประกอบเครือ่ งมืออวนรุนเคยจะต้องท�ำด้วยเนือ้ อวนชนิดโพลีเอทิลนี
(Polyethylene, PE) โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES)
ลักษณะตาอวนจะเป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ไม่มปี ม และมีขนาดตาอวนไม่เกิน 2x2 มิลลิเมตร
การถ่วงน�้ำหนักบริเวณคร่าวล่าง ห้ามใช้โซ่ แต่สามารถใช้ตัวถ่วงน�ำ้ หนักติดแนบกับ
เชือกคร่าวล่างได้

ภาพแสดง เรือประมงอวนรุนเคย

ภาพแสดง เครื่องมืออวนรุนเคย

11.1 ขนาดตาอวนรุนเคย
1) วัดขนาดตาอวนบริเวณตัวอวนทีเ่ ป็นเนือ้ อวนชนิดโพลีเอทิลนี (Polyethylene, PE)
โพลีเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือโพลีเอสเตอร์ (Polyester, PES)
2) ในขณะวัดจะต้องดึงเนือ้ อวนตึงเป็น
ปกติตามลักษณะและชนิดของอวน
โดยให้วดั ขนาดตาอวนจากด้านหนึง่
ถึงด้านตรงข้ามไป 1 นิ้ว แล้วน�ำ
จ�ำนวนช่องตาที่ได้มาหาร 25.4 มม.
(หรือ 1 นิ้ว) จะต้องได้ขนาดช่องตา
เฉลีย่ ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หรือจะต้อง
ได้จ�ำนวนช่องตาทั้งหมดตั้งแต่ 13
ช่องตาขึ้นไป
ภาพแสดง วิธีการวัดขนาดตาอวน

40

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

11.2 ความยาวคร่าวล่าง
1) วัดจากจุดเริ่มต้นที่เชือกคร่าวล่างไปจนถึงจุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง
2) ความยาวที่วัดได้ คูณด้วย 2 เป็นความยาวคร่าวล่างทั้งหมดของอวน

ภาพแสดง จุดเริ่มต้นของเชือกคร่าวล่าง

ภาพแสดง วิธีการวัดความยาวคร่าวล่าง

ภาพแสดง จุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง

12 เครื่องมือคราดหอย

ข้อก�ำหนดให้เครื่องมือคราดหอย ต้องมีระยะห่างระหว่างซี่คราดไม่น้อยกว่า
1.2 เซนติเมตร โดยวัดระยะห่างระหว่างซี่คราดด้านในซี่หนึ่งไปยังด้านในอีกซี่หนึ่ง
ทีอ่ ยูใ่ กล้กนั ความกว้างของปากคราดไม่เกิน 3.5 เมตร และจะมีได้ไม่เกิน 3 อันต่อเรือหนึง่ ล�ำ

ภาพแสดง วิธีการวัดระยะห่างซี่คราด
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13 เครื่องมือลอบปลา

ภาพแสดง เครื่องมือลอบปลา

จ�ำนวนลอบปลา
1) นับลอบทั้งหมดที่ชาวประมงจัดเรียงไว้บนเรือประมง จ�ำนวนที่นับได้ทั้งหมดจะ
   ต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
2) กรณีที่ชาวประมงน�ำโครงลอบปลาไปประกอบในเรือก่อนท�ำการประมง จะนับ
   จ�ำนวนตามโครงลอบที่เป็นด้านล่างของลอบ

14 เครื่องมือลอบปู

ภาพแสดง เครื่องมือลอบปู

ภาพแสดง เรือประมงลอบปู

14.1 จ�ำนวนลอบปู
  1) สุ่มนับจ�ำนวนลอบที่ผูกรวบสาย 1 เส้น
  2) นับจ�ำนวนเชือกที่ผูกรวบสายที่อยู่บนเรือ
  3) น�ำจ�ำนวนเชือกที่ผูกรวบสายที่นับได้ คูณกับจ�ำนวนลอบที่นับได้ตาม (ข้อ 1)
     จะได้จ�ำนวนลอบทั้งหมดและต้องไม่เกินจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
42
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14.2 ขนาดตาอวนหุ้มลอบด้านท้องลอบ
1) ท�ำการวัดเมื่อลอบปูอยู่ในลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมใช้ท�ำการประมง
2) วัดตาอวนทีอ่ ยูด่ า้ นท้องลอบ ซึง่ ตาอวนต้องอยูใ่ นลักษณะเป็นตารางสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
3) วัดจากกึ่งกลางปมด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งไปยังกึ่งกลางปม
    ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึง่ ความยาวทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2.5 นิว้

ภาพแสดง การวัดขนาดตาอวน

15 เครื่องมือลอบหมึก

ภาพแสดง เครื่องมือลอบหมึก

ภาพแสดง เรือประมงลอบหมึก

จ�ำนวนลอบหมึก
นับลอบทัง้ หมดทีช่ าวประมงจัดเรียงไว้บนเรือประมง จ�ำนวนทีน่ บั ได้จะต้องไม่เกิน
จ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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16 เครื่องมือลอบหมึกสาย

ภาพแสดง เครื่องมือลอบหมึกสาย

จ�ำนวนลอบหมึกสาย
   1) กรณีเก็บที่วางลอบเป็นกองหน้าเก๋ง
  1.1) สุ่มนับจ�ำนวนหอยโดยสังเกตจากเชือกที่ชาวประมงผูกไว้เป็นสัญลักษณ์ เช่น
สัญลักษณ์แสดงจ�ำนวนหอยสังข์จุกพราหมณ์ 500 ลูก โดยจ�ำนวนหอยที่นับ
ได้จะต้องไม่เกิน 500 ลูก
   1.2) นับจ�ำนวนเส้นเชือกที่ชาวประมงผูกเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ ว่าได้จ�ำนวนเท่าไหร่
แล้วจึงน�ำไป คูณ 500 จะได้จ�ำนวนหอยทั้งหมด
2) กรณีเก็บลอบหมึกสาย เป็น ห่อ/เข่ง/กระบะ
    2.1)  สุม่ นับจ�ำนวนหอยทีถ่ กู เก็บไว้ใน ห่อ/เข่ง/กระบะ (จ�ำนวน 1 ห่อ/เข่ง/กระบะ)
2.2) นับจ�ำนวน ห่อ/เข่ง/กระบะ แล้วน�ำไปคูณด้วย จ�ำนวนหอยตามที่สุ่มนับได้
      ต่อห่อ/เข่ง/กระบะ จะได้จ�ำนวนลอบหมึกสายทั้งหมด
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17 เครื่องมือเบ็ดราว
การนับสายของเบ็ดราว
นับสายคร่าวทัง้ หมดทีจ่ ดั เรียงไว้บนเรือประมง (ขึน้ กับวิธกี ารท�ำประมงความยาว
ของสายคร่ า วแต่ ล ะเส้ น อาจจะยาวไม่ เ ท่ า กั น ) จ� ำ นวนสายที่ ไ ด้ จ ะต้ อ งไม่ เ กิ น
ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นใบอนุญาต

ภาพแสดง เครื่องมือเบ็ดราว

18 เครื่องมือแผงยกปูจักจั่น

ภาพแสดง เครื่องมือแผงยกปูจักจั่น

การนับจ�ำนวน
นับแผงยกปูจักจั่นทั้งหมดที่จัดเรียง ไว้บนเรือประมงจ�ำนวนที่ได้จะต้องไม่เกิน
จ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(ปัจจุบันยังมิได้มีการก�ำหนดมาตรฐานของเครื่องมือชนิดนี้)
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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19 เครื่องมือเบ็ดมือ
เบ็ดมือทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตอาจมีคนั เบ็ดหรือมีเฉพาะสายเบ็ดก็ได้ซงึ่ ไม่ได้กำ� หนด
จ�ำนวนที่ใช้

ภาพแสดง เครื่องมือเบ็ดมือ

20 เรือประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�ำการ
ประมงอวนล้อมจับ แต่ต้องไม่มีเครื่องมือ
ประมงชนิดอื่นใดอยู่บนเรือในขณะออก
ท�ำการประมง ยกเว้น เบ็ดมือ

ภาพแสดง เรือประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
(เรือปั่นไฟ)
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1.2 การแก้ ไขรายการใบอนุญาต
การแก้ไขรายการในใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของการท�ำการประมง กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ผรู้ บั อนุญาตสามารถขอแก้ไข
รายการในใบอนุญาตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน
2. เรือประมงทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้ทำ� การประมงโดยน�ำเรือประมงล�ำอืน่ มาทดแทน
3. เครื่องมือท�ำการประมง
4. พื้นที่การท�ำการประมง
5. ห้วงเวลาที่ก�ำหนดให้ท�ำการประมงได้ หรือปริมาณสัตว์น�้ำสูงสุดที่อนุญาต
1.2.1 ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน
การแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต เช่น ค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อและสกุล
2) ข้อมูลเรือประมง เช่น ชื่อเรือประมง ขนาดเรือ ความยาวตลอดล�ำ 
ความกว้างกลางล�ำ ความลึก
ในกรณีขนาดเรือมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้น ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท�ำการประมงของเรือล�ำนั้น โดยการอนุญาตให้แก้ไขขนาดเรือ กรมประมงจะแก้ไข
ห้วงเวลาการท�ำประมงเพื่อให้สอดคล้องประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปภายใต้ปริมาณ
สัตว์น�้ำที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเดิม
1.2.2 เรือประมงที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้ท�ำการประมงโดยน�ำเรือประมง
ล�ำอื่นมาทดแทน
การขอทดแทนเรือ หมายถึง การแก้ไขใบอนุญาตเพือ่ น�ำเรือประมงล�ำอืน่ มาทดแทน
เรือประมงล�ำทีร่ ะบุในใบอนุญาต โดยสามารถน�ำเรือล�ำอืน่ มาทดแทนได้ 2 กรณี
1) การปรับปรุงเรือประมง เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในด้านการ
จัดสวัสดิภาพ ให้แก่คนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในภาคประมง
2)  เรือทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต ช�ำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถท�ำการประมงได้ตามปกติ
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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คุณสมบัตขิ องเรือประมงทีจ่ ะน�ำมาแทนเรือประมงล�ำเก่า ประกอบด้วย
1) ต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท�ำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(IUU list)
2) ต้องมีขนาด 10 ตันกรอสขึน้ ไป หรือทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์กำ� ลังแรงม้าตัง้ แต่ 280 แรงม้า
ขึ้นไปเว้นแต่กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเรือที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส
และใช้เครื่องมือที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์
3) ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย หรือกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือ
ประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธง
ซึ่งสามารถใช้ท�ำการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
การประมงในเขตการประมงไทยต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอ (International
Maritime Organization)
4) ต้องไม่เป็นเครือ่ งมือท�ำการประมงทีห่ า้ มใช้ทำ� การประมง ตามพระราชก�ำหนด
การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ทีย่ งั มีอายุ
6) เรือที่น�ำมาทดแทนต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดเรือล�ำเดิม และ
ต้องแก้ไขห้วงเวลาการท�ำประมงเพื่อให้สอดคล้องประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไป
ภายใต้ปริมาณสัตว์นำ�้ ทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตเดิม ในกรณีทเี่ รือทีน่ ำ� มาทดแทน
ทีม่ ขี นาดตัง้ แต่ 30 ตันกรอสขึน้ ไป ต้องติดตัง้ ระบบติดตามเรือตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกรมประมงประกาศก�ำหนด
7) เจ้าของเรือต้องด�ำเนินการกับเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตล�ำเดิม โดยการ
ท�ำลายเรือ เปลี่ยนประเภทเรือ ขายต่อไปต่างประเทศ หรือท�ำให้สิ้นสภาพ
จากการเป็นเรือที่ใช้ท�ำการประมงให้เสร็จสิ้นก่อนยื่นค�ำขอแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาต
1.2.3 เครื่องมือท�ำการประมง
การแก้ไขรายการเครื่องมือท�ำการประมง หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว
สามารถท�ำได้ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนประเภท ชนิด ขนาด และจ�ำนวนเป็นเครื่องมือ
ท�ำการประมงได้ ดังนี้
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1) การขอเปลี่ยนประเภท ชนิดเครื่องมือท�ำการประมงที่ได้รับอนุญาตไปเป็น
เครื่องมือชนิดอื่น ได้แก่
1.1) เครื่ อ งมื อ ท� ำ การประมงประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขอเปลี่ ย นไปเป็ น เครื่ อ งมื อ
ประสิทธิภาพต�่ำได้ เช่น อวนล้อมจับ เปลี่ยนไปเป็นอวนติดตา
1.2) เครื่ อ งมื อ ท� ำ การประมงประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขอเปลี่ ย นไปเป็ น เครื่ อ งมื อ
ประสิทธิภาพสูงชนิดอืน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต�ำ่ กว่า เช่น อวนลากคู่ เปลีย่ นไป
เป็นอวนลากแผ่นตะเฆ่ หรืออวนลากคานถ่าง
1.3) เครื่องมือท�ำการประมงประสิทธิภาพต�ำ่ ขอเปลีย่ นไปเป็นเครื่องมือท�ำการ
ประมงประสิทธิภาพต�่ำชนิดอื่น เช่น อวนติดตา เปลี่ยนไปเป็นลอบปลา
2) การขอเพิม่ จ�ำนวนหรือความยาวของเครือ่ งมือท�ำการประมง  สามารถขอแก้ไขได้
แต่ต้องไม่เกินตามมาตฐานเครื่องมือท�ำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตได้ ดังนี้
2.1) เครื่องมือประเภทอวนลาก
อวนลากคู่

