
ข้อกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘ ท่ีบังคับใช้ในพ้ืนท่ีแหล่งน้้าจืด 

ความผิด 
มาตรา 

ข้อห้าม บทก าหนดโทษ 
มาตรา 

ระวางโทษ 

๕๖      ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพื้นท่ีรักษาพันธุ์สัตวน้ าตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้น
แต่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อการบ ารุงรักษาพันธุ์
สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
      การก าหนดเขตพื้นท่ีรักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนท่ีแสดง
แนวเขตบริเวณท่ีก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดท่ีจับสัตว์น้ าประเภทท่ีรักษา
พืชพันธุ์ ฉบับลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ นับต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป  
     ตามแผนท่ีท่ีแนบท้ายประกาศนี้                                

๑๓๘      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่น
บาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า        
                                                                                                                                                                     

๕๘      ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ปล่อย เท ท้ิง ระบาย หรือท าให้วัตถุอันตรายตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดลงสู่ท่ีจับสัตว์น้ า 
     (๒) กระท าการใดๆ อันท าให้สัตว์น้ าในท่ีจับสัตว์น้ ามึนเมา 
     (๓) ปล่อย เท ท้ิง ระบาย หรือท าให้ส่ิงใดลงสู่ท่ีจับสัตว์น้ าในลักษณะท่ี
เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า 
     (๔) ท าให้ท่ีจับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะท่ีเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า 
     ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าตาม (๒) เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าซึ่งกระท าโดยทาง
ราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
แล้ว โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก าหนด 
หรือการกระท าอันจ าเป็นโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการทหาร 

๑๔๐      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึง    
ห้าแสนบาท                                               



 

- ๒ - 

ความผิด 
มาตรา 

ข้อห้าม บทก าหนดโทษ 
มาตรา 

ระวางโทษ 

๖๐      ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในท่ีจับ
สัตว์น้ า ในกรณีท่ีทางราชการมีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในท่ีจับสัตว์น้ า 
ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และได้ด าเนินการ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ าเกินสมควรแล้ว  
     ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการทหาร 

๑๔๑      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง 
แล้วแต่จ านวนใดสูงกว่า             
                                               

๖๓      ห้ามมิให้ผู้ใดติดต้ัง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ท านบ รั้ว ส่ิงปลูกสร้าง
เครื่องมือท่ีเป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการประมงอื่นใด หรือกระท าการใด
ในท่ีจับสัตว์น้ าอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ าหรือเป็นอุปสรรคในการ
เจริญเติบโตของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 
     ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าเพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันสาธารณภัยหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการชลประทาน 

๑๔๓      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง  
หนึ่งล้านบาท และต้องรื้อถอนหรือฟื้นฟูท่ีจับสัตว์น้ าให้กลับคืนสู่สภาพ
ธรรมชาติหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือฟื้นฟู ท่ีจับสัตว์น้ าให้
กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจ านวนท่ีรัฐได้ใช้จ่ายไป 

 

 

 

 

 



- ๓ – 

ความผิด 
มาตรา 

ข้อห้าม บทก าหนดโทษ 
มาตรา 

ระวางโทษ 

๖๗      ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือล่ี หรือ
เครื่องมืออื่นท่ีมีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน  
     (๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ท่ีมีช่องทางเข้าของสัตว์น้ าสลับซ้ายขวา
อยู่ทางด้านข้างใช้ส าหรับดักสัตว์น้ า 
     (๓) เครื่องมืออวนลากท่ีมีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด 
     (๔) เครื่องมืออวนรุนท่ีใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 
     ความในวรรคหนึ่ง(๑)และ(๓)มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระท า
โดยทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนท่ีเหมาะสมท่ี
ประชาชนพึงใช้ได้และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแล้ว 
     ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ า
จืดท่ีได้รับอนุญาตผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามรูปแบบของ
เครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการท าการประมงพื้นท่ีท าการประมง และเงื่อนไขท่ี
อธิบดีประกาศก าหนด 
     การขออนุญาตผ่อนผัน การอนุญาต ระยะเวลาการผ่อนผันให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

๑๔๖ 
 
 

๑๔๗ 

     ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับต่ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใด
สูงกว่า             
      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง 
แล้วแต่จ านวนใดสูงกว่า 
      
 



- ๔ - 

ความผิด 
มาตรา 

ข้อห้าม บทก าหนดโทษ 
มาตรา 

ระวางโทษ 

๗๐      ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในพื้นท่ีและในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ ามีไข่ หรือ
วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ า
ตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการท าการประมง 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นบรรดาท่ีอธิบดีก าหนด 
     อ านาจตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดเป็นผู้ก าหนดก็ได้ 
     ประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดพื้นท่ีและระยะเวลาฤดูสัตว์น้ าจืดมีไข่ 
หรือวางไข่ เล้ียงตัวอ่อน และก าหนดเครื่องมือ วิธีการท าการประมง และ
เงื่อนไขในการท าการประมง ภายในระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ถึง
วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  
     มิให้ใช้บังคับกับกรณีการท าการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการท าการประมง และ
เงื่อนไขในการท าการประมง ดังต่อไปนี้ 
(๑)การท าประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง หรือการใช้เครื่องมืออื่นใด
ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(๒)การท าการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 
๒ เมตร และไม่ท าการประมงด้วยวิธีประดาต้ังแต่สามเครื่องมือขึ้นไป 
(๓)การท าการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม 
(๔)การท าการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน 
(๕)การท าการประมงโดยใช้แหท่ีมีความลึกไม่เกิน ๖ ศอก ( ๓ เมตร ) 
     ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่การท าการประมงเพื่อการศึกษา วิจัย 
ทดลอง ทางวิชาการหรือในพื้นท่ีโครงการท่ีด าเนินการโดยทางราชการ ซึ่ง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 

๑๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการประมง 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า        
        



- ๕ - 

ความผิด 
มาตรา 

ข้อห้าม บทก าหนดโทษ 
มาตรา 

ระวางโทษ 

๗๑      ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจออก
ประกาศ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) เครื่องมือท าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วีธีการท าการ
ประมง พื้นท่ีท าการประมง ขนาดของเรือประมงท่ีใช้ประกอบการท าการ
ประมง และเงื่อนไขอื่นที่ห้ามใช้ท าการประมงในท่ีจับสัตว์น้ า 
     (๒) ข้อก าหนดท่ีต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ าท่ีถูกจับได้โดยบังเอิญ 
     (๓) พื้นท่ีท่ีจะให้ใช้เครื่องมือท าการประมงท่ีต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก 
ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอื่นใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับท่ีในเวลาท าการประมง 
     ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าเพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าซึ่งกระท าโดยทางราชการ และ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว และใน
กรณีท่ีเป็นการออกประกาศเพื่อใช้บังคับในเขตพื้นท่ีใดเป็นการเฉพาะ ให้มี
แผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 
     การก าหนดของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเมื่อได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ภายในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ และเฉพาะใน
เขตประมงน้ าจืด  
     เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศเพื่อ
ก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการประมงจังหวัด 

๑๔๗      ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าท่ีได้จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า        

 

 

 

 



 


