
แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
  

1. ตามประกาศคําสั่งหวัหนา คสช. ท่ี 22/2560  
2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ วันท่ี 24 เมษายน 2560 
3. ระเบียบกรมเจาทาวาดวยการล็อกเรือ การทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณเรอื  

การทําเครื่องหมายบนเรือ การยื่นคําขอและวางหลักประกนักรณเีคลื่อนยายเรอืที่
ถูกลอ็ก วันที่ 11 เมษายน 2560 

 

กรมเจาทา กรมประมงและศปมผ.: คณะทํางานตรวจเรือ 
กรมเจาทา : การถอนทะเบียนเรือ  
                การตออายุใบอนุญาตใชเรือ  
                การโอนกรรมสิทธิ์  
                การล็อกเรือ/การเคลื่อนยายเรือ 
กรมประมง: การแกไขใบอนุญาตทําการประมง  
                การโอนใบอนุญาตทําการประมง  
          การติดตาม ควบคุมและเฝาระวังการทําประมง 
  

ประเภทการใช ขนาด 
เรือที่ใชทําการประมง  

 
 
 
         ขนาดตั้งแต 10 ตันกรอสขึ้นไป 

เรือที่ใชขนถายเพื่อการประมง 

เรือบรรทุกสินคาประมงหองเย็น 

เรือบรรทุกสินคาหองเย็น 

เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง 

เรือบรรทุกน้ําจืด 

เรือสนับสนุนการประมงทีร่ัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 
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1. การเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีเรือที่ใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุกอนวันที่คําสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๖๐ มีผลใช
บังคับ (ขอ ๓(๑)) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เรือที่ใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุ 
กอนวันที่คาํสั่งมีผลใชบังคับ  

(กอน 4 เม.ย. 60) 

ไมไดยืน่คํารองขอตออายฯุ 
ภายใน 30 วัน  

(ภายใน 3 พ.ค. 60) 
 

สทบ. ตรวจสอบรายชือ่เรือที่ไมไดยื่น
คํารองตออายุใบอนญุาตใชเรือ และ
สงใหนายทะเบียนประจําเมืองทา 
ภายใน 3 วันทําการ 
 

ยื่นคํารองขอตออายุฯ ภายใน 30 วัน(ภายใน 3 พ.ค. ๖๐) 
ณ จภ. สาขาที่สะดวกและให จภ. สาขาบันทึกการรับเรื่อง 
ลงในระบบทะเบียนเรือ      บันทึกคํารองทะเบียนเรอื 
 

ตออายใุหแลวเสร็จ ภายใน ๓ วันทําการ(คํารองท่ีรับ
ไวตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน18 พ.ค. 60) 
- ใบอนญุาตใชเรือใหมีอายุไมเกิน ๑ ปนับแตวันที่ออก 
- ในกรณีทีใ่บอนุญาตใชเรือหมดอายุกอนใบอนุญาต
ทําการประมง การตออายใุบอนุญาตตองกําหนด 
ใหสิ้นอายุพรอมกับใบอนุญาตทําการประมง  

นายทะเบียนเรือแจงชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ
เปนหนังสือผานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 
โดยใหเลอืกหมวดหมูหนังสอื “007 หนงัสอื
รับรอง” มาที ่สทบ. ภายใน 1 วันทําการ 
และสงหนังสือตัวจรงิตามหลังมา 
 

นายทะเบียนเรือส่งเรืองให้เจ้าพนกังาน
ตรวจเรือ ภายใน 1 วันทําการ 

 

ขนาดตัวเรือและ
เคร่ืองยนตตรง
กับสภาพเรือ 

ขนาดตัวเรือและเครื่องยนต
ไมตรงกับสภาพเรือ สงให
คณะทํางานตรวจเรือ
ตรวจสอบ 

 