ขอเพิ่มความยาวของปากอวน
ได้ โ ดยเมื่ อ รวมกั บ ความยาว
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเดิมกับทีข่ อเพิม่
ต้องไม่เกิน 100 เมตร

อวนลากแผ่นตะเฆ่

ขอเพิ่มความยาวของปากอวน
ได้ โ ดยเมื่ อ รวมกั บ ความยาว
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเดิมกับทีข่ อเพิม่
ต้องไม่เกิน 60 เมตร

อวนลากคานถ่าง

- ขอเพิม่ ความยาวของปากอวน
รวมกันได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
- ขอเพิม่ ถุงอวนได้ โดยเมือ่ รวม
กับถุงอวนที่ได้รับอนุญาตเดิม
กับที่ขอเพิ่มต้องไม่เกิน 8 ปาก
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      2.2) เครื่องมือประเภทอวนล้อมจับ อวนครอบ อวนช้อนยก
อวนล้อมจับ

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

อวนล้อมจับปลากะตัก

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

อวนครอบปลากะตัก

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

อวนครอบหมึก

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

อวนช้อน/ยก ปลากะตัก

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

อวนช้อนปลาจะละเม็ด

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
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      2.3) เครื่องมือประเภทลอบ
ขอเพิ่มจ�ำนวนลอบได้ โดยเมื่อรวมกับที่ได้รับอนุญาตเดิมแล้ว ต้องไม่เกิน
จ�ำนวนที่ก�ำหนดตามขนาดเรือ ดังนี้
ลอบปลา

ลอบหมึก

ลอบหมึกสาย

ลอบปู

• เรือขนาด 10 - 29.99 ตันกรอส
ไม่เกิน 200 ลูก
• เรือขนาด 30 - 39.99 ตันกรอส
ไม่เกิน 250 ลูก
• เรือขนาด 40 ตันกรอสขึ้นไป
ไม่เกิน 300 ลูก
• เรือขนาด 10 - 29.99 ตันกรอส
ไม่เกิน 320 ลูก
• เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป
ไม่เกิน 400 ลูก

• เรือขนาด 10-24.99 ตันกรอส
ไม่เกิน 20,000 ลูก
• เรือขนาด 25 ตันกรอสขึ้นไป
ไม่เกิน 27,500 ลูก
• เรือขนาด 10 - 29.99 ตันกรอส
ไม่เกิน 3,500 ลูก
• เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป
ไม่เกิน 4,500 ลูก
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      2.4) เครื่องมืออวนติดตา
ขอเพิ่มความยาวอวนได้ โดยเมื่อรวมกับที่ได้รับอนุญาตเดิมแล้ว ต้องไม่เกิน
จ�ำนวนที่ก�ำหนดตามขนาดเรือ ดังนี้
อวนติดตา
• เรือขนาด 10-30 ตันกรอส

อวนยาวไม่เกิน 20,000 เมตร
• เรือขนาดมากกว่า 30 ตันกรอส
อวนยาวไม่เกิน 30,000 เมตร

      2.5) เครื่องมือเบ็ดราว
เบ็ดราว

      2.6) เครื่องมืออวนรุนเคย
อวนรุนเคย

      2.7) เครื่องมือแผงยกปูจักจั่น
แผงยกปูจักจั่น

ขอเพิ่มจ�ำนวนสายได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

ขอเพิ่มความยาวอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

ขอเพิ่มจ�ำนวนแผงอวนได้
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน

“การขอแก้ไขรายการเครื่องมือท�ำการประมงในใบอนุญาตท�ำการประมง
พาณิชย์ อาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งประเภท ชนิด จ�ำนวนและขนาด หรือหลักเกณฑ์การ
ให้แก้ไข ตามที่กรมประมงประกาศก�ำหนดเพิ่มเติมได้”
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1.2.4 พื้นที่การท�ำการประมง
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท�ำการประมงพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำ  เช่น ปิดอ่าวหรือ
ผลกระทบจากสภาพอากาศตามฤดูกาล หรือสภาพภูมอิ ากาศ สามารถขอย้ายพืน้ ทีก่ าร
ท�ำการประมงเป็นการชั่วคราวได้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1) ชนิดเครือ่ งมือทีจ่ ะอนุญาตให้เปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารท�ำการประมง ได้แก่ อวนล้อมจับ
อวนครอบหมึก และเรือประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
2) ย้ายพื้นที่การท�ำการประมงจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน
3) ห้วงเวลาทีใ่ ห้ยา้ ยพืน้ ทีก่ ารท�ำการประมง คือ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
4) การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราว และจะต้องไม่กระทบต่อปริมาณสัตว์น�้ำ
สูงสุดทีส่ ามารถท�ำการประมงได้อย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีท่ ยี่ า้ ยไปท�ำการประมง
5) ภายหลังจากได้แก้ไขพืน้ ทีก่ ารท�ำการประมงแล้ว ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้เปลีย่ น
พื้นที่ท�ำการประมงชั่วคราวต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
5.1) ต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ก่อนออก
จากพื้นที่การท�ำการประมงที่ได้รับอนุญาตเดิม และก่อนเข้าพื้นที่
ที่ได้รับอนุญาตให้ย้าย
5.2) กรณีเครือ่ งมือท�ำการประมงชนิดอวนล้อมจับสามารถน�ำเรือประกอบ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) ไปประกอบการท�ำการประมงได้
ไม่เกิน 4 ล�ำ ต่อเรืออวนล้อมจับ 1 ล�ำ
5.3) เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ไม่สามารถท�ำการประมงในพื้นที่
การท�ำการประมงเดิม ในห้วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ได้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาและพื้นที่การท�ำการ
ประมงจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
5.4) การอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่การท�ำการประมงเป็นการอนุญาตให้
เปลีย่ นพืน้ ที่ เป็นการชัว่ คราว เมือ่ สิน้ สุดห้วงเวลาตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ผู้รับอนุญาตหยุดท�ำการประมงในพื้นที่นั้น
ทัง้ นี้ ชนิดเครือ่ งมือท�ำการประมง พืน้ ทีท่ ำ� การประมง หรือเงือ่ นไขทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงประกาศ
ก�ำหนด
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1.2.5 ห้วงเวลาที่ก�ำหนดให้ท�ำการประมงได้ หรือปริมาณสัตว์น�้ำสูงสุดที่อนุญาต
การแก้ไขห้วงเวลาในการท�ำการประมงสามารถท�ำได้ใน 2 กรณี ดังนี้
1.) กรณีแก้ไขห้วงเวลาที่ก�ำหนดให้ท�ำการประมงได้ หรือปริมาณสัตว์น�้ำสูงสุดที่
อนุญาตให้ท�ำการประมงของใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว ให้สอดคล้องกับการก�ำหนด
ปริมาณสัตว์นำ�้ สูงสุดทีส่ ามารถท�ำการประมงได้ ตามทีอ่ ธิบดีกรมประมงประกาศก�ำหนด
2.) กรณียกสิทธิทำ� การประมงไปให้ผรู้ บั ใบอนุญาตรายอืน่ การแก้ไขห้วงเวลาใน
การท�ำการประมงจะต้ อ งไม่ ก ระทบต่ อ ปริ ม าณสั ต ว์ น�้ ำ สู ง สุ ด ที่ อ นุ ญ าตให้ จั บ ได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1) การยกสิทธิท�ำการประมงให้ด�ำเนินการได้เฉพาะผู้รับใบอนุญาตท�ำการ
ประมงชนิดเครื่องมือที่จับสัตว์น�้ำกลุ่มเดียวกัน
2.2) การยกสิทธิทำ� การประมงให้ดำ� เนินการได้เฉพาะพืน้ ทีท่ ำ� การประมงพืน้ ที่
เดียวกันเท่านั้น
2.3) ปริมาณสัตว์น�้ำที่ยกสิทธิได้คือปริมาณสัตว์น�้ำที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว
แต่ไม่ได้ออกท�ำการประมง หรือออกท�ำการประมงยังไม่ครบจ�ำนวนวันที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตท�ำการประมง และในกรณีทผี่ ยู้ กสิทธิทำ� การประมงถูกพักใช้ใบอนุญาต จะถูก
หักปริมาณสัตว์นำ�้ ทีม่ สี ทิ ธิทำ� การประมงในระหว่างทีถ่ กู พักใช้ใบอนุญาตออกก่อนน�ำมา
ใช้ค�ำนวณห้วงเวลาและปริมาณสัตว์น�้ำในการยกสิทธิให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตรายอื่น
2.4) ผู้ยกสิทธิสามารถยกสิทธิท�ำการประมงทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนก็ได้
และสามารถยกสิทธิให้กับผู้รับสิทธิมากกว่า 1 รายก็ได้
กรมประมงจะน�ำเอาปริมาณสัตว์นำ�้ ทีป่ ระสงค์จะยกสิทธิมาค�ำนวณเป็นจ�ำนวน
วันท�ำการประมงเพิ่มเติมให้กับผู้รับสิทธิ โดยจ�ำนวนวันท�ำการประมงที่ได้รับเพิ่มเติม
จากการยกสิทธิจะเป็นการเพิ่มวันท�ำการประมงชั่วคราวเฉพาะในปีการประมงที่มีการ
ขอยกหรือรับสิทธิเท่านั้น เมื่อขึ้นรอบปีการประมงใหม่ (1 เมษายน ของทุกปี) ปริมาณ
สัตว์น�้ำ (วันท�ำการประมง) ที่การยกสิทธิจะคืนกลับผู้ยกสิทธิ แม้จ�ำนวนวันที่ได้รับสิทธิ
เพิ่มเติมยังคงเหลืออยู่ก็จะไม่สามารถน�ำไปใช้ในปีการประมงถัดไปได้
“เมือ่ ผูร้ บั ใบอนุญาตได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรในการแก้ไขรายการ
ในใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบอนุญาตใหม่ทดแทน
ใบอนุญาตเดิม และใบอนุญาตฉบับใหม่จะมีเลขทีแ่ ละอายุ เช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม
และเมื่ อ ได้ อ อกใบอนุ ญ าตใหม่ แ ล้ ว ใบอนุ ญ าตเดิ ม จะถู ก ยกเลิ ก ไม่ ส ามารถ
น� ำ มาใช้ ไ ด้ อีก และในกรณีที่ก ารเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุ ญ าตส่ ง ผลต่ อ
เครือ่ งหมายประจ�ำเรือประมง ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตแก้ไขเครือ่ งหมายประจ�ำเรือประมง
ให้ถกู ต้องด้วย”
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1.3 การโอนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์

ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งผูกกับ
เรือประมง เครื่องมือท�ำการประมง พื้นที่ท�ำการประมง รวมทั้งปริมาณสัตว์น�้ำที่ได้รับ
จัดสรรของใบอนุญาตฉบับนั้น การโอนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ สามารถ
ด�ำเนินการได้ใน 2 กรณี ดังนี้
1. การโอนใบอนุญาต กรณีโอนกรรมสิทธิเ์ รือประมงให้บคุ คลอืน่ จากผูร้ บั อนุญาตเดิม
2. การโอนใบอนุญาตในลักษณะการควบรวมปริมาณสัตว์นำ�้ หรือ “ควบรวมเรือ”
1.3.1 การโอนใบอนุญาตกรณีโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงให้บุคคลอื่นจากผู้รับ
อนุญาตเดิม
การโอนใบอนุญาตกรณีโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงให้บุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้
1) ผู้รับโอนใบอนุญาตต้องมีสิทธิท�ำการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการท�ำ
ประมงในเขตการประมงไทย
2) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะรับโอนใบอนุญาต
และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามในการได้รบั ใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ ตามมาตรา
39 แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น เป็นผู้ที่ไม่เคย
ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้น 5 ปี หรือเคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�ำการประมง เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดการประมง และ
ยังไม่พน้ 5 ปี หรือเคยถูกคณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีคำ� สัง่ กักเรือ ยึดเครือ่ งมือ
ท�ำการประมง ยึดสัตว์น�้ำ และยังไม่พ้น 2 ปีนับแต่วันได้รับค�ำสั่ง เป็นต้น
3) ผู ้ ข อรั บ โอนใบอนุ ญ าตฯ ต้ อ งแสดงใบมรณบั ต รของผู ้ โ อนใบอนุ ญ าต
กรณีผู้โอนใบอนุญาต ถึงแก่ความตาย
1.3.2 การโอนใบอนุ ญ าตในลั ก ษณะการควบรวมปริ ม าณสั ต ว์ น�้ ำ หรื อ
“ควบรวมเรือ”
การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น�้ำ หรือ “ควบรวมเรือ”
หมายถึง การน�ำใบอนุญาตท�ำการประมงอย่างน้อย 2 ฉบับ มารวมกันเพือ่ เพิม่ ห้วงเวลา
ท�ำการประมงของเครื่องมือท�ำการประมงในกลุ่มสัตว์น�้ำเดียวกัน และท�ำการประมง
ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน การควบรวมใบอนุญาตจะส่งผลให้เรือประมงทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจ�ำนวน
1 ล�ำ ออกจากระบบเรือประมง โดยสัตว์น�้ำที่เหลือจากการควบรวมสามารถน�ำไป
โอนให้กับเรือประมงล�ำอื่นที่เป็นกลุ่มเครื่องมือและพื้นที่ท�ำการประมงเดียวกันได้
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แต่ตอ้ งด�ำเนินการภายในปีการประมงนัน้ ๆ เท่านัน้ การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบ
รวมปริมาณสัตว์น�้ำ มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้
1) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 1.3.1 1) และ 2)
2) ผู้โอนใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตท�ำการประมง
โดยใช้ชนิดเครื่องมือท�ำการประมงที่จับสัตว์น�้ำในกลุ่มเดียวกัน และต้องมีพื้นที่ท�ำการ
ประมงเป็นพื้นที่เดียวกันเท่านั้น โดยเครื่องมือท�ำการประมงที่จับสัตว์น�้ำกลุ่มเดียวกัน
มีรายละเอียดดังนี้
2.1) กลุม่ สัตว์นำ�้ หน้าดิน เครือ่ งมืออวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลาก
คานถ่าง ให้สามารถควบรวมปริมาณสัตว์นำ�้ กับใบอนุญาตท�ำการประมง
ชนิดเครือ่ งมืออวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนลากคานถ่างได้
2.2) กลุ่มปลาผิวน�้ำ  เครื่องมืออวนล้อมจับ ให้สามารถควบรวมปริมาณ
สัตว์นำ�้ กับใบอนุญาตท�ำการประมงชนิดเครือ่ งมืออวนล้อมจับได้
2.3) กลุม่ ปลากะตัก เครือ่ งมืออวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก
และอวนช้อน/ยกปลากะตัก ให้สามารถควบรวมปริมาณสัตว์นำ�้ กับใบ
อนุญาตท�ำการประมงชนิดเครือ่ งมืออวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบ
ปลากะตัก และอวนช้อน/ยกปลากะตักได้
3) เจ้าของเรือที่รับโอนใบอนุญาตต้องด�ำเนินการกับเรือประมงล�ำเดิม หรือ
เรือประมง ที่น�ำมาควบรวมใบอนุญาต โดยต้องท�ำลาย เปลี่ยนประเภทเรือ ขายต่อไป
ต่างประเทศ หรือท�ำให้สิ้นสภาพจากการเป็นเรือที่ใช้ท�ำการประมง อย่างใดอย่างหนึ่ง
จึงจะได้รับโอนปริมาณสัตว์น�้ำที่ขอควบรวม
4) ปริมาณสัตว์น�้ำที่น�ำมาควบรวม คือ ปริมาณสัตว์น�้ำที่ได้รับการจัดสรรของเรือ
ประมงที่น�ำมาควบรวม ในกรณีที่เรือประมงที่น�ำมาควบรวมถูกพักใช้ใบอนุญาต ให้หัก
ปริมาณสัตว์นำ�้ ทีม่ สี ทิ ธิทำ� การประมงในระหว่างทีถ่ กู พักใช้ใบอนุญาตออก และค�ำนวณ
เป็นจ�ำนวนวันท�ำการประมงให้กบั ผูร้ บั โอนใบอนุญาต โดยจ�ำนวนวันท�ำการประมงทีไ่ ด้รบั
เพิม่ เติมจากการควบรวมจะเป็นการเพิม่ เติมแบบถาวร ซึง่ มีผลกับจ�ำนวนวันท�ำการประมง
ในใบอนุญาตในปีตอ่ ๆ ไป ในกรณีทก่ี ารควบรวมสามารถค�ำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ
291 วันจะถือว่าให้ท�ำการประมงได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องนับจ�ำนวนวันท�ำการประมง
5) ในกรณีควบรวมปริมาณสัตว์น�้ำแล้วมีปริมาณสัตว์น�้ำคงเหลือ กรมประมงจะ
ออกหนังสือรับรองปริมาณสัตว์น�้ำให้กับผู้รับโอนเพื่อน�ำไปควบรวมปริมาณสัตว์น�้ำ
ให้กับเรือประมงล�ำอื่นได้อีกโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ระบุข้างต้น
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คุณสมบัติเรือประมงที่จะโอนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์
1) ต้องเป็นเรือประมงทีไ่ ม่อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ เรือประมงทีท่ ำ� การประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (IUU list)
2) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด�ำเนินคดี
3) ในกรณีเรือประมงเคยถูกใช้ในการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง ผู้รับโอนจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตท�ำการประมงของเรือที่ใช้ในการกระท�ำความผิดว่าไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอ�ำนาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป
“เมื่อผู้ขอรับโอนใบอนุญาตได้ช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตรา
ที่ก�ำหนดแล้ว จะได้รับใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไข
ตามใบอนุญาตเดิม และมีขอ้ ความ “โอนใบอนุญาต” หรือ “ควบรวมใบอนุญาต” พร้อมชือ่
ผูโ้ อนและเลขทีใ่ บอนุญาตทีโ่ อนไว้ทมี่ มุ บนด้านซ้าย และระบุวนั เดือน ปีทอี่ อกใบอนุญาต
และเมือ่ ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้วใบอนุญาตเดิมจะถูกยกเลิกไม่สามารถน�ำมาใช้ได้อกี
ระยะเวลาในด�ำเนินการออกใบโอนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ 10 วันท�ำการ”

1.4 ใบแทนใบอนุญาตท�ำการประมง
ใบแทนใบอนุญาตท�ำการประมงจะสามารถออกได้เมื่อ ใบอนุญาตฉบับจริง
สูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดเสียหายในสาระสาคัญ เท่านัน้ เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบ
แล้วว่าใบอนุญาตท�ำการประมง สูญหาย ถูกท�ำลาย หรือช�ำรุดเสียหายในสาระส�ำคัญ
จึงจะออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
“เมือ่ ผูข้ อรับใบแทนใบอนุญาตได้ชำ� ระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตรา
ที่ก�ำหนดแล้ว จะได้รับใบแทนใบอนุญาต และมีข้อความ “ใบแทน” หรือใช้ข้อความ
อื่นใดท�ำนองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต ระยะเวลาในด�ำเนิน
การออกใบแทนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ 10 วันท�ำการ”
การดำ�เนินการแก้ไขรายการ การโอน และขอใบแทนใบอนุญาตทำ�การประมงพาณิชย์ สามารถติดต่อขอรับบริการ
1. กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ สำ�นักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
2. ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ท่ี ทีว่ า่ การอำ�เภอ หรือ สำ�นักงานประมงอำ�เภอ ทีม่ ที อ้ งทีต่ ดิ ทะเล
3. สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงกำ�หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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2

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเข้า - ออก
ท่าเทียบเรือของเรือประมง (PIPO)

ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก�ำหนดให้
เจ้าของเรือทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ประเภทการใช้ทำ� การประมง และ
มีขนาดตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครัง้
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

2.1 กลุ่มเรือประมงที่มีหน้าที่ต้องแจ้งเข้า - ออก ดังนี้
1. กลุ่มเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 30 ตันกรอสที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ท�ำการประมงพาณิชย์ ที่ใช้เครื่องมือท�ำการประมงพาณิชย์
ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก
2. กลุ่มเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไปที่ได้รับใบอนุญาตท�ำการ
ประมงพาณิชย์

2.2 วิธีการแจ้งเข้า - ออก มี 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นค�ำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet
(http://fpipo.md.go.th)
2. แจ้งโดยตรง ยื่นค�ำขอ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO)
ต้องแจ้งเข้าออก ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ก่อนน�ำเรือเข้าออกท่าเทียบเรือประมง

2.3 การน�ำเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมง ดังนี้
1. พิมพ์แบบตอบรับการแจ้งที่ระบุหมายเลขการแจ้ง (เลขที่ PO) และรายชื่อ
คนประจ�ำเรือ (LR) น�ำลงเรือประมง
2. ห้ามน�ำเรือออกจากท่าก่อนเวลาแจ้งออก (PO)
ต้องตรวจสอบตัวบุคคลและจ�ำนวนลูกเรือให้ถูกต้อง
ตรงกับรายชื่อในเอกสาร LR
58

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

������������������_����� 280463_2_NR.indd 58

4/28/20 7:56 PM

เมื่อเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือแล้ว ห้ามเข้าเทียบท่าเรือประมงอื่นหรือ
จอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น เว้นแต่ เกิดเหตุสุดวิสัย และต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์
PIPO ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที หลังจากเทียบท่า
เมื่อเรือออกจากท่าเทียบเรือแล้ว พบว่า คนบนเรือไม่ตรงกับรายชื่อคน
ประจ�ำเรือ (LR) ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ภายในระยะเวลา 12 ชั่วโมง
นับจากเวลาทีแ่ จ้งความประสงค์จะออกจาก ท่าเทียบเรือประมง และต้องน�ำเรือประมง
กลับเข้าเทียบท่าทันที ห้ามมิให้มีการท�ำการประมงภายหลังจากแจ้ง
การน�ำเรือออกจากท่าเทียบเรือประมง โดยวัตถุประสงค์อื่น
1. กรณีนำ� เรือประมงทีข่ นึ้ คานไปทดสอบต้องแจ้งออก (PO) ทีศ่ นู ย์ PIPO ก่อน
น�ำเรือออก
2. กรณีน�ำเรือประมงออกไปช่วยเหลือเรือ หรือผู้ประสบภัย ให้แจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO ในพื้นที่ ก่อนน�ำเรือออกท่าเทียบเรือ
ต้องน�ำเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงภายใน 30 วัน

2.4 การน�ำเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมง
1.
2.
3.

4.

