
มาตรการควบคุมการประมงในน่านน า้จืด ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้าตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมง
ประจ้าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก้าหนด เว้นแต่เป็นการกระท้าเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพ่ือ
การบ้ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้้า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การก้าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้าตามวรรคหนึ่งให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก้าหนดนั้นแนบท้าย
ประกาศด้วย                                                                                                                 
(ดูประกาศที่รักษาพืชพันธุ์ตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามมาตรา 172) 
บทก้าหนดโทษ มาตรา 138 ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือปรับจ้านวน 5 เท่าของมูลค่า
สัตว์น้้าที่ได้จากการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 
 
มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้                                                                                          

(๑) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุอันตรายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดลงสู่ที่จับสัตว์น้ า                                

(๒) กระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ ามึนเมา                                                                             

(๓) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า                                    

(๔) ท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า                                                                

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าตาม (๒) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น้ าซึ่งกระท าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

แล้ว โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก าหนด หรือการกระท าอันจ าเป็นโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการทหาร                                                                        

บทก้าหนดโทษ มาตรา 140 ปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                          

มาตรา ๕๙  ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่

สัตว์น้ า ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการช่วยเหลือหรือป้องกันชีวิตสัตว์น้ าและท าให้ที่จับสัตว์น้ าฟื้นฟูกลับสู่

สภาพตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีก าหนด 

มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ า ในกรณีที่ทาง
ราชการมีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ า ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
และได้ด าเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ าเกินสมควรแล้ว                                                                                                   
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพ่ือประโยชน์ของทางราชการทหาร                               
บทก้าหนดโทษ มาตรา 141 ปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จากการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 
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มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยรู้ว่าเป็นสัตว์น้ าหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ หรือจากการท าการประมงโดยฝ่า

ฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ หรือที่ได้มาจากเรือประมงท่ีต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร

ตามมาตรา ๙๔ หรือที่มีชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อตามมาตรา ๑๑๖                                                  

บทก าหนดโทษ มาตรา 142 ปรับ 10,000 บาท หรือปรับจ้านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่มีไว้ใน

ครอบครอง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 

มาตรา ๖๒  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจาก

สภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่                                         

บทก้าหนดโทษ มาตรา 143 ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท และต้องรื้อถอนหรือฟ้ืนฟูที่
จับสัตว์น้้าให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้้าให้กลับคืนสู่
สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจ้านวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป  

มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเข่ือน ฝาย ท านบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือ

เครื่องมือท าการประมงอ่ืนใด หรือกระท าการใดในที่จับสัตว์น้ าอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ าหรือเป็น

อุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่                                                                       

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันสาธารณภัย หรือเพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการในการชลประทาน                                                                                                

บทก้าหนดโทษ มาตรา 143 ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท และต้องรื้อถอนหรือฟ้ืนฟูที่
จับสัตว์น้้าให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้้าให้กลับคืนสู่
สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจ้านวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป 

มาตรา ๖๔  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
มนุษย์หรือต่อสัตว์น้้าอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้้า ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ หรือเป็นผลิตภัณฑ์
สัตว์น้้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จ้านวนหรือขนาดที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง                                                                                                                
ผู้ใดมีสัตว์น้้า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ตามวรรคหนึ่งไว้ในครอบครอง ต้องส่งมอบสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้านั้น
ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้าลายสัตว์น้้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้านั้นโดยเร็ว                                                                                           
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ                                                                                                 
(ดูกฎกระทรวง ก้าหนดสัตว์น ้าที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้แก่ 
ปลาปิรันยา ปลาไหลไฟฟ้า ปลาดุกไฟฟ้า)  
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บทก้าหนดโทษ มาตรา 144 จ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรอืทั้งจ้าทั้งปรับ ใน
กรณีท่ีน้าสัตว์น้้าไปปล่อยในที่จับสัตว์น้้า จ้าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่สัตว์น้้าและ
ระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น้้าบางชนิดได้                                                                                       
ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้้าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย                                                                          
(ดูประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก้าหนดชนิดสัตว์น ้าที่ห้ามน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน หรือเพาะเลี ยง พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561)                                                                                            
บทก้าหนดโทษ มาตรา 144 จ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรอืทั้งจ้าทั้งปรับ ใน
กรณีท่ีน้าสัตว์น้้าไปปล่อยในที่จับสัตว์น้้า จ้าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือท้าการประมงดังต่อไปนี้                  
(๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการ
คล้ายคลึงกัน                                                                                                                
(๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้้าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้ส้าหรับดักสัตว์น้้า
(๓) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศก้าหนด                                  
(๔) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย                                                   
ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระท้าโดยทางราชการ เพ่ือประโยชน์ใน
การหาขนาดช่องตาอวนที่เหมาะสมที่ประชาชนพึงใช้ได้และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแล้ว                                                                                                            
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท้าการประมงพ้ืนบ้านหรือประมงน้้าจืดที่ได้รับอนุญาตผ่อนผันให้ใช้
เครื่องมือท้าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการท้าการประมง พ้ืนที่ท้าการประมง และ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด                                                                                          
การขออนุญาตผ่อนผัน การอนุญาต ระยะเวลาการผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด                                                                                                  
บทก้าหนดโทษ มาตรา 146 ฝ่าฝืนมาตรา 67 (1) ปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือ
ปรับจ้านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จากการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า มาตรา 147 ฝ่า
ฝืนมาตรา 67 (2) (3) (4) ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือปรับจ้านวน 5 เท่าของมูลค่า
สัตว์น้้าที่ได้จากการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 
 

มาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการประมงในพ้ืนที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้้ามีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือ
ระยะเวลาอื่นใดที่จ้าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้้าตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการท้า
การประมง และปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนบรรดาที่อธิบดีก้าหนด                                                    
อ้านาจตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดเป็นผู้ก้าหนดก็ได้ 
(ดูประกาศกรมประมง)                                                                                              
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บทก้าหนดโทษ มาตรา 138 ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือปรับจ้านวน 5 เท่าของมูลค่า
สัตว์น้้าที่ได้จากการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 
 

มาตรา ๗๑ ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดมีอ้านาจออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือท้าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการท้าการประมง พ้ืนที่ท้าการประมง ขนาดของ
เรือประมงท่ีใช้ประกอบการท้าการประมง และเงื่อนไขอ่ืนที่ห้ามใช้ท้าการประมงในที่จับสัตว์น้้า 
(๒) ข้อก้าหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้้าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ 
(๓) พ้ืนที่ที่จะให้ใช้เครื่องมือท้าการประมงท่ีต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูกขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันท้าให้
เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท้าการประมง 
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท้าเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้้าซึ่งกระท้าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว และ
ในกรณีที่เป็นการออกประกาศเพ่ือใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ใดเป็นการเฉพาะ ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณท่ี
ก้าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 
การก้าหนดของคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ภายในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และเฉพาะในเขตประมงน้้าจืดและเขตทะเลชายฝั่ง                                             
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจออกประกาศเพ่ือก้าหนดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง                                                                
(ดูประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือท้าการประมงบางชนิด ท้าการประมงในที่จับสัตว์น ้าประเภท
ที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น ้า ล้าคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน ้า และล้าน ้าสาขา ทุกแห่งท่ัว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 
และยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามมาตรา 171) 
บทก้าหนดโทษ มาตรา 147 ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรือปรับจ้านวน 5 เท่าของ
มูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จากการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 
 
มาตรา ๗๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมนอกเขตพื้นที่
ที่คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดประกาศก้าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                
(ดูกฎกระทรวง ก้าหนดกิจการการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าควบคุม พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด)                                                                  
บทก้าหนดโทษ มาตรา 149 ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และปรับวันละ 10,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องด้าเนินการฟ้ืนฟูหรือช้าระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้้า หรือ
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ 

มาตรา ๗๘  ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมภายในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้                                                      
(๑) ก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต้องแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่ก้าหนด                                                                                 
(๒) ก้าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้้าที่ห้ามน้ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                           
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(๓) ก้าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้้าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                 
(๔) ก้าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า        
(๕) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้้าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า             
(๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารั่วไหลออกจากท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า                                                                                                           
(๗) ก้าหนดเรื่องอ่ืนใดที่จ้าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการ
ของบุคคลอื่น                                                                                                                
(ดูประกาศกรมประมง ได้แก่ ประกาศกุ้งก้ามแดง)                                                                                              
บทก้าหนดโทษ มาตรา 149 ฝ่าฝืนมาตรา 78 (1) (5) (6) (7) ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 
บาท และปรับวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องด้าเนินการฟื้นฟูหรือช้าระ
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้้า หรือสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการให้กลับสู่สภาพ
ตามธรรมชาติ มาตรา 150 ฝ่าฝืนมาตรา 78 (2) (3) (4) ปรับตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 300,000 บาท 

มาตรา ๗๙  ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่                                                                                  
ให้น้าบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม                
บทก้าหนดโทษ มาตรา 149 ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และปรับวันละ 10,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องด้าเนินการฟ้ืนฟูหรือช้าระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้้า หรือ
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการด้าเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ 

มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าในที่จับสัตว์น้้าแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษ หรือมีการปนเปื้อนของสารพิษหรือ
สิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้้าเกินมาตรฐานที่อธิบดีประกาศก้าหนด ให้อธิบดีมีอ้านาจ
ประกาศห้ามท้าการประมงในที่จับสัตว์น้้าแห่งนั้นภายในเวลาที่ก้าหนดได้ 

มาตรา ๑๐๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งให้ผู้ซึ่งติดตั้งเครื่องมือท้าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ 
ลงในที่จับสัตว์น้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติ
ผิดไปจากเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตรื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่ก้าหนดได้                                                                                  
หากผู้ได้รับค้าสั่งไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจด้าเนินการรื้อ
ถอนหรือท้าลายเครื่องมือท้าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ นั้นเสียได้ โดยให้ผู้ได้รับค้าสั่งเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการนั้น                                                                                              
ในกรณีท่ีไม่ปรากฏตัวบุคคลซึ่งติดตั้งเครื่องมือท้าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้้าโดยไม่ได้
รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจรื้อถอนได้ เมื่อรื้อถอนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเครื่องมือ 
หรือวัสดุที่รื้อถอนไว้เป็นเวลาสามสิบวัน ถ้าเจ้าของไม่มาแสดงตนเพ่ือขอคืนให้เครื่องมือหรือวัสดุดังกล่าวตก
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เป็นของแผ่นดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจท้าลาย ขาย หรือด้าเนินการอ่ืนได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้รับอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตตาม
มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๓ ให้ผู้รับอนุญาตจัดการรื้อถอนหรือท้าลายเครื่องมือท้าการประมง สิ่งปลูกสร้าง 
หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นของผู้รับอนุญาต ในที่จับสัตว์น้้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่
ได้รับแจ้งค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต แล้วแต่กรณี และให้น้าความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖๙  เครื่องมือท้าการประมง สัตว์น้้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เรือประมง หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระท้า
ความผิดหรือได้มาโดยการกระท้าความผิด และความผิดนั้นเป็นการท้าการประมง โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีมีการวางประกันให้ริบเงินประกันแทน                 
ให้น้าบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคห้า มาใช้บังคับแก่สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ศาลสั่งริบด้วยโดยอนุโลม 

 

 

 

 
 