แจงผลการตรวจเรือใหนายทะเบียน
ทราบ ภายใน ๗ วันทําการ 

เมื่อเพิกถอนทะเบียนเรือแลว 
ผูอํานวยการประจําเมืองทามีคาํสั่งเปนหนังสือ 
ใหเจาของเรือนําใบทะเบียนเรือมาคืน พรอมนาํเรือ 
ไปจอด ลอ็กเรือ และทําอัตลักษณเรือ ณ สถานที่ 
ที่กําหนด ภายใน ๑๕ วันทําการ 
 

สทบ. มีหนังสือสอบถามกรมประมงผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ 
สรอ. เพ่ือใหรับรองวาผูย่ืนคําขอไมมี
ลักษณะตองหามภายใน 1 วันทําการ 
 

สทบ. แจงตอบ จภ. สาขาผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสภายใน 1 วันทําการ 

มีลักษณะตองหาม

ตามขอ 8 

ไมมลีักษณะ

ตองหามตามขอ 8 

ไมตออายุ

ใบอนุญาตใชเรือ 

กรมประมงตองแจงใหสทบ.ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่
ไดรับหนังสอื 

ล็อกเรือ 

***ในกรณทีี่เจาของเรือแจงวาไมมีเรือ ใหผูอาํนวยการบันทกึ
ไวเปนหลกัฐาน หากขอมูลอนัเปนเทจ็ใหกรมเจาทาแจงให 
กรมประมงทราบ เพื่อไมออกใบอนญุาตทําการประมงใหแก 
ผูแจงเปนเวลา ๑๐ ป*** 
***เจาของเรือผูใดฝาฝนคําสั่งนายทะเบียน คณะทํางานตรวจ
เรือ หรือผูอํานวยการตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 บาท 
และปรับเพิ่มตามขนาดของเรือตนักรอสละ 2,000 บาท*** 
 

นายทะเบียนเรอืประจําเมืองทา 
ของเรือนั้นเพิกถอนทะเบียนเรือ
ภายใน 3 วันทําการ 
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2. การเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุในวันหรือหลังจากวันที่คําสั่งคสช. ที่ ๒๒/๒๕๖๐ มี
ผลใชบังคับ (ขอ 3 (2)) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เรือที่ใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุ 
ในวันหรือหลังคําสั่งมีผลใชบังคับ  

(สิ้นอายุในวันที่ 4 เม.ย. 2560 เปนตนไป) 

ไมไดยืน่คํารองขอตออายฯุ 
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ใบอนุญาตสิ้นอาย ุ
 

ใหเพิกถอนทะเบียนเมื่อครบ 30 วัน 
นับแตวันที่ใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุ 
สทบ. ตรวจสอบรายชือ่เรือที่ไมไดยื่น
คํารองตออายุใบอนญุาตใชเรือ และ
สงใหนายทะเบียนประจําเมืองทา 
ภายใน 3 วันทําการ 
 

ยื่นคํารองขอตออายุฯ ภายใน 30 วัน(ภายใน 3 พ.ค. ๖๐) 
ณ จภ. สาขาที่สะดวกและให จภ. สาขาบันทึกการรับเรื่อง 
ลงในระบบทะเบียนเรือ      บันทึกคํารองทะเบียนเรอื 
 

ตออายใุหแลวเสร็จ ภายใน ๓ วันทําการ(คํารองท่ีรับ
ไวตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน18 พ.ค. 60) 
- ใบอนญุาตใชเรือใหมีอายุไมเกิน ๑ ปนับแตวันที่ออก 
- ในกรณีทีใ่บอนุญาตใชเรือหมดอายุกอนใบอนุญาต
ทําการประมง การตออายใุบอนุญาตตองกําหนด 
ใหสิ้นอายุพรอมกับใบอนุญาตทําการประมง  

นายทะเบียนเรือแจงชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ
เปนหนังสือผานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 
โดยใหเลอืกหมวดหมูหนังสอื “007 หนงัสอื
รับรอง” มาที ่สทบ. ภายใน 1 วันทําการ 
และสงหนังสือตัวจรงิตามหลังมา 
 