ดังนี้
น�ำเรือประมงเข้าเทียบท่าเรือประมงตรงเวลา หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
นับจากเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้
ห้ามขนถ่ายสัตว์น�้ำ  น�ำสัตว์น�้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ  ขึ้นท่าเทียบเรือประมง
ก่อนเวลาที่แจ้ง และห้ามน�ำเรือประมงเทียบท่าหรือจอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น
ก่อนเวลาที่แจ้ง
การเปลีย่ นวัตถุประสงค์การแจ้งเข้า (PI) เปลีย่ นท่าเทียบเรือ หรือเพิม่ ท่าเทียบเรือ
หลั ง จากเที ย บท่ า แล้ ว แจ้ ง ที่ ศู น ย์ PIPO พร้ อ มแบบค� ำ ร้ อ ง หรื อ กรอก
รายละเอียดตามแบบค�ำร้อง และส่งทางโปรแกรม LINE ของศูนย์ PIPO แต่ละ
พื้นที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน นับจากเวลาแจ้ง
การน�ำเรือประมงเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้ำ หรือน�ำสัตว์น�้ำ หรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น�้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงต้องส่งมอบส�ำเนา สมุดบันทึกการท�ำประมง
(Fishing Logbook) ตามช่องทางและวิธีการที่ก�ำหนดในประกาศกรมประมง
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กรณีการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่าเทียบเรือประมง
ให้ด�ำเนินการแจ้งไปพร้อมกับการแจ้งเข้าครั้งแรก หากท่าเทียบเรือประมง
ที่แจ้งเข้าไม่ได้อยู่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเดียวกันของศูนย์ PIPO เจ้าของเรือจะต้อง
ด�ำเนินการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงใหม่เพือ่ น�ำเรือประมงออกไปเพือ่ การเข้าท่าเทียบ
เรือประมงที่ต้องการเข้า
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจอดท่าเทียบเรือประมงเดิมได้
ให้ด�ำเนินการแจ้งโดยตรงที่ศูนย์ PIPO พร้อมแบบค�ำร้อง หรือกรอกราย
ละเอียดตามแบบค�ำร้อง และส่งทางโปรแกรม LINE ของศูนย์ PIPO แต่ละพืน้ ทีจ่ ดุ จอด
เรือใหม่ต้องอยู่ในพื้นที่ดูแลของศูนย์ PIPO ในพื้นที่ที่แจ้งเข้า
กรณีมีการขนถ่ายสัตว์น�้ำ
ต้องส่งมอบรายงานการขนถ่ายสัตว์นำ�้ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยผูค้ วบคุมเรือ
ขนถ่ายสัตว์น�้ำไปพร้อมกับส่งมอบส�ำเนา Fishing Logbook

2.5 บทลงโทษ
หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจะมีโทษตามมาตรา 152 แห่งพระราชก�ำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับ 10,000 บาท และ
ปรับตามขนาดของเรือ ดังนี้
• เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอสระวางโทษปรับ
100,000 บาท
• เรือขนาดตัง้ แต่ 60 ตันกรอสขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 150 ตันกรอสระวางโทษปรับ
500,000 บาท
• เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป ระวางโทษปรับ 2,000,000 บาท
การกระท�ำความผิดตามมาตรานี้ ถือว่าเป็นการท�ำการประมง
โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา 113 ประกอบมาตรา 114
คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งได้
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ
ติดตามเรือประมง (VMS) ให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา

3.1 เรือประมงพาณิชย์ที่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS)
เรือประมงพาณิชย์ขนาดตัง้ แต่ 30 ตันกรอสขึน้ ไป ให้เจ้าของเรือติดต่อบริษทั
ผู้ให้บริการระบบ VMS ที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง เพื่อท�ำการ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (VMS)

3.2 การยื่นเอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือประมง

1. ภายหลังติดตั้งอุปกรณ์ VMS แล้วเสร็จ ให้ยื่นเอกสารการติดตั้งอุปกรณ์
ระบุต�ำแหน่งเรือ (แบบ ศฝป.1) ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท�ำการประมง
(FMC) ภายใน 7 วัน นับจากได้ติดตั้ง
2. เจ้าของเรือแจ้งศูนย์ PIPO เพื่อท�ำการล็อกตรึงอุปกรณ์ระบบ VMS ภายใน
24 ชั่วโมงนับจากได้ติดตั้ง
3. ช่องทางการยื่นเอกสาร แบบ ศฝป.1
• ยื่นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือมอบหมายให้บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ
ระบบ VMS ด�ำเนินการแทน
• ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ดา้ นการประมง (FMC)
กรมประมง เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2562 0600 ต่ อ 4400 โทรสาร 0 2558 0209
E-Mail: VMS4staff@gmail.com
• ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) หรือ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
(FIP) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล (ภาคผนวก)

3.3 ข้อปฏิบัติเมื่ออุปกรณ์ติดตามเรือประมง (VMS) ขัดข้อง

เมื่ อ เจ้ า ของเรื อ ได้ รั บ แจ้ ง จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ศู น ย์ FMC
ทางข้อความ SMS และทางโทรศัพท์ด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือ
ให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติดังนี้
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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1. เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ตรวจสอบระบบ VMS ที่ติดอยู่กับเรือประมง
หากพบข้อขัดข้องให้แจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ HF/SFB
(USB) ช่องหลักความถี่ 8228.0KHz ช่องรองความถี่ 6290.0KHz หรือระบบ
CB ช่องหลักความถี่ 11 C ช่องรองความถี่ 12 C ต่อศูนย์ PIPO ทันที
ที่ตรวจพบว่าเครื่องขัดข้อง
2. เจ้ า ของเรื อ หรื อ ผู ้ ค วบคุ ม เรื อ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขให้ ร ะบบ VMS สามารถ
กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกต�ำแหน่งเรือ ตามแบบ
ใบรายงานต�ำแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง (ศฝป. 7.1 และ ศฝป. 7.2)
ทุก ๆ 1 ชั่วโมง
3. กรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถแก้ไขให้ระบบ VMS กลับมา
ใช้งานได้ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC ให้น�ำเรือประมง
กลับเข้าเทียบท่าทันที
กรณีเรือประมงที่ติดตั้งระบบ VMS รุ่นที่ 2 ที่มิใช่เหตุขัดข้องที่เกิดจาก
ระบบไฟ หากไม่สามารถแก้ไขให้ระบบ VMS กลับมาใช้งานได้ภายใน 12 ชัว่ โมง
นับจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ FMC ให้น�ำเรือกลับเข้าเทียบท่าทันที
4. เมื่อเข้าเทียบท่าแล้วให้ส่งใบรายงานต�ำแหน่งเรือ กรณีระบบ VMS ขัดข้อง
ตามแบบศฝป. 7.1 และ ศฝป. 7.2 ต่อศูนย์ PIPO
5. ด� ำ เนิ น การทดสอบระบบการส่ ง สั ญ ญาณกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ PIPO
หากไม่สามารถส่งสัญญาณ VMS ได้ให้ด�ำเนินการซ่อมแซมทันที

3.4 กรณีการแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว

1. การแจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราวเนื่องจากต้องซ่อมแซมเรือประมง
1.1 ยื่นใบค�ำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4) ระบุวันที่
เริ่มซ่อมแซมและวันที่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
1.2 แนบหนั ง สื อ รั บ รองจากอู ่ ซ ่ อ มเรื อ หรื อ ท่ า เที ย บเรื อ ประมงตามแบบฟอร์ ม
แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 และน�ำเอกสารไปแจ้ง
ต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ที่เรือประมงซ่อมแซม
1.3 เมือ่ ได้รบั แจ้งผลการเห็นชอบให้สามารถด�ำเนินการปิดระบบ VMS จากศูนย์ FMC
ให้เจ้าของเรือหรือผูค้ วบคุมเรือ  ติดต่อผูใ้ ห้บริการระบบติดตามเรือเพือ่ ด�ำเนินการ
แจ้งปิดระบบ VMS
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2. เรือประมงพาณิชย์แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
เรื อ ประมงพาณิ ช ย์ ที่ อุ ป กรณ์ VMS ช� ำ รุ ด และอยู ่ ใ นระหว่ า งซ่ อ มแซม
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ สามารถแจ้งปิดระบบ VMS ชัว่ คราว เพือ่ ด�ำเนินการซ่อมแซม หรือ
เปลีย่ นอุปกรณ์ได้ ดังนี้
2.1 ยื่นใบค�ำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4)
ระบุวันที่เริ่มซ่อมและวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
2.2 แนบหนังสือรับรองจากผู้ให้บริการระบบติดตามเรือประมง
2.3 ยื่นเอกสารไปแจ้งต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากพบการ
ช�ำรุดของอุปกรณ์ VMS
2.4 เมือ่ ด�ำเนินการซ่อมแซมหรือเปลีย่ นอุปกรณ์ VMS เสร็จ ให้เขียนใบค�ำร้อง
(ศฝป.4) แจ้งต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ ภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อแจ้งยกเลิก
การปิดระบบ VMS ชั่วคราว
3. แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราว เนื่องจากเรืออับปาง
เมือ่ เรือประมงพาณิชย์อบั ปางให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตฯ หรือผูค้ วบคุมเรือรายงาน
เหตุการณ์เรือประมงอับปางต่อศูนย์ FMC โดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้การสนับสนุนข้อมูล และให้การช่วยเหลือหรือกู้ภัยได้โดยเร็ว ให้ด�ำเนินการดังนี้
3.1 ยื่นใบค�ำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4)
และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมแสดงรายงานประจ�ำวันเกี่ยว
กับคดีเรืออับปาง
3.2 ยื่นเอกสารต่อศูนย์ PIPO ในพื้นที่ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้
รายงานเหตุการณ์เรือประมงอับปาง
4. แจ้งปิดระบบ VMS ชั่วคราวเนื่องจากแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า
กรณีเรือประมงพาณิชย์ไม่พร้อมออกท�ำการประมง ตามทีไ่ ด้แจ้งงดใช้เรือต่อกรม
เจ้าท่าแล้ว สามารถแจ้งปิดระบบ VMS ชัว่ คราวได้ ตามระยะเวลาทีง่ ดใช้เรือ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
     4.1  แจ้งงดใช้เรือพร้อมแจ้งจุดจอดต่อกรมเจ้าท่า
4.2 ยื่นใบค�ำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งเรือชั่วคราว (ศฝป.4)    
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแสดงใบรับแจ้งการงดใช้เรือ และน�ำ  
เอกสารไปแจ้งศูนย์ PIPO ในพื้นที่ เมื่อได้รับแจ้งผลเห็นชอบให้สามารถ
ด�ำเนินการปิดระบบ VMS จากศูนย์ FMC และให้เจ้าของเรือหรือผูค้ วบคุมเรือ
ติดต่อผู้ให้บริการระบบติดตามเรือเพื่อด�ำเนินการแจ้งปิดระบบ
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
การท�ำการประมง (Fishing Logbook)

4.1 เรือประมงพาณิชย์ที่ต้องจัดท�ำสมุดบันทึกการท�ำ
การประมง (Fishing Logbook)

เรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ตามประเภทเครื่องมือ
ท�ำการประมงที่ได้รับใบอนุญาตให้ท�ำการประมงพาณิชย์

4.2 ข้อมูลที่ต้องบันทึกในสมุดบันทึกการท�ำการประมง

1.  วันที่เข้าออกท่าเทียบเรือประมง ชื่อท่าเทียบเรือประมง จังหวัด
2.  ประเภท ชนิดเครื่องมือที่ใช้ท�ำการประมง
3.  พิกัดต�ำแหน่งที่ท�ำการประมง
4.  ชนิดและปริมาณสัตว์น�้ำ ที่จับได้ในแต่ละครั้งที่ท�ำการประมง
5.  พิกัดต�ำแหน่งที่จอดเรือในวันที่ไม่ได้ท�ำการประมง
6.  ข้อมูลการน�ำสัตว์น�้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง
     โดยต้องบันทึกข้อมูลการท�ำการประมงอย่างน้อยทุก ๆ 24 ชั่วโมงนับจากเวลา
แจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมง

4.3 การจัดท�ำสมุดบันทึกการท�ำการประมง

1. ใช้ รู ป แบบสมุ ด บั น ทึ ก ท� ำ การประมง (Fishing Logbook) ที่ ก รมประมง
ก�ำหนดเท่านั้น
2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. ตรวจสอบและทบทวนการประเมินน�้ำหนักทุกครั้ง เมื่อทราบข้อมูลที่ชั่งวัด
ได้จริง ที่ท่าเทียบเรือประมง จะน�ำมาใช้ประเมินน�้ำหนักในรอบการประมง
ถัดไป เพื่อให้น�้ำหนักใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
4. บันทึกท่าเทียบเรือประมงที่ขึ้นสัตว์น�้ำ และน�้ำหนักที่ขึ้นให้ถูกต้อง
5. บันทึกข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น�้ำทุกครั้งที่มีการขนถ่ายสัตว์น�้ำ
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6. ลงนามรับรอง และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ PIPO ก่อนน�ำสัตว์น�้ำขึ้น
ท่าเทียบเรือประมง
7. กรณีจับได้สัตว์น�้ำที่นอกเหนือจากชนิดที่ก�ำหนดในสมุดบันทึกการท�ำประมง
(Fishing Logbook) ให้ทำ� การแก้ไขชนิดสัตว์นำ�้ ทีจ่ บั ไม่ได้ในรอบท�ำการประมงนัน้
และระบุชนิดสัตว์นำ้� ทีจ่ บั ได้จริง โดยให้ลงลายมือชือ่ ก�ำกับการแก้ไขในสมุดบันทึก
การท�ำประมง (Fishing Logbook)
8. การบันทึกข้อมูลการท�ำการประมง ให้ด�ำเนินการแล้วเสร็จก่อนการแจ้งเข้า
ท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้ำ  หรือน�ำสัตว์น�้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง

4.4 ข้อควรปฏิบัติของเจ้าของเรือประมง
1. เจ้าของเรือประมงเก็บสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing Logbook) ไว้บนเรือ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
2. เจ้าของเรือประมงสามารถให้ผู้ควบคุมเรือประมงเป็นผู้ด�ำเนินการแทนใน
การจัดท�ำและจัดส่งสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing Logbook)

4.5 บทลงโทษ
หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามมาตรา 152 แห่งพระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีโทษปรับตามขนาดของเรือประมง
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5

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำสัตว์น�้ำ
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง

5.1 เรือประมงพาณิชย์ที่มีหน้าที่น�ำสัตว์น�้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง
เรือประมงทีไ่ ด้แจ้งเข้าต่อศูนย์ PIPO เพือ่ น�ำสัตว์นำ�้ ขึน้ ท่าเทียบเรือประมง ต้อง
มี ห น้ า ที่ ร ายงานปริ ม าณและชนิ ด สั ต ว์ น�้ ำ ที่ จั บ มาได้ ม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก
ในสมุดบันทึกการท�ำการประมง (Fishing Logbook) ลงในแบบฟอร์มการแจ้งเข้า
ออกท่าเทียบเรือประมง ในกรณีสัตว์น�้ำที่จับได้ไม่ถึง 3 ชนิด ให้รายงานปริมาณและ
ชนิดสัตว์น�้ำที่จับได้
ส่วนเครื่องมือท�ำการประมงประเภทอวนล้อมจับให้รายงานปริมาณสัตว์น�้ำ 
และระบุชนิดสัตว์น�้ำหลักที่จับได้

5.2 การส่งบันทึกการท�ำการประมงเรือประมงต่าง ๆ มีดังนี้
1. เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป
ส่งภาพถ่ายส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing Logbook) ทางอีเมล์
โทรสาร หรื อ โปรแกรม LINE ต่ อ ศู น ย์ PIPO ที่ จ ะน� ำ เรื อ ประมงเข้ า เที ย บท่ า
ก่อนขึ้นสัตว์น�้ำ  และต้องส่งส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing Logbook)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ PIPO ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเรือประมง
เข้าเทียบท่า
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2. เรือประมงทีม่ ขี นาดตัง้ แต่ 10 ตันกรอสขึน้ ไป ที่ใช้เครือ่ งมืออวนลาก
อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก
ส่งส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing Logbook) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์ PIPO ก่อนขึ้นสัตว์น�้ำ หรือส่งภาพถ่ายสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing
Logbook) ทางอีเมล์ โทรสาร หรือโปรแกรม LINE ต่อศูนย์ PIPO ที่จะน�ำเรือประมง
เข้าเทียบท่าก่อนขึ้นสัตว์น�้ำ  และต้องส่งส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing
Logbook) เป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ PIPO ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากเรือประมงเข้าเทียบท่า
3. เรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ ไม่ถึง 30 ตันกรอส ที่ ไม่ต้องแจ้ง
เข้าออก ต่อศูนย์ PIPO
ส่งส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing Logbook) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์ PIPO ก่อนขึ้นสัตว์น�้ำ  หรือส่งภาพถ่ายส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง
(Fishing Logbook) ทางอีเมล์ โทรสาร หรือโปรแกรม LINE ต่อศูนย์ PIPO ที่จะน�ำเรือ
ประมงเข้าเทียบท่าก่อนขึน้ สัตว์นำ 
�้ และต้องส่งส�ำเนาสมุดบันทึกการท�ำประมง (Fishing
Logbook) เป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ PIPO ภายใน 48 ชัว่ โมง หลัง
จากเรือประมงเข้าเทียบท่า

5.3 บทลงโทษ
หากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามมาตรา 152 แห่งพระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีโทษปรับตามขนาดของเรือประมง
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6

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคนประจ�ำเรือ
ส�ำหรับคนต่างด้าว (Seabook)

ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83
ก�ำหนดให้คนประจ�ำเรือต้องมีหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทย และในกรณีคนประจ�ำเรือไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ท�ำงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึง่ คนประจ�ำเรือต้องเก็บรักษาหลักฐาน
นัน้ ไว้กบั ตัว หรือในสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยในเรือประมงทีต่ นประจ�ำอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ�ำเรือ
2. เพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง
3. เพื่อความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ในเรือประมง
4. เพื่อป้องกันการขนถ่ายแรงงาน
5. เพื่อเป็นเอกสารประจ�ำตัวแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานในเรือประมง
6. เพื่อแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานในเรือประมงจะมีนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงาน

6.1 ประเภทหนังสือคนประจ�ำเรือ

1. หนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนไทย (Seaman Book) ก�ำกับดูแลโดย
กรมเจ้าท่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมเจ้าท่า www.md.go.th
2. หนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว (Seabook) ก�ำกับดูแลโดยกรมประมง
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6.2 วิธีการยื่นค�ำขอรับหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว

คนต่างด้าวซึ่งมีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีผู้ใดมีใบอนุญาตท�ำงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว และประสงค์จะขอหนังสือ
คนประจ�ำเรือให้ยื่นค�ำขอต่อกรมประมง ณ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัด
ชายทะเล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตท� ำ งานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
การท� ำ งานของคนต่ า งด้ า ว หรื อ ส� ำ เนาบั ต รประจ� ำ ตั ว ตามระเบี ย บ
ส�ำนักทะเบียนกลาง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎร
ส�ำหรับคนต่างด้าว ตามมาตรา 63/1 (3) และ (4) แห่งพระราชก�ำหนด
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
2. ข้อมูลอนุญาตท�ำการประมงของเจ้าของเรือ ส�ำหรับเรือประมงที่มีขนาด
ตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป
3. ข้ อ มู ล ทะเบี ย นเรื อ และข้ อ มู ล ใบอนุ ญ าตใช้ เรื อ ส� ำ หรั บ เรื อ ประมง
ที่มีขนาดน้อยกว่า 10 ตันกรอส
4. ข้ อ มู ล หนั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า งให้ ท� ำ งานในเรื อ ประมงตามแบบที่ ก� ำ หนด
ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องก�ำหนดแบบสัญญา
จ้างในงานประมงทะเล
5. อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว
เล่มละ 100 บาท

6.3 วิธกี ารยืน่ ค�ำขอต่ออายุหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว

คนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือคนประจ�ำเรือ ให้ยื่นค�ำขอ
ต่ อ อายุ ห นั ง สื อ คนประจ� ำ เรื อ ต่ อ กรมประมงก่ อ นหนั ง สื อ คนประจ� ำ เรื อ หมดอายุ
ณ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. หนังสือคนประจ�ำเรือที่หมดอายุ
2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการขอรับหนังสือคนประจ�ำเรือ
ส�ำหรับคนต่างด้าว
3. อัตราค่าใช้จ่ายในการต่ออายุหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว
เล่มละ 100 บาท
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6.4 วิธีการยื่นค�ำขอเพิ่มนายจ้าง

คนต่างด้าวที่มีความประสงค์จะเพิ่มนายจ้าง ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่
ยื่นค�ำขอแก้ไขรายการในหนังสือคนประจ�ำเรือต่อกรมประมง ณ ส�ำนักงานประมง
จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลใบอนุญาตท�ำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎรส�ำหรับคนต่างด้าว
ตามมาตรา 63/1 (3) และ (4) แห่งพระราชก�ำหนดบริหารจัดการการ
ท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ข้อมูลใบอนุญาตท�ำการประมงของเจ้าของเรือ ส�ำหรับเรือประมงที่มี
ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป
3. ข้อมูลทะเบียนเรือ และข้อมูลใบอนุญาตใช้เรือส�ำหรับเรือประมงที่มี
ขนาดน้อยกว่า 10 ตันกรอส
4. ข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ท�ำงานในเรือประมงตามแบบที่ก�ำหนดใน
ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง ก�ำหนดแบบสัญญาจ้าง
ในงานประมงทะเล
5. เอกสารใบรับแจ้งการเข้าท�ำงานของคนต่างด้าว (เอกสารของกรม
การจัดหางาน)
อธิบดีกรมประมงจะอนุญาตให้เพิ่มนายจ้างได้เมื่อมีหนังสือยินยอม
จากนายจ้างคนเดิม โดยให้มีการเพิ่มนายจ้างได้ไม่เกินสามคน

6.5 วิธีการยื่นค�ำขอเปลี่ยนนายจ้าง

คนต่างด้าวทีม่ คี วามประสงค์จะเปลีย่ นนายจ้าง ให้คนต่างด้าวและนายจ้างใหม่
ยื่นค�ำขอ แก้ไขรายการในหนังสือคนประจ�ำเรือต่อกรมประมง ณ ส�ำนักงานประมง
จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลใบอนุญาตท�ำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง
ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการลงทะเบียนราษฎรส�ำหรับคนต่างด้าว
ตามมาตรา 63/1 (3) และ (4) แห่งพระราชก�ำหนดบริหารจัดการการ
ท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ข้อมูลใบอนุญาตท�ำการประมงของเจ้าของเรือ ส�ำหรับเรือประมงที่มี
ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป
3. ข้อมูลทะเบียนเรือ และส�ำเนาใบอนุญาตใช้เรือส�ำหรับเรือประมงที่มี
ขนาดน้อยกว่า10 ตันกรอส
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4. ข้อมูลหนังสือสัญญาจ้างให้ท�ำงานในเรือประมงตามแบบที่ก�ำหนดใน
ประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดแบบสัญญา
จ้างในงานประมงทะเล
5. เอกสารใบรับแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน (เอกสารของกรมการจัดหางาน)
6. เอกสารใบรับแจ้งการเข้าท�ำงานของคนต่างด้าว (เอกสารของกรมการ
จัดหางาน)
7. กรณีบัตรชมพู ด้านหลังบัตรต้องมีการเปลี่ยนเป็นนายจ้างคนปัจจุบัน
ข้อยกเว้น
อธิบดีกรมประมงจะอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. นายจ้างเลิกจ้างหรือนายจ้างเสียชีวิต
2. นายจ้างล้มละลาย
3. นายจ้างกระท�ำทารุณกรรมหรือท�ำร้ายร่างกายลูกจ้าง
4. นายจ้างไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
5. ลูกจ้างท�ำงานในสภาพการท�ำงานหรือสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่อาจท�ำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขอนามัย

6.6 หนังสือคนประจ�ำเรือสูญหายหรือเสียหาย

คนต่างด้าวหรือเจ้าของเรือยืน่ ขอรับใบแทนหนังสือคนประจ�ำเรือทีส่ ญ
ู หายหรือ
เสียหายภายใน 30 วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ณ ส�ำนักงานประมง
จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. กรณีสูญหาย แนบหลักฐานใบแจ้งความ
2. กรณีเสียหาย แนบหนังสือคนประจ�ำเรือเล่มเดิม
3. อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือส�ำหรับคนต่างด้าว
เล่มละ 100 บาท

