
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ก าหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์  วธิีการ  ขัน้ตอน  และเงื่อนไขการขอรบัใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

ส าหรบัปีการประมง  2565 - 2566 
พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  3  ประกอบข้อ  ๗  ของกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕62  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ก าหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   ส าหรับ 
ปีการประมง  2565 - 2566  มายื่นค าขอรับใบอนุญาต  ตั้งแต่วันที่  4 - 28  กุมภาพันธ์  2565   
ณ  สถานที่ดังนี้ 

(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล 
(๓) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) ต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
(2) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(3) ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะท าการประมงพาณิชย์  และในกรณี

ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงหลายล าไม่ว่าจะเป็น
เรือประมงไทยหรือมิใช่เรือประมงไทย  ต้องแจ้งชื่อเรือประมงทุกล าพร้อมทั้งหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงแต่ละล า 

ข้อ ๓ เรือประมงที่จะใช้ประกอบการขอรับอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ตามที่อธิบดี  คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง  หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  94  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๑๓  (๔)  หรือมาตรา  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี 

(2) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  หรือเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์ 
มีก าลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือท าการประมง 
ตามประเภท  วิธี  จ านวนแรงงานที่ใช้  หรือลักษณะการท าการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(3) กรณีเป็นเรือประมงไทยต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วย
เรือไทย  หรือกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทยต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ท าการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๕



การประมงไทย  ทั้งนี้   ต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเล 
ระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization)  ก าหนด 

ข้อ 4 เงื่อนไขอื่น 
(1) เรือประมงขนาดตั้งแต่   30  ตันกรอสขึ้นไป  ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด  ตามมาตรา  ๘๑  (๑)  แห่งพระราชก าหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) เรือประมงต้องผ่านการรับรองสุขอนามัยเรือประมง   (สร.๓)  ส าหรับเรือประมง 
ที่ใช้เครื่องมือท าการประมงในการจับสัตว์น้ าและเก็บรักษาสัตว์น้ าไว้ในเรือ 

(3) เรือประมงจะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องน าออกจากระบบ  (ท าลาย  เปลี่ยนประเภท
การใช้เรือ  มอบให้หน่วยงานรัฐ  หรือขายไปต่างประเทศ)  อันเนื่องมาจากการควบรวมใบอนุญาต 
ท าการประมง  การทดแทนเรือประมง  หรือเรือประมงภายใต้โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 

ข้อ 5 วิธีการ  ขั้นตอน  และกรอบระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   
และการด าเนินการภายหลังการได้รับการอนุญาต 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ยื่นค าขอ   

ณ  ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  หรือส านักงาน
ประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล  สถานที่หรือ
วิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

วันที่  4 - 28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

2 กรมประมงพิจารณาจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   วันที่  1 - 31  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

3 กรมประมงแจ้งผลการพิจารณา  และให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ท าการประมงพาณิชย์ด าเนินการ  ดังนี้ 
-  กรณีได้รับอนุญาต  ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าอากร 
การประมง  ภายในวันที่  31  มีนาคม  256๕  หากพ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์จากการเป็น 
ผู้ได้รับอนุญาต  พร้อมทั้งรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   
ณ  ส านักงานประมงอ าเภอที่ยื่นค าขอ  และจัดท าเครื่องหมาย
ประจ าเรือให้แล้วเสร็จภายใน  ๖0  วัน  นับแต่วันที่ใบอนุญาต 
มีผลใช้บังคับ  (ภายในวันที่  30  พฤษภาคม  2565)   
-  กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต  สามารถยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่ง 
ไม่อนุญาตต่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้  
ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบหรือถือว่าได้รับทราบค าสั่ง  
“ผ่าน”  ส านักงานประมงอ าเภอ  ส านักงานประมงจังหวัด  หรือ
ส่งไปรษณีย์ไปยังกรมประมง 

วันที่  10 - 31  มีนาคม  256๕ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๕



ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
4 ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจเรือและเครื่องมือท าการประมง 

ก่อนออกท าการประมงครั้งแรก  ดังนี้ 
-  กลุ่มเรือที่ต้องแจ้ง  เข้า - ออก  ตรวจโดยศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออก  (PIPO) 
-  กลุ่มเรือที่ไม่ต้องแจ้ง  เข้า - ออก  ตรวจโดยศูนย์วิจัย 
และพัฒนาประมงทะเล 

ตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  256๕   
เป็นต้นไป  (หลังจากได้รับใบรับค าขอ 
รับใบอนุญาตฯ)  ทั้งนี้   หากไม่ผ่าน 
การตรวจเรือประมงและเครื่ องมือ 
ท าการประมง  จะไม่สามารถออกไป 
ท าการประมงตามที่ได้รับอนุญาตได้ 

ข้อ 6 ชนิด  ขนาด  และจ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่จะขอรับอนุญาตใช้ 
ท าการประมงพาณิชย ์ ดังนี้ 

ชนิด  ขนำด  และจ ำนวนเครื่องมือท ำกำรประมงที่จะขออนุญำต 
ล ำดับ ชนิดเครื่องมือท ำกำรประมง ขนำดเรือ  (ตันกรอส) จ ำนวน/ขนำด  ที่ขอได้ 