นายทะเบียนเรือส่งเรืองให้เจ้าพนกังาน
ตรวจเรือ ภายใน 1 วันทําการ 

 

ขนาดตัวเรือและ
เคร่ืองยนตตรง
กับสภาพเรือ 

ขนาดตัวเรือและเครื่องยนต
ไมตรงกับสภาพเรือ สงให
คณะทํางานตรวจเรือ
ตรวจสอบ 

 

แจงผลการตรวจเรือใหนายทะเบียน
ทราบ ภายใน ๗ วันทําการ 

สทบ. มีหนังสือสอบถามกรมประมงผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ 
สรอ. เพ่ือใหรับรองวาผูย่ืนคําขอไมมี
ลักษณะตองหามภายใน 1 วันทําการ 
 

สทบ. แจงตอบ จภ. สาขาผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสภายใน 1 วันทําการ 

มีลักษณะตองหาม

ตามขอ 8 

ไมมลีักษณะ

ตองหามตามขอ 8 

ไมตออายุ

ใบอนุญาตใชเรือ 

กรมประมงตองแจงใหสทบ.ทราบ
ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่
ไดรับหนังสอื 

ล็อกเรือ 

***ในกรณทีี่เจาของเรือแจงวาไมมีเรือ ใหผูอาํนวยการบันทกึ
ไวเปนหลกัฐาน หากขอมูลอนัเปนเทจ็ใหกรมเจาทาแจงให 
กรมประมงทราบ เพื่อไมออกใบอนญุาตทําการประมงใหแก 
ผูแจงเปนเวลา ๑๐ ป*** 
***เจาของเรือผูใดฝาฝนคําสั่งนายทะเบียน คณะทํางานตรวจ
เรือ หรือผูอํานวยการตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 บาท 
และปรับเพิ่มตามขนาดของเรือตันกรอสละ 2,000 บาท*** 
 

นายทะเบียนเรอืประจําเมืองทา 
ของเรือนั้นเพิกถอนทะเบียนเรือ
ภายใน 3 วันทําการ 

เมื่อเพกิถอนทะเบียนแลว 

ผูอาํนวยการประจําเมืองทามีคาํสัง่เปนหนังสือ
ใหเจาของเรือนําใบทะเบียนเรือมาคืน พรอมนํา
เรือไปจอด ลอ็กเรือ พรอมทําอตัลกัษณเรือ ณ 
สถานท่ีที่กําหนด ภายใน 15 วัน 
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3. การเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีเรือไมมีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาต 

ทําการประมง หรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถายสัตวน้ําตามกฎหมายวาดวยการประมง 

ตามคําสั่งหัวหนา คสช.ที่ ๒๒/๒๕๖๐ (ขอ 3 (3)) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือไมมีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง หรือถูกเพิกถอน 

หรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถายสัตวน้ําตามกฎหมายวาดวยการประมง 

และเจาของเรือไมแจงงดใชเรือหรือเปลี่ยนประเภทเรอืตอกรมเจาทา 

เจาของเรือมาแจงงดใชเรือ  
หรือเปลี่ยนประเภทเรือ  

ภายในวันที่กรมประมงกําหนด 

กรมประมงมีหนังสือแจงรายชื่อที่ไมมีใบอนุญาตทาํการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิก
ใบอนุญาตทาํการประมง หรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถายสัตวน้ํา 

ตามกฎหมายวาดวยการประมงใหสทบ. ทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับแตวันที่มีคําสั่ง  
พรอมกําหนดเวลาใหเจาของเรือแจงงดใชเรือหรือเปลี่ยนประเภทเรือตอกรมเจาทา 

ไมถอนทะเบียนเรือ 

เจาของเรือไมมาแจงงดใช
หรือเปลี่ยนประเภทเรือ 

ภายในวันท่ี 
กรมประมงกําหนด 

เพิกถอนทะเบียนเรือ 

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทา ดําเนินการตรวจสอบวามกีารแจงงดใชหรือเปลี่ยน
ประเภทหรือไม 