6.7 บทลงโทษ

ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 153
ก� ำ หนดให้ เจ้ า ของเรื อ ประมงผู ้ ใ ดใช้ ค นประจ� ำ เรื อ ซึ่ ง ไม่ มี ห นั ง สื อ คนประจ� ำ เรื อ
หรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 83 ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท
แต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อคนประจ�ำเรือดังกล่าวหนึง่ คน และให้อธิบดีกรมประมงมีคำ�
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตท�ำการประมงของเจ้าของเรือประมง และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามี
ค�ำสัง่ เพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผูค้ วบคุมเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน�้ำไทยด้วย
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ความแตกต่างของหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook)
ส�ำหรับแรงงานต่างด้าว กับหนังสือคนประจ�ำเรือ
(Seaman book) ส�ำหรับแรงงานไทย
หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook)
ส�ำหรับคนต่างด้าว

หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seaman book)
ส�ำหรับคนไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมประมง
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมเจ้าท่า
คนต่างด้าว หมายความว่า บุคคลธรรมดา ผู้ยื่นค�ำขอ: บุคคลธรรมดาซึ่งมี
ซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ทีม่ สี ญ
ั ชาติกมั พูชา ลาว
สัญชาติไทย
เมียนมา เวียดนาม และสัญชาติอื่นตามที่
รัฐมนตรีก�ำหนด และให้หมายความรวม
ถึงคนต่างด้าว ซึ่งได้รับสถานะคนต่างด้าว
เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และคนต่างด้าวซึ่งเป็น
บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน และได้รบั
บัตรประจ�ำตัวตามระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง
ซึง่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

ด�ำเนินการตาม:
ด�ำเนินการตาม:
• พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น�้ำไทย พ.ศ. 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (มาตรา 83)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
• ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การออกหนังสือคนประจ�ำเรือตาม
น�้ำไทย (ฉบับที่ 17)
กฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2560 (มาตรา 285/1)
วัตถุประสงค์:
วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นเอกสารประจ�ำตัวแรงงานต่างด้าว เพื่อบันทึกประวัติการท�ำงานในเรือและ
ทีท่ ำ� งานในเรือประมง ป้องกันการใช้แรงงาน ใช้ตรวจสอบระยะเวลา ในการปฏิบัติ
ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ หน้าที่ในเรือ เพื่อสมัครขอรับ
และการขนถ่ายแรงงาน รวมทัง้ ดูแลคุม้ ครอง ประกาศนียบัตรแสดงความรู้
สวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าว
ความสามารถและใช้เป็นเอกสารพยาน
การเลิกจ้าง
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หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook)
ส�ำหรับคนต่างด้าว

อายุของหนังสือคนประจ�ำเรือ:
อายุตามที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตท�ำงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียม: 100 บาท
• ค่าเล่มหนังสือคนประจ�ำเรือ 100 บาท

หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seaman book)
ส�ำหรับคนไทย

อายุของหนังสือคนประจ�ำเรือ:
อายุตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน�้ำไทย (5 ปี)

ค่าธรรมเนียม: 521 บาท
• ค่าเล่มหนังสือคนประจ�ำเรือ 500 บาท
• ค่าประทับตรา 20 บาท
• ค่าค�ำร้อง 1 บาท
สถานที่ยื่นค�ำขอ: ส�ำนักงานประมง
สถานที่ยื่นค�ำขอ: กองมาตรฐานคน
จังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือสถานที่ ประจ�ำเรือ กรมเจ้าท่า กรุงเทพฯ และ
อื่นที่อธิบดีกรมประมงประกาศก�ำหนด ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่
22 จังหวัดชายทะเล
บทลงโทษ:
บทลงโทษ:
ตามมาตรา 153 แห่งพระราชก�ำหนดการ ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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7

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง

7.1 หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3)

หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) คือหนังสือที่
กรมประมงออก ให้เพือ่ รับรองว่าเรือประมงล�ำนัน้ มีมาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลและการ
เก็บรักษาสัตวน�้ำในเรือประมง ให้สัตว์น�้ำมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่เก็บรักษาไว้ในเรืออยู่ใน
ทะเลจนถึงน�ำขึ้นท่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
กรมประมง ด�ำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยให้กบั เรือประมง
พาณิชย์ทุกล�ำที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตท�ำการประมง และออกหนังสือรับรองให้กับ
เรือที่มีมาตรฐานตามที่กรมประมงประกาศก�ำหนด หนังสือรับรอง มี 2 แบบ ได้แก่
1. เรื อ ประมงที่ อ อกไปท� ำ การประมง และมี ก ารเก็ บ สั ต ว์ น�้ ำ ไว้ ใ นเรื อ
เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจประเมินผ่านมาตรฐานฯ กรมประมงจะออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) มีอายุ 2 ปี นับถัดจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
2. เรือประมงที่ไม่ออกไปท�ำการประมง หรือเรือที่ไม่มีสัตว์น�้ำเก็บไว้ในเรือ
เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจประเมินผ่านมาตรฐานฯ กรมประมงจะออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ฉบับชั่วคราว มีอายุ 90 วันนับถัดจากวันที่
ออกหนังสือรับรอง

หมายเหตุ : หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงฉบับชั่วคราว (สร.3)
ให้ดูที่เลขของหนังสือรับรองจะมี (ช) อยู่ข้างหลัง
หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย จะต้องมีอายุตลอดระยะเวลา
ที่ออกท�ำการประมง
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7.2 ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย ในเรือประมง (สร.3) ฉบับชั่วคราว

1. เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ เมื่อออกท�ำการประมง
ให้ยื่นค�ำขอเพื่อนัดวันเข้าตรวจประเมินตามมาตรฐาน ณ วันที่เรือกลับเข้าฝั่งพร้อมกับ
สัตว์น�้ำบนเรือ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือ
2. เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ แต่ยังไม่พร้อมท�ำการ
ประมง และหนังสือรับรอง (สร.3) ชัว่ คราวหมดอายุ หากประสงค์จะออกท�ำการประมง
สามารถขอหนังสือรับรองฉบับชั่วคราวใหม่ได้ พร้อมกับยื่นค�ำขอเพื่อนัดวันเข้าตรวจ
ประเมินตามมาตรฐาน ณ วันทีเ่ รือกลับเข้าฝัง่ พร้อมกับสัตว์นำ�้ บนเรือ ภายในระยะเวลา
90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองชั่วคราว (ฉบับใหม่)

7.3 ข้อควรปฏิบัติส�ำหรับผู้ที่ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย ในเรือประมง (สร.3)
1. เรือประมงทุกล�ำทีไ่ ด้รบั หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
จะต้องรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตวน�ำ้ ในเรือประมง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ตลอดอายุของหนังสือรับรอง
2. ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้ไว้ที่เรือประมงให้เป็นที่
สังเกตได้ง่าย
3. เมื่อหนังสือรับรองฉบับเดิมใกล้สิ้นอายุ ให้น�ำเรือประมงที่มีสัตว์น�้ำเข้ามา
ยื่นขอรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน เพื่อออกหนังสือรับรองฉบับใหม่

ภาพแสดง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง
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7.4 ผู้ที่ยื่นค�ำขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง (สร.3) ทั้ง 2 แบบ ให้ยื่นค�ำขอตามแบบ สร.1 พร้อมกับ
1.
2.

3.
4.

แสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1) บัตรประจ�ำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
2) ทะเบียนบ้าน
กรณีเป็นนิติบุคคล
1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ มีอายุไม่เกิน 90 วัน
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
2) บัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอื่น
ใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี
ทะเบียนเรือไทย
กรณีมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นมายื่นค�ำขอหรือด�ำเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือ
นิตบิ คุ คลให้แนบหนังสือมอบอ�ำนาจมาพร้อมกับค�ำขอ และแสดงบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจและผู้รับมอบอ�ำนาจ

7.5 สถานที่ยื่นค�ำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย
ในเรือประมง
1. เรือประมงมีท่าเทียบเรือประจ�ำอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่น
ได้ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง หรือ
2. เรือประมงมีท่าเทียบเรือประจ�ำอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น สามารถยื่นได้ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงทะเล หรือสถานีวจิ ยั และพัฒนาประมงทะเล หรือส�ำนักงาน
ประมงจังหวัด ประมงอ�ำเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบ
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8

เขตทะเลชายฝั่ง

มาตรา 5 แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้นิยามค�ำว่า
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่ง
ทะเลออกไปสามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำจะออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใด
มี ร ะยะนั บ จากแนวชายฝั ่ ง ทะเลออกไปน้ อ ยหรื อ มากกว่ า สามไมล์ ท ะเลก็ ไ ด้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่
แสดงแนวเขตบริเวณที่ก�ำหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย

“ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจาก
ทะเลชายฝั ่ ง จนสุ ด เขตเศรษฐกิ จ จ� ำ เพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิ จ จ� ำ เพาะของ
ราชอาณาจักรไทย หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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8.1 เขตทะเลชายฝั่งที่มีระยะ 3 ไมล์ทะเล

นั บ จากแนวชายฝั ่ ง ในปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย 14 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ระยอง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และกรุงเทพมหานคร

8.2 เขตทะเลชายฝั่งที่มีระยะแตกต่างไปจาก 3 ไมล์ทะเล

ประกอบด้วย 9 จังหวัด ตามกฎกระทรวงก�ำหนดเขตทะเลชายฝัง่ พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. จังหวัดกระบี่ มีระยะแนวชายฝัง่ นับจากแนวชายฝัง่ ทะเลทีน่ ำ�้ ทะเลจรดแผ่น
ดินบริเวณชายฝั่ง และชายเกาะ ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
2. จังหวัดชลบุรี มีระยะ 3 ไมล์ทะเล จากแนวชายฝั่ง และระยะ 1.6 ไมล์ทะเล
จากแนวชายเกาะ
3. จังหวัดตรัง มีระยะแนวชายฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น�้ำทะเลจรดแผ่น
ดินบริเวณชายฝั่ง และชายเกาะ ภายในเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
4.   จังหวัดตราด มีระยะ 5 ไมล์ทะเล จากแนวชายฝั่ง และระยะ 3 ไมล์ทะเล
จากแนวชายเกาะยกเว้ น บริ เวณเกาะช้ า ง ภายในเขตตามแผนที่ ท ้ า ย
กฎกระทรวง
5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะ 3 ไมล์ทะเล จากแนวชายฝั่งและเกาะเต่า
และระยะ 2 ไมล์ทะเล จากแนวชายเกาะ
6. จังหวัดระนอง มีระยะ 3 ไมล์ทะเล จากแนวชายฝัง่ และระยะ 1.6 ไมล์ทะเล
จากแนวชายเกาะ
7. จังหวัดพังงา มีระยะ 3 ไมล์ทะเล จากแนวชายฝั่ง และระยะ 1.5 ไมล์ทะเล
จากแนวชายเกาะ
8. จังหวัดภูเก็ต มีระยะ 1.5 ไมล์ทะเล จากแนวชายเกาะ
9.   จังหวัดสตูล มีระยะ 3 ไมล์ทะเล จากแนวชายฝั่ง และระยะ 1.5 ไมล์ทะเล
จากแนวชายเกาะ
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9

มาตรการปิดอ่าวและเครื่องมือ
ที่อนุญาตให้ใช้ท�ำการประมง

9.1 มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย

กรมประมงได้ออกประกาศก�ำหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ท�ำการประมง
ตามพื้นที่ ระยะเวลาฤดูสัตว์น้�ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในพื้นที่ต่างๆ
โดยก�ำหนดพื้นที่เป็นสีตามภาพ ดังนี้

1 เครื่องมือที่ให้ใช้ท�ำการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่วันที่

15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี (ประจวบคีรขี นั ธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี)