เมื่อเพกิถอนทะเบียนเรือแลว 
ใหผูอํานวยการประจําเมืองทามีคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของ
เรือนําใบทะเบียนเรือมาคืน พรอมสั่งใหนําเรือไปจอดและ 

ล็อกเรือพรอมทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณเรือ           
ณ สถานที่ ภายใน 15 วันทาํการ 

***ในกรณีที่เจาของเรือแจงวาไมมีเรือ ใหผูอาํนวยการบันทึกไวเปนหลักฐาน หากขอมูลอันเปนเท็จ  
ใหกรมเจาทาแจงใหกรมประมงทราบ เพื่อไมออกใบอนุญาตทําการประมงใหแกผูแจงเปนเวลา ๑๐ ป*** 
***เจาของเรือผูใดฝาฝนคาํสั่งนายทะเบียน คณะทํางานตรวจเรือ หรือผูอาํนวยการตองระวางโทษปรบั 
ต้ังแต 10,000 บาท และปรับเพิ่มตามขนาดของเรือตันกรอสละ 2,000 บาท***  
 

กรมเจาทา (สทบ.) แจงเจาทาสวนภูมิภาค เพื่อดําเนินการลอ็กเรือทันทีที่พบเรือหรือ
กรณีเจหนาที่กรมประมงพบเรือจะแจงเจาทาเพื่อดําเนินการลอกเรือ 

กรมประมง 

กรมทาแจงขอมูลการเพิกถอน
พรอมจุดจอดเรือหรือ 
กรณีแจงวาไมมีเรือ 

เจาทาแจงขอมูลการเปลี่ยนประเภทเรอื 
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๔. การเพิกถอนทะเบียนเรือ เพื่อนําเรือไปจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติอื่น/โอนกรรมสิทธิ์ใหคนสัญชาติอื่น (ขอ 15) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิกถอนทะเบียนเรือ 

เพื่อนําเรือไปจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติอื่น 

หรือโอนกรรมสิทธิ์ใหคนสัญชาติอื่น 

เรืออยูในประเทศ 
เจาของเรือจะนําเอกสารหลักฐาน
การจดทะเบียนเรือสัญชาตอิื่นมา
แสดงตอกรมเจาทา เพื่อทําการ
ตรวจสอบกอนการปลดลอ็กเรอื 
และออกใบอนญุาตใหนําเรือออก
นอกนานน้ําไทยตอไป  
โดยหามนายทะเบียนเพกิถอน
ทะเบียนเรือกรณ ี
ที่เรืออยูในระหวางการดําเนนิคด ี

เรือไมอยูในประเทศไทย 
นายทะเบียนผูรับคํารองจะดําเนินการเพิก
ถอน ทะเบี ยน เรือและอนุญ าตให โอน
กรรมสิทธ์ิเรือไดตอเมื่อเจาของเรือไดนํา
เอกสารมาแสดงดังน้ี 
- เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเรือ
สัญชาติอื่น หรอืมีหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย 
- หลักฐานการแจงเรือออกจากทาประเทศ
ไทยและหลักฐานการแจงเรือเขาทาปจจุบัน 

***เจาของเรือผูใดไมนําเอกสารหรือหลกัฐานดังกลาวขางตนมาแสดงตอกรมเจาทา ใหกรมเจาทาแจงรายชื่อให 
กรมประมงทราบ และหามมิใหกรมประมงออกใบอนญุาตทําการประมงใหแกบุคคลดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป*** 
 

ยืนคําร้อง ณ จภ.สาขาทีสะดวก 

สทบ. มีหนังสอืสอบถามกรมประมงผานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ สรอ. เพื่อใหรับรอง
วาผูย่ืนคําขอไมมลัีกษณะตองหามภายใน ๑ วันทํา
การ 
 

สทบ. แจงตอบ จภ. สาขาผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ภายใน ๑ วันทําการ 

มีลักษณะตองหามตามขอ 8 ไมมลัีกษณะตองหามตามขอ 8 

หามโอน/หามถอน 

กรมประมงตอบ สทบ.ภายใน ๕ วันทําการ 

ออกใบอนญุาตใหปลดลอ็กเรือ 

ล็อกเรือ 
ถ้าเรืออยู่ในประเทศ 

นายทะเบียนผู้ รับคําร้อง
แจ้งเจ้าของเรือ 

นายทะเบียนผู้ รับคําร้องพจิารณาดําเนินการ 
ภายใน  วนัทําการ 

นายทะเบียนเรือแจงชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ
เปนหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
โดยใหเลอืกหมวดหมูหนังสอื “007 หนงัสอื
รับรอง” มาที ่สทบ. ภายใน ๑ วันทําการ  
และสงหนังสือตัวจริงตามหลังมา 
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๕. การตออายุใบอนญุาตใชเรือ (ขอ 3 (1) (2) ขอ 8 ขอ 14 ขอ 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

การตออายุใบอนุญาตใชเรือ 

ย่ืนกอนวันที่ใบอนญุาตสิ้นอายุไมนอยกวา 15 วัน 

ณ จภ. สาขาที่สะดวกและให จภ. สาขาบันทึกการรับ
เรื่องลงในระบบทะเบียนเรือ      บันทึกคาํรอง
ทะเบียนเรือ 

นายทะเบียนเรือตออายุใหแลวเสร็จ ภายใน ๓ วันทําการ 
- ใบอนุญาตใชเรือใหมีอายุไมเกิน ๑ ปนับแตวันท่ีออก 
- ในกรณีที่ใบอนุญาตใชเรือหมดอายุกอนใบอนุญาตทําการ
ประมง การตออายุใบอนุญาตตองกําหนดใหสิ้นอายุพรอม
กับใบอนุญาตทําการประมง (รอบนี้ 31 มี.ค. 61) 
 

ย่ืนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุนอยกวา 15 วัน 

ณ จภ. สาขาที่สะดวกและให จภ. สาขาบันทึก
การรับเรื่องลงในระบบทะเบียนเรือ      บันทึก 
คํารองทะเบียนเรือ 
 

ผจภ. สาขา สั่งให

จอดเรอืไวท่ีทา 

จนกวาจะไดรับการ

ตออายุ 

 

หากฝาฝน 

สั่งใหไมตออายุ 

สงเร่ืองใหตรวจเรือดําเนินการตรวจเรือ 
และออกใบสําคัญการตรวจเรือ ภายใน 
1 วันทําการ 

สทบ. มีหนังสอืสอบถามกรมประมง
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ 
สรอ. เพ่ือใหรับรองวาผูยื่นคําขอไมมี
ลักษณะตองหามภายใน 1 วันทําการ 
 

สทบ. แจ้งตอบ จภ. สาขาผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ภายใน 1 วันทําการ 

มีลักษณะตองหาม

ตามขอ 8 

ไมมลีักษณะตองหาม

ตามขอ 8 

ไมตออายุ

ใบอนุญาตใชเรือ 

กรมประมงตองแจงใหสทบ.ทราบภายใน ๕ วันทําการ
นับแตวันที่ไดรบัหนังสอื 

ล็อกเรือ 

***หากพจิารณาไมแลวเสร็จกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเจาหนาที่ตองระวางโทษปรบัตันกรอสละ 1,000 บาท)*** 
 

แจงผลการตรวจเรือ 
ใหนายทะเบียนทราบ
ภายใน ๗ วันทําการ 

นายทะเบียนเรือแจงชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ
เปนหนังสือผานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 
โดยใหเลอืกหมวดหมูหนังสอื “007 หนังสอื
รับรอง” มาที ่สทบ. ภายใน 1 วันทําการ  
และสงหนังสือตัวจรงิตามหลังมา 
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๖. โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงตามกฎหมายวาดวยการประมง (ขอ 3 (3) ขอ 8 ขอ 14) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