1)   เครื่องมืออวนลาก ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบเรือกลขนาดความ
ยาวเรือไม่เกิน 16 เมตร ท�ำการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง
2) เครื่องมืออวนลาก ชนิดอวนลากคานถ่างทีใ่ ช้ประกอบเรือกลขนาดความยาว
เรือไม่เกิน 16 เมตร ท�ำการประมงในเวลากลางคืน นอกเขตทะเลชายฝั่ง
3) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส
และมีขนาดช่องตาอวน ตั้งแต่ 2 นิ้ว ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวอวนต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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4) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
      ความยาวต้องไม่เกิน 3,000 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
5) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนลอยกุ้ง ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
      ความยาวต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
6) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบเครื่องปั่นไฟ
      ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
7) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด
      ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้ว และใช้ท�ำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือ
1 ล�ำ ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่ 2.5 นิ้ว
8) เครือ่ งมือลอบ ชนิดลอบหมึก ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ จะต้องมีจำ� นวน
      ไม่เกิน 100 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ 
9) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบหมึกสาย ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�ำนวนไม่เกิน 2,000 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ
10) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�ำการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11) เครื่องมือคราดหอยท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ที่ใช้ประกอบเรือกล
ขนาดความยาวไม่เกิน 18 เมตร ความกว้างปากคราด ไม่เกิน 3.5 เมตร ช่องซีค่ ราด
      ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน 3 อัน ต่อเรือ 1 ล�ำ 
12) เครือ่ งมืออวนรุนเคย ต้องใช้ประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร
และถ้าเป็นเรือประมงขนาด 10 ตันกรอสขึน้ ไปต้องท�ำการประมงนอกเขตทะเล
ชายฝั่ง ถ้าเป็นเรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส หรือเป็นเรือประมง
ที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมงได้
อนุญาตให้ท�ำการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา 174 ต้องท�ำการประมง
นอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน�้ำตามแนวชายฝั่ง
13) เครือ่ งมือจัน่ ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ และฉมวก และเครือ่ งมือ
อื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�ำการประมง
14) การท�ำการประมงทีใ่ ช้เรือประมงทีม่ ขี นาดต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส ทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์
     มีก�ำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้าและไม่ใช้เครื่องมือที่ก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือ่ งมืออวนครอบ
อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตักทีใ่ ช้ประกอบเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า (เครือ่ งปัน่ ไฟ)
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2. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�ำการประมงในทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ตั้งแต่วันที่ 16
พฤษภาคม ถึง 14 มิถนุ ายนของทุกปี (พืน้ ทีต่ ามแนวชายฝัง่ ระยะ 7 ไมล์ทะเล
โดยประมาณ) (ประจวบคีรขี นั ธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี)
1) เครื่องมืออวนลาก ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่ ท�ำการประมงในเวลากลางคืน
นอกเขตทะเลชายฝั่ง
2) เครือ่ งมืออวนลาก ชนิดอวนลากคานถ่าง ท�ำการประมงในเวลากลางคืนนอก
เขตทะเลชายฝั่ง
3) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส
และมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 2 นิ้ว ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวอวนต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
4) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวต้องไม่เกิน 3,000 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
5) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนลอยกุ้ง ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
6) เครือ่ งมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ทีใ่ ช้ประกอบเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
(เครือ่ งปัน่ ไฟ) ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
7) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด
ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วและใช้ท�ำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อ
เรือ 1 ล�ำ ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝัง่ ช่องตาอวนท้องลอบตัง้ แต่ 2.5 นิว้
8) เครือ่ งมือลอบ ชนิดลอบหมึก ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ จะต้องมีจำ� นวน
ไม่เกิน 100 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ 
9) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบหมึกสาย ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้อง
มีจ�ำนวนไม่เกิน 2,000 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ
10) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�ำการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11) เครื่องมือคราดหอยท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ที่ใช้ประกอบเรือกล
ขนาดความยาวไม่เกิน 18 เมตรความกว้างปากคราด ไม่เกิน 3.5 เมตร  
ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน  3 อัน
ต่อเรือ 1 ล�ำ 

คู่มือชาวประมงพาณิชย์

������������������_����� 280463_2_NR.indd 81

81

4/28/20 7:56 PM

12) เครือ่ งมืออวนรุนเคย ต้องใช้ประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร
และถ้าเป็นเรือประมงขนาด10 ตันกรอสขึน้ ไปต้องท�ำการประมงนอกเขตทะเล
ชายฝั่ง ถ้าเรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส หรือเป็นเรือประมงที่มี
ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมงได้
อนุญาตให้ทำ� การประมงพืน้ บ้านต่อไปตามมาตรา 174 ต้องท�ำการประมงนอก
เขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน�้ำตามแนวชายฝั่ง
13) เครือ่ งมือจัน่ ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ และฉมวก ใช้ประกอบเรือกล
ขณะท�ำการประมงเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�ำการประมง
14) การท�ำการประมงทีใ่ ช้เรือประมงทีม่ ขี นาดต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส ทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์
มีก�ำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครื่องมืออวน
ครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ)
3. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�ำการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน ของทุกปี
(ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึง อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
1) เครื่องมืออวนลาก ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาด
ความยาวไม่เกิน 16 เมตร  ท�ำการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง
2) เครือ่ งมืออวนลาก ชนิดอวนลากคานถ่างทีใ่ ช้ประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดความยาว
ไม่เกิน 16 เมตร ท�ำการประมงในเวลากลางคืนนอกเขตทะเลชายฝั่ง
3) เครือ่ งมืออวนติดตาปลาทีใ่ ช้ประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส และ
มีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 2 นิ้วท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาวอวน
ต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
4) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว
ต้องไม่เกิน 3,000 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
5) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนลอยกุ้ง ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
6) เครือ่ งมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ทีใ่ ช้ประกอบเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
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7) เครือ่ งมือลอบ ชนิดลอบปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ จะต้องมีขนาดช่อง
ตาอวนโดยรอบตัง้ แต่ 2.5 นิว้ และใช้ทำ� การประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ 
ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่ 2.5 นิ้ว
8) เครือ่ งมือลอบ ชนิดลอบหมึก ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ จะต้องมีจำ� นวน
ไม่เกิน 100 ลูกต่อเรือ 1 ล�ำ 
9) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบหมึกสาย ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�ำนวนไม่เกิน 2,000 ลูก ต่อเรือ 1ล�ำ
10) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�ำการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11) เครื่องมือคราดหอยท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ที่ใช้ประกอบเรือกล
ขนาดความยาว ต้องไม่เกิน 18 เมตร ความกว้างปากคราด ไม่เกิน 3.5 เมตร
ช่องซี่คราดไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน 3 อัน
ต่อเรือ 1 ล�ำ
12) เครือ่ งมืออวนรุนเคย ต้องใช้ประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดความยาวไม่เกิน 14 เมตร
และถ้าเป็นเรือประมงขนาด 10 ตันกรอสขึน้ ไปต้องท�ำการประมงนอกเขตทะเล
ชายฝั่ง ถ้าเป็นเรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส หรือเป็นเรือประมงที่มี
ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมง
ได้อนุญาตให้ท�ำการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา 174 ต้องท�ำการประมง
นอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน�้ำตามแนวชายฝั่ง
13) เครื่องมือจั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ และฉมวก ใช้ประกอบ
เรือกลขณะท�ำการประมงหรือเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะ
ท�ำการประมง
14) การท�ำการประมงที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์
มีก�ำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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4. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�ำการประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนใน
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน ของทุกปี

พื้นที่และระยะเวลาที่กำ�หนดตามประกาศ เรื่อง กำ�หนดพื้นที่ ระยะเวลาฤดูสตั ว์นำ�้
มีไข่ วางไข่ เลีย้ งตัวอ่อนฯ บริเวณพืน้ ทีท่ ะเลอ่าวไทยตอนใน แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่
เขตที่ 1 ฝัง่ ตะวันตกในพืน้ ทีบ่ างส่วนของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (อำ�เภอหัวหิน) เพชรบุรี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม
เขตที่ 2 พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน

เครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ท�ำการประมง ประกอบด้วย
1) เครื่องมืออวนลาก ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบเรือกลล�ำเดียว ขนาด
ต�่ำกว่า 20 ตันกรอส ท�ำการประมงในเวลากลางคืน นอกเขตทะเลชายฝั่ง
2) เครือ่ งมืออวนติดตาปลาทีใ่ ช้ประกอบเรือกลทีม่ ขี นาดต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส และ
มีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวอวนต้องไม่เกิน 2,000 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
3) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว
ต้องไม่เกิน 3,000 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
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4) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนหมึก ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว
ต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
5) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนลอยกุ้ง ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
ความยาวต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
6) เครือ่ งมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ทีใ่ ช้ประกอบเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
7) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด
ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วและใช้ท�ำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือ
1 ล�ำ ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่ 2.5 นิ้ว
8) เครือ่ งมือลอบ ชนิดลอบหมึก ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ จะต้องมีจำ� นวน
ไม่เกิน 100 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ 
9) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบหมึกสาย ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�ำนวนไม่เกิน 2,000 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ
10) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�ำการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
11) เครื่องมือคราดหอยท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง ที่ใช้ประกอบเรือกล
ขนาดความยาวไม่เกิน 18 เมตร ความกว้างปากคราด ไม่เกิน 3.5 เมตร  ช่องซีค่ ราด
ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน 3 อัน ต่อเรือ 1 ล�ำ 
12) เครื่องมืออวนรุนเคย ถ้าเป็นเรือประมงขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ต้องท�ำ
การประมงนอกเขตทะเลชายฝัง่ ถ้าเป็นเรือประมงทีม่ ขี นาดต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส
หรือเป็นเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ตันกรอส
และอธิบดีกรมประมงได้อนุญาตให้ทำ� การประมงพืน้ บ้านต่อไปตามมาตรา 174
ต้องท�ำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน�้ำตามแนวชายฝั่ง
13) เครื่องมือจั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ และฉมวก ใช้ประกอบ
เรือกลขณะท�ำการประมง
14) เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�ำการประมง
15) การท�ำการประมงที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์
มีก�ำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือ
ประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครื่องมืออวน
ครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ)
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9.2 มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน

กรมประมงได้ออกประกาศก�ำหนดเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้ท�ำการประมง
ตามพื้นที่ ระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในพื้นที่ต่าง ๆ
โดยก�ำหนด ดังนี้

1. เครื่องมือที่ให้ใช้ท�ำการประมงในพื้นที่ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต
พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายนของทุกปี
1) เครื่องมืออวนลาก ชนิดอวนลากแผ่นตะเฆ่ ที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาด
ความยาวไม่เกิน 14 เมตร ท�ำการประมงในเวลากลางคืน นอกเขตทะเลชายฝั่ง
2) เครือ่ งมืออวนล้อมจับปลากะตัก ท�ำการประมงในเวลากลางวัน นอกเขตทะเลชายฝัง่
3) เครื่องมืออวนติดตาปลาที่มีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 4.7 เซนติเมตร ขึ้นไป
ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝัง่ ความยาวอวนต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
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4) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งความยาว
ต้องไม่เกิน 3,000 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
5) เครื่องมืออวนติดตา ชนิดอวนหมึก ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ความยาว
ต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1ล�ำ
6) เครื่ อ งมื อ อวนติ ด ตา ชนิ ด อวนลอยกุ ้ ง ท� ำ การประมงในเขตทะเลชายฝั ่ ง
ความยาวต้องไม่เกิน 2,500 เมตร ต่อเรือ 1 ล�ำ
7) เครือ่ งมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ทีใ่ ช้ประกอบเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
8) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบปู ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมีขนาด
ช่องตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วและใช้ท�ำการประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือ
1 ล�ำ ท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งช่องตาอวนท้องลอบตั้งแต่ 2.5 นิ้ว
9) เครื่ อ งมื อ ลอบชนิ ด ลอบหมึ ก ท� ำ การประมงในเขตทะเลชายฝั ่ ง จะต้ อ งมี
จ�ำนวนไม่เกิน 100 ลูก ต่อเรือ 1 ล�ำ
10) เครื่องมือลอบ ชนิดลอบหมึกสาย ท�ำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจะต้องมี
จ�ำนวนไม่เกิน 2,000 ลูก ต่อเรือ 1ล�ำ
11) ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบท�ำการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง
12) เครือ่ งมือคราดหอยท�ำการประมงนอกเขตทะเลชายฝัง่ ทีใ่ ช้ประกอบเรือกลขนาด
ความยาวไม่เกิน 18 เมตร ความกว้างปากคราด ไม่เกิน 3.5 เมตร ช่องซีค่ ราด
ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และเครื่องมือคราดต้องไม่เกิน 3 อัน ต่อเรือ 1 ล�ำ 
13) เครือ่ งมืออวนรุนเคย ถ้าเป็นเรือประมงขนาด 10 ตันกรอสขึน้ ไป ต้องท�ำการประมง
นอกเขตทะเลชายฝั่ง ถ้าเป็นเรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส หรือเป็น
เรือประมงทีม่ ขี นาด 10 ตันกรอสขึน้ ไป แต่ไม่เกิน 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมง
ได้อนุญาตให้ท�ำการประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา 174 ต้องท�ำการประมง
นอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน�้ำตามแนวชายฝั่ง
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14) เครื่ อ งมื อ จั่ น ยอ แร้ ว สวิ ง แห เบ็ ด สั บ ปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และ
แผงยกปูจักจั่น
15) เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะท�ำการประมง
16) การท�ำการประมงที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต�่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์
มีก�ำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า และไม่ใช้เครื่องมือที่ก�ำหนดให้เป็นเครื่องมือ
ท�ำการประมงพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือ่ งมือ
อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตักที่ใช้ประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ)