การโอนกรรมสิทธิ์เรือ 

หามโอนกรรมสิทธิ์เรือที่กรมประมงเพิกถอน

ใบอนุญาตทําการประมงหรือใบอนุญาตขน

ถายสัตวน้ํา(ขอ ๗) (กรมประมงตองแจงใหกรม

เจาทาทราบ ตามขอ 3 (3) ) สทบ. มีหนังสือสอบถามกรมประมงผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของ สรอ. เพ่ือใหรบัรองวาผูยื่นคําขอไมมี
ลักษณะตองหาม ภายใน ๑ วันทําการ 
 

กรมประมงตองแจงใหสทบ.ทราบภายใน ๕ วันทําการ 
นับแตวันที่ไดรับหนังสอื 

สทบ. แจ้งตอบ จภ. สาขาผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ภายใน ๑ วันทําการ 

มีลักษณะตองหาม

ตามขอ 8 

ไมมลีักษณะตองหาม

ตามขอ 8 

ห้ามโอน
กรรมสิทธิ 

โอนกรรมสิทธิ 

นายทะเบียนเรือแจงชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือเปนหนังสือผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยใหเลอืกหมวดหมูหนังสอื “007 หนังสอืรบัรอง” มาที่ สทบ. 
ภายใน ๑ วันทําการ และสงหนังสอืตัวจรงิตามหลังมา 
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7. กรมเจาทาออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑการวางหลักประกัน เพื่อนําเรือไปเปลี่ยนประเภทหรือนําเรือ 
ไปทดสอบ (ขอ 8) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลื่อนยายเรือที่ถูกล็อก 

เจาของเรอืยื่นคาํรองที่ จภ. สาขาท่ีเรือถูกล็อกอยู 

เพื่อนําเรือไปเปลี่ยนประเภทหรือทดสอบเรือ 

ผูอาํนวยการ จภ. สาขาอนุญาต 
เจาหนาที่ปลดล็อก ภายใน 2 วันทําการ 

 

เสร็จภารกิจตามท่ีขออนุญาต 
นํากลับมาจอดตามจุดท่ีกําหนดแลว 

เจาหนาที่ไปล็อกเรือทันที 

เหตุฉุกเฉิน 

เจาของเรือปลดล็อกเคลื่อนยายเรือ 

เพื่อความปลอดภัย 

เจาของเรอืแจงเหตุการเคลื่อนยาย

เรือภายใน 12 ชม. 

เจาหนาที่ทําการล็อกเรือใหม 
ภายใน 12 ชม. 

***ฝาฝนปรับ 100,000 บาท สําหรบั 30 ตันกรอสแรก และตันกรอสตอไปตันกรอสละ 10,0000 บาท*** 
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8. การดาํเนินการแกไขใบอนุญาตทาํการประมง กรณีวัดขนาดเรือมีขนาดเล็กกวาหรือใหญกวาทีร่ะบุไวใน
ใบอนุญาตทําการประมงไมเกินรอยละ 10  
(ตามคําสั่ง คสช. 22/2560 ขอ 6 และตามขอ 2 (1) แหงประกาศกระทรวงฯ ลงวันที ่24 เมษายน 2560) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดขนาดและทําอัตลักษณเรือ 

คณะทํางานตรวจเรือ 
ตรวจเรือภายใน 1 วัน 

กรมเจาทาตรวจสอบขอมูล 
และแกไขรายงานในทะเบียนเรือ 

ภายใน 2 วัน 

ออกใบรับรองตรวจ 3 ฝาย         
ใหกับชาวประมงใชในการ           

แจงเขา - ออก ที่ PIPO มีอายุไม
เกิน 45 วัน 

กรมเจาทาสงขอมูลให          
กรมประมง ภายใน  1 วัน  

จท.สงขอมูลให กปม.          
เวลา 11.00 น. 

กรมประมงทําการแกไขรายการ
เรือประมงในใบอนุญาตทําการ

ประมง ภายใน 1 วัน  

ชาวประมงรับใบอนุญาตทําการ
ประมงไดทันที ณ อําเภอที่ออก

ใบอนุญาตทาํการประมง 
(ใชเวลาภายใน 1 วัน)  

รวม 6 วัน 

กรณีขนาดเรอืมีการ
เปลี่ยนแปลงขามกลุม
ชาวประมงตองชําระ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม 

กรณีเรือขนาดวัดใหม ≥30 ตันกรอส 
ตองติดตั้งระบบ VMS และสถานะเปด

ใชกับศูนย VMS ของกรมประมง       
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9. ข้ันตอนการดาํเนินการแกไขใบอนญุาตทําการประมงกรณีขนาดเรือเดิม 10 GT ข้ึนไป (ใชเครื่องมือที่
ไมไดกําหนดหวงวันทําการประมง)และวัดขนาดใหม เรือมีขนาดตั้งแต 10 GT แตไมถึง 30 GT และกลุมชนดิ
เครื่องมือเรือปนไฟ เบ็ดราว เบ็ดมือ แผงยกปูจักจ่ัน อวนชอนปลาจาละเม็ด คราดหอย อวนรุนเคย ทุกขนาด 
(ตามคาํสั่ง คสช. 22/2560 ขอ 6 และตามขอ 2 (2) (3) แหงประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 24 เมษายน 2560)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดขนาดและทําอัตลักษณเรือ 

คณะทํางานตรวจเรือ 
ตรวจเรือภายใน 1 วัน 

กรมเจาทาตรวจสอบขอมูล 
และแกไขรายงานในทะเบียนเรือ 

ภายใน 2 วัน 

ชาวประมงชาํระคาปรับตาม
ขนาดเรอืที่เปลี่ยนแปลงตาม
อัตราที่กรมเจาทากําหนด     
(ชวงเวลา……………….วัน) 

กรมเจาทาสงขอมูลให          
กรมประมง ภายใน  1 วัน  

จท.สงขอมูลให กปม.          
เวลา 11.00 น. 

กรมประมงทําการแกไขรายการ
เรือประมงในใบอนุญาตทําการ

ประมง ภายใน 1 วัน  

ชาวประมงรับใบอนุญาตทําการ
ประมงไดทันที ณ อําเภอที่ออก

ใบอนุญาตทําการประมง 
(ใชเวลาภายใน 1 วัน)  

รวม 6 วัน 

ออกใบรับรองตรวจ 3 ฝาย         
ใหกับชาวประมง 

กรณีขนาดเรอืมีการ
เปลี่ยนแปลงขามกลุม
ชาวประมงตองชําระ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม 

กรณีเรือขนาดวัดใหม ≥30 ตันกรอส 
ตองติดตั้งระบบ VMS และสถานะเปด

ใชกับศูนย VMS ของกรมประมง       
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10. ข้ันตอนการดําเนนิการแกไขใบอนญุาตทําการประมง กรณีวัดขนาดเรือมีขนาดใหญกวาที่ระบไุวใน
ใบอนุญาตทําการประมงเกินรอยละ 10 ของเครื่องมือดังตอไปนี้ 
1.เคร่ืองมือที่มีการกําหนดวันทําการประมงในใบอนุญาตฉบับเดิม 
2.เครื่องมืออวนครอบหมึก อวนติดตาทุกชนิด ลอบทุกชนดิ อวนชอน/ยกปลากะตัก ที่มีขนาด ≥30 ตันกรอสข้ึนไป 
 (ตามคําสั่ง คสช. 22/2560 ขอ 6 ตามขอ 3 แหงประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 24 เมษายน 2560)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดขนาดและทําอัตลักษณเรือ 

คณะทํางานตรวจเรือ 
ตรวจเรือภายใน 1 วัน 

กรมเจาทาแกไขและสงขอมูลให          
กรมประมง ภายใน 5 วัน นับ
จากชาวประมงชาํระคาปรับ 