9.3 บทลงไทษ
ผูฝ้ า่ ฝืนมาตรการปิดอ่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรง ตามพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษปรับตั้งแต่ 5 พัน ถึง 30 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นกับ
ขนาดเรือหรือปรับจ�ำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น�้ำที่ได้จากการประมง แล้วแต่
จ�ำนวนใดสูงกว่า
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10

ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการท�ำการ
ประมงพาณิชย์

10.1 ข้อก�ำหนด
1. ข้อก�ำหนดในการท�ำการประมงด้วยเครือ่ งมืออวนล้อมจับปลากะตัก (มาตรา 69)
• ห้ามใช้อวนตาทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ท�ำการประมงในเวลากลางคืน
2. ข้อก�ำหนดในการท�ำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลาก (มาตรา 67 (3))
• ห้ามใช้อวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุง ต�่ำกว่า 4 เซนติเมตร
3. ข้อก�ำหนดมิให้กระท�ำผิดฐานปลอมแปลง ปิดบัง เปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย
ประจ�ำเรือประมง ทะเบียนเรือประมง (มาตรา 165)
• ต้องไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่ท�ำให้เครื่องหมายประจ�ำเรือประมง ทะเบียนเรือ
ประมง ลบเลือน
• ต้องจัดท�ำเครื่องหมายประจ�ำเรือประมง ทะเบียนเรือประมง ให้ตรงกับที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมประมง
ประกาศก�ำหนด
• ไม่นำ� เครือ่ งหมายประจ�ำเรือประมง ทะเบียนเรือประมง ของล�ำอืน่ มาเขียน
ไว้ทเี่ รือของตน และไม่นำ� เครือ่ งหมายประจ�ำเรือประมง ทะเบียนเรือประมง
ของตนไปใช้กับเรือล�ำอื่น ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น

10.2 ข้อปฏิบัติ
ข้อปฏิบัติเมื่อมีสัตว์ทะเลหายาก สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ทะเลใกล้สูญ
พันธุ์ ติดเครื่องมือท�ำการประมง (มาตรา 66)
• ห้ามน�ำสัตว์นั้นขึ้นเรือประมง เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเพื่อช่วยชีวิตสัตว์น�้ำ
• ต้องรีบปล่อยสัตว์น�้ำนั้นทันที
• สัตว์น�้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น�้ำหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ ทั้ง 13 ชนิด
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คู่มือชาวประมงพาณิชย์
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10.3 การสืบค้นข้อมูล ข้อก�ำหนด ข้อปฏิบัติ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการค้นหากฎหมายในเว็บไซต์ กองกฎหมาย กรมประมง
    1. เข้า https://www.google.co.th/ ค้นหา ค�ำว่า “กองกฎหมาย กรม
ประมง” หรือ https://www.fisheries.go.th/law/web2/

จะเข้าสู่เว็บไซต์กองกฎหมาย กรมประมง
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2. วิธีการค้นหา กฎหมายว่าด้วยการประมง โดยคลิกที่ “พระราชก�ำหนด
การประมง พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตรงลูกศรสีแดง)

3. จะปรากฏหัวข้อแยกตามหมวดกฎหมายว่าด้วยการประมง ดังนี้ สามารถ
คลิกเลือกตามหัวข้อกฎหมายที่ต้องการจะค้นหา

หัวข้อแยกหมวดกฏหมาย
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ตัวอย่างเช่น ต้องการดูกฏหมายในหมวดของ “พระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คลิกที่ “พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
คลิ๊ก

2. จะปรากฏหัวข้อแยกตามหมวดกฏหมายตามพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

คลิ๊กเลือกข้อมูล
ที่ต้องการ
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ภาคผนวก
กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดแบบค�ำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค�ำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นค�ำขอ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24
มกราคม 2563
3. ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง
สาํ หรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน�ำ้ ไทย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
4. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดชนิดเครื่องมือท�ำการประมงที่สามารถโอนใบอนุญาตใน
ลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น�้ำและการโอนปริมาณสัตว์น�้ำที่คงเหลือจากการโอนใบอนุญาต
ในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์นำ�้ และก�ำหนดแบบค�ำขอรับโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวม
ปริมาณสัตว์นำ�้ และแบบค�ำขอรับโอนปริมาณสัตว์นำ�้ ทีค่ งเหลือจากการโอนใบอนุญาตในลักษณะ
ควบรวมปริมาณสัตว์น�้ำ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
5. ประกาศกรมประมง เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของ
เรือประมง ทีอ่ อกไปท�ำการประมงพาณิชย์ ในทะเลนอกชายฝัง่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
6. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนน�ำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือ
ประมง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
7. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
8. ประกาศกรมประมง เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารติดตัง้ ระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รั ก ษาระบบติ ด ตามเรื อ ประมงของเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ลอดเวลา
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
9. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการท�ำการประมง ระยะเวลาและวิธีการ
ส่งรายงานสมุดบันทึกการท�ำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม
พ.ศ. 2561
10. ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง พ.ศ. 2560 ลงวันที่  26 กันยายน พ.ศ.2560
11. ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี การออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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12. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออก
หนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
13. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในทีจ่ บั สัตว์นำ�้ บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
14. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในที่จับสัตว์น�้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
15. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในที่จับสัตว์น�้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2561
16. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น�้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ในที่จับสัตว์น�้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561   ลงวันที่ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
17. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง รูปแบบ และพื้นที่
ทําการประมงของเครือ่ งมือประมงคราดหอยทีห่ า้ มใช้ทาํ การประมงในทีจ่ บั สัตว์นำ 
�้ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
18. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ ง ก�ำหนดเครือ่ งมือท�ำการประมง วิธกี ารท�ำการประมง
และพื้นที่ท�ำการประมงที่ห้ามใช้ท�ำการประมงในที่จับสัตว์น�้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
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เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมประมง (เบอร์ส่วนกลาง)
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�ำหนดมาตรการ (กบม.)
กองตรวจการประมง (กตป.)
กองกฎหมาย (กกม.)
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�ำการประมง (กบร.)
ส�ำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานภูมิภาค (22 จังหวัดชายทะเล)
1. จังหวัดตราด
ส�ำนักงานประมงจังหวัดตราด
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่
2. จังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี
3. จังหวัดระยอง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดระยอง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระยอง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประแสร์
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)
4. จังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี
5. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
6. จังหวัดสมุทรสาคร
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)
7. จังหวัดสมุทรสงคราม
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรสงคราม
8. จังหวัดสมุทรปราการ
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ
9. จังหวัดเพชรบุรี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เพชรบุรี
10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส�ำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปราณบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง บางสะพาน
96

โทร. 0 2562 0600 – 15
โทร. 0 2561 0321
โทร. 0 2561 4691
โทร. 0 2561 2928
โทร. 0 2561 2341
โทร. 0 2558 0197-8

โทร. 0 3951 1269
โทร. 0 3952 1533
โทร. 0 3951 0296
โทร. 0 3932 7035
โทร. 0 3949 9341
โทร. 0 3869 4094
โทร. 0 3894 0349
โทร. 0 3866 1507
โทร. 0 3865 2138
โทร. 0 3839 8049
โทร. 0 3843 5106
โทร. 0 3851 1852
โทร. 03441 1846
โทร. 0 3442 2067
โทร. 0 3471 1258
โทร. 0 3475 6621
โทร. 0 2137 9230
โทร. 0 2137 9191
โทร. 0 3242 6032
โทร. 0 3248 3066
โทร. 0 3260 2010
โทร. 0 3260 2432
โทร. 0 3263 1504
โทร. 0 3269 3066
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11.จังหวัดชุมพร
ส�ำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลังสวน
12.จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎ์ธานี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎ์ธานี
13.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
นครศรีธรรมราช
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ขนอม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากพนัง
14.จังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)
15.จังหวัดนราธิวาส
ส�ำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส
16.จังหวัดปัตตานี
ส�ำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปัตตานี
17.จังหวัดระนอง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดระนอง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง
18.จังหวัดตรัง
ส�ำนักงานประมงจังหวัดตรัง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตรัง
19.จังหวัดสตูล
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา
20.จังหวัดกระบี่
ส�ำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
21.จังหวัดพังงา
ส�ำนักงานประมงจังหวัดพังงา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง พังงา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คุระบุรี
22.จังหวัดภูเก็ต
ส�ำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

โทร. 0 7751 1298
โทร. 0 7752 2003
โทร. 0 7763 0860
โทร. 0 7724 0612
โทร. 0 7792 2551
โทร. 0 7535 6150
โทร. 0 7546 6915
โทร. 0 7545 0630
โทร. 0 7544 4350
โทร. 0 7431 1302
โทร. 0 7432 1142
โทร. 0 7433 1442
โทร. 0 7353 2052
โทร. 0 7353 0732
โทร. 0 7334 9591
โทร. 0 7341 4213
โทร. 0 7780 0134
โทร. 0 7781 6235
โทร. 0 7521 8541
โทร. 0 7525 2004
โทร. 0 7477 2201
โทร. 0 7474 0221
โทร. 0 7474 0695
โทร. 07551 1799
โทร. 07568 0495
โทร. 07562 0510
โทร. 0 7648 1438 - 9
โทร. 0 7645 3336
โทร. 0 7641 0562
โทร. 0 7621 2460
โทร. 0 7621 3597
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คณะผู้จัดท�ำ
1.
2.
3.
4.
5.

นายบัญชา สุขแก้ว
นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์
นายนฤพล สุขุมาสวิน
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี
นายวัชรินทร์ รัตนชู

6. นายเดชา ปรัชญารัตน์
7. นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์
8. นายสุธรรม ลิ่มพาณิช
9. นายวิรตั น สนิทมัจโร
10. นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล
11. นายยานยนต์ สราญรมย์
12. นายเชิดศักดิ์ ชูคง
13. นางสาววิภาดา จันทรวงศ์
14. นายสมชาย วิบุญพันธ์
15. นางสาวมาลาศรี ค�ำศรี
16. นายพัฒนพงศ์ ชูแสง
17. นายสรเมษ ชะโลวัฒนะ
18. นางสาวกมลทิพย์ ประดับธรรม
19. นายนฤพน ดรุมาศ
20. นางนฤชยา ไกรเนตร
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รองอธิบดีกรมประมง
เลขานุการกรม
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจการประมง
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ    
การท�ำการประมง
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและ                                             
ก�ำหนดมาตรการ
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุม่ ควบคุมเรือประมงและการท�ำการประมงในทะเล
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท�ำการประมง
หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมาย
หัวหน้ากลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�ำหนดมาตรการ
หัวหน้ากลุ่มคดีปกครอง กองกฎหมาย
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หัวหน้ากลุ่มวิจัยสัตว์น�้ำชุมชน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและอนุญาตท�ำการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�ำหนดมาตรการ
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี
กองตรวจการประมง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มก�ำหนดมาตรการด้านการประมง
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก�ำหนดมาตรการ
นักวิชาการประมงช�ำนาญการ กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส�ำนักเลขานุการกรม
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