กรมเจาทาควบคุมเรือนําเรือ
ไปจอดและแจงศูนย PIPO 

ในพื้นที่ทราบและดําเนินการ
ลอคเรือ 

กรมประมงทําการแกไขรายการ
เรือประมงและกําหนดหวงเวลาทํา
การประมงตามแนบทาย ประกาศ
กระทรวงฯ ลงวันที่ 24 เมษายน 

2560 
ภายใน 2 วัน 

ชาวประมงรับใบอนุญาตทําการ
ประมงไดทันที ณ อําเภอที่ออก

ใบอนุญาตทําการประมง 

รวม 10 วัน 

แจงไปยังผูรับใบอนุญาตทําการ
ประมงผานระบบ SMS ใหไปรับ 

ณ สํานักงานประมงอําเภอ        
ภายใน 1 วัน 

ออกใบรับรองตรวจ 3 
ฝาย ใหกับชาวประมง 

กรณีขนาดเรือมีการ
เปลี่ยนแปลงขามกลุม
ชาวประมงตองชําระ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม 

ชาวประมงชําระคาปรับตาม
ขนาดเรือที่เปลี่ยนแปลงตาม
อัตราที่กรมเจาทากําหนด     
(ชวงเวลา……………….วัน) 

ผูรับอนุญาตจัดทาํ 
Marking ใหม ตามท่ี
ระบุในใบอนุญาตทํา

การประมงกอนออกทํา
การประมง 

กรมประมงตรวจสอบขอมูล       
ภายใน 1 วัน 

 

กรณีเรือขนาดวัดใหม ≥30 ตันกรอส 
ตองติดตั้งระบบ VMS และสถานะเปด

ใชกับศูนย VMS ของกรมประมง       
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    11.  ข้ันตอนการดําเนินการโอนใบอนญุาตทําการประมงตามขอ 8 ตามคาํสั่งหัวหนา คสช. ที่ 22/2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับอนุญาตทําการประมงย่ืนคาํรองขอโอน ณ สํานักงานประมง อําเภอทองที่ชายทะเล 

ประมงอําเภอรับคํารองและพิมพ
ใบรับคําขอให ภายใน 1 วัน 

ประมงอําเภอตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูรับโอนและ
เรือประมง ภายใน 1 วัน 

กรณีเอกสารไมครบแจงใหผูย่ืน
คําขอแกไขภายในเวลาท่ีกําหนด 

ประมงจังหวัดตรวจสอบเอกสารการ
รับคําขอของอําเภอ, คุณสมบัติของ

ผูรับโอนและเรือประมง ภายใน 2 วัน. 

กบม. ตรวจสอบเอกสารประกอบ
คําขอและคุณสมบัติของผูรบัโอน
และเรือประมง ตามขอ 8 (4) 

ภายใน 2 วัน  

 ผอ. กบม. พิจารณาอนุมัติคําขอ
โอนใบอนุญาต ภายใน 1 วัน 

วัน 

ชาวประมงชําระคาธรรมเนียม
ใบอนญุาต จํานวน 50 บาท 

สงรายชื่อเรือประมงและผูรับโอน
ใบอนญุาตให กองกฎหมายฯ     

กรมประมง ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูรับโอนและเรือประมง ตามขอ 8 

(1) (2) (3) ภายใน 2 วัน 

ชาวประมงรับใบอนุญาตทําการ
ประมงไดทันที ณ อําเภอที่ยื่นคํา
ขอโอนใบอนุญาตทําการประมง 

ประมงอําเภอ แจงผลการพิจารณา
ใหชาวประมงทราบ  ภายใน 1 วัน 

ชาวประมงมีสิทธ์ิยื่นคํา
รองตอศาลปกครอง 

ภายใน 90 วัน 

ผ่าน ไมผ่่าน 

ยกเลิกคําขอโอน 

แก้ไข ไม่แก้ไข 

รวม 10 วัน 