1 อวนลากคู่ ทุกขนาด ความยาวคร่าวล่าง  ไม่เกิน  100  เมตร 
2 อวนลากแผ่นตะเฆ่ ทุกขนาด ความยาวคร่าวล่าง  ไม่เกิน  60  เมตร 
3 อวนลากคานถ่าง ทุกขนาด จ านวนอวน  ไม่เกิน  8  ปาก 
4 อวนล้อมจับ ทุกขนาด ความยาวคร่าวบน  ไม่เกิน  2,500  เมตร   
5 อวนล้อมจับปลากะตัก ทุกขนาด ความยาวคร่าวบน  ไม่เกิน  1,000  เมตร   
6 อวนครอบปลากะตัก ทุกขนาด ความยาวคร่าวล่างทั้ง  4  ด้านรวมกัน 

ไม่เกิน  200  เมตร 
7 อวนช้อน/ยกปลากะตัก   ทุกขนาด ความยาวคร่าวบนทั้ง  4  ด้านรวมกัน 

ไม่เกิน  120  เมตร 
8 เรือประกอบเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า  (เรือปั่นไฟ)   
ทุกขนาด 1  หน่วย/1  ล า 

9 อวนครอบหมึก ทุกขนาด ความยาวคร่าวล่างทั้ง  4  ด้านรวมกัน 
ไม่เกิน  150  เมตร 

10 อวนช้อนปลาจะละเม็ด ทุกขนาด คร่าวรอบปากอวนทุกด้านรวมกันไม่เกิน  
500  เมตร 

11 อวนติดตา ตั้งแต่  10 - 29.99  
ตันกรอส 

ความยาวเชือกคร่าวบนรวมกันไม่ เกิน  
15,000  เมตร 

ตั้งแต่  30  ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ความยาวเชือกคร่าวบนรวมกันไม่ เกิน  
28,000  เมตร 

12 อวนรุนเคย ทุกขนาด ความยาวคร่าวล่าง  ไม่เกิน  60  เมตร   
13 คราดหอยลาย ทุกขนาด 1  หน่วย/1  ล า 
14 คราดหอยแครง ทุกขนาด 1  หน่วย/1  ล า 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๕



ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ต้องแสดงหรือแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
ประกอบในการยื่นค าขอ  ได้แก่ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ที่ยังไม่หมดอายุ 
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง   

(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)  มีอายุไม่เกิน  3  เดือน   
(3) หนังสือมอบอ านาจ  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ  และแสดง

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
(4) หนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง  (สร.3)  (กรณีเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมง 

ในการจับสัตว์น้ าและเก็บรักษาสัตว์น้ าไว้ในเรือ)   

ชนิด  ขนำด  และจ ำนวนเครื่องมือท ำกำรประมงที่จะขออนุญำต 
ล ำดับ ชนิดเครื่องมือท ำกำรประมง ขนำดเรือ  (ตันกรอส) จ ำนวน/ขนำด  ที่ขอได้ 
15 คราดหอยอ่ืน ทุกขนาด 1  หน่วย/1  ล า 
16 ลอบปลา ตั้งแต่  10 - 29.99  

ตันกรอส 
ไม่เกิน  200  ลูก 

ตั้งแต่  30  ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ไม่เกิน  300  ลูก 

17 ลอบปู ตั้งแต่  10 - 29.99  
ตันกรอส 

ไม่เกิน  3,500  ลูก 

ตั้งแต่  30  ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ไม่เกิน  4,500  ลูก 

18 ลอบหมึก ตั้งแต่  10 - 29.99  
ตันกรอส 

ไม่เกิน  320  ลูก 

ตั้งแต่  30  ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ไม่เกิน  400  ลูก 

19 ลอบหมึกสาย ตั้งแต่  10 - 24.99  
ตันกรอส 

ไม่เกิน  20,000  ลูก 

ตั้งแต่  25  ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ไม่เกิน  27,500  ลูก 

20 เบ็ดราว ทุกขนาด ไม่เกิน  50  สาย 
21 แผงยกปูจักจั่น ทุกขนาด ไม่เกิน  200  แผง 
22 เบ็ดมือ ทุกขนาด 1  หน่วย/1  ล า 
23 เครื่องมืออ่ืน   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๕



(5) หนังสือยินยอมให้ ใช้ เรือประมง   (กรณีที่มีกรรมสิทธิ์ ร่วมหรือสิทธิครอบครอง   
ในเรือประมงที่ขอรับใบอนุญาต)   

(6) แบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง  พร้อมแนบหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละล า   (กรณ ี
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง  มากกว่า  1  ล า) 

(7) เอกสารหรือหลักฐานส าหรับใช้ประกอบการยื่นค าขอ  กรณีขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูง
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
เห็นชอบ   

(8) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง  โดยถ่ายไม่เกิน  ๓  เดือน  จ านวน  3  รูป  
ดังนี้   

 1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน  จ านวน  ๑  รูป   
 2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ  ทะเบียนเรือ  (กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมง

พาณิชย์อยู่เดิมจะต้องมีเครื่องหมายประจ าเรือปรากฏอยู่ในภาพถ่ายด้วย)  จ านวน  ๑  รูป   
 3) ภาพถ่ายเรือเต็มล าด้านซ้ายหรือด้านขวา  จ านวน  ๑  รูป 
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
สมชวน  รัตนมงัคลานนท ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
รักษาราชการแทนอธบิดกีรมประมง 

้หนา   ๒๗
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ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  แนวทางในการออกใบอนญุาต  และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   

ส าหรบัปีการประมง  2565 - 2566 
พ.ศ.  2565 

 
 

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ   เมื่อคราวการประชุมครั้งที่   1/2565   
เมื่อวันที่  14  มกราคม  2565  เห็นชอบแนวทางในการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์    
และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   ส าหรับปีการประมง  2565 - 2566   
กรมประมงจึงออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ตามห้วงเวลา 
ที่กรมประมงประกาศก าหนดในระหว่างวันที่   4 - 28  กุมภาพันธ์  2565  ได้รับทราบแนวทาง 
และหลักเกณฑ์ที่กรมประมงจะใช้ในการจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   ส าหรับปีการประมง  
2565 - 2566  ไว้  ดังนี้   

1. แนวทางในการจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  มีดังนี้ 
 1.1 สอดคล้องกับความสามารถในการท าการประมงและปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ า 

ที่จะท าการประมงในน่านน้ าไทย  โดย 
  (1) ก าหนดพ้ืนที่ท าการประมง  เป็น  2  พ้ืนที่  คือ  พ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทย  และทะเล 

อันดามัน 
  (2) ก าหนดกลุ่มสัตว์น้ า เป็น   3  กลุ่ม   คือ  สัตว์น้ าหน้าดิน   ปลาผิวน้ า    

และปลากะตัก 
 1.2 ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยก าหนด

เครื่องมือท าการประมงตามประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ า  ออกเป็น  2  กลุ่ม 
  (๑) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง  จ านวน  ๘  เครื่องมือ  ได้แก่  อวนลากคู่  

อวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง  อวนล้อมจับ  อวนล้อมจับปลากะตัก  อวนครอบปลากะตัก   
อวนช้อน/ยกปลากะตัก  และเรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  (เรือปั่นไฟ)   

  (๒) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ า  จ านวน  ๑5  เครื่องมือ  ได้แก่  อวนครอบหมึก   
อวนช้อนปลาจะละเม็ด  อวนติดตา  อวนรุนเคย  คราดหอยลาย  คราดหอยแครง  คราดหอยอื่น  ลอบปลา   
ลอบปู  ลอบหมึก  ลอบหมึกสาย  เบ็ดราว  แผงยกปูจักจั่น  เบ็ดมือ  และเครื่องมืออื่น 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ดังนี้ 
 ๒.๑ เกณฑ์ในการขอใช้เครื่องมือท าการประมงต่อเรือประมง  1  ล า  (หน่วยท าการประมง) 
  (1) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ า  สามารถขอได้ไม่เกิน  ๓  เครื่องมือ  (ไม่รวมเบ็ดมือ)   

โดยให้ท าประมงได้ครั้งละ  ๑  เครื่องมือ  (ไม่รวมเบ็ดมือ) 

้หนา   ๒๘
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  (2) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง  สามารถขอได้ไม่เกิน  2  เครื่องมือ  (ไม่รวมเบ็ดมือ)   
โดยให้ขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูง  ๑  เครื่องมือ  และเครื่องมือประสิทธิภาพต่ าได้อีก  ๑  เครื่องมือ   
โดยเครื่องมือประสิทธิภาพต่ าที่สามารถขอร่วมกับเครื่องมือประสิทธิภาพสูงได้   8  เครื่องมือ   
ประกอบด้วย  อวนครอบหมึก  แผงยกปูจักจั่น  ลอบปู  ลอบปลา  ลอบหมึก  เบ็ดราว  อวนติดตา   
และอวนช้อนปลาจะละเม็ด  โดยท าการประมงได้  ครั้งละ  ๑  เครื่องมือ  (ไม่รวมเบ็ดมือ) 

 ๒.๒ เกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต  พิจารณาจัดสรรตามล าดับ  ดังนี้ 
  2.2.1 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ า 
    (1) ผู้ที่ขอเปลี่ยนเครื่องมือท าการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพต่ า 
    (2) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ า

ในปีการประมง  2563 - 2564  ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ   
    (3) เรือประมงที่จดทะเบียนเรือไทยขนาดตั้งแต่   10  ตันกรอสขึ้นไป 

ที่มีประเภทการใช้เรือเป็นท าการประมง  หรือท าการประมง  (ปั่นไฟ)  ที่ไม่มีใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  
ณ  วันที่ยื่นค าขอ 

  2.2.2 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง 
    (1) ผู้ที่เปลี่ยนเครื่องมือท าการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพสูงชนิดอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพต่ ากว่า  ในกลุ่มสัตว์น้ าเดียวกัน  และพื้นที่เดียวกัน 
    (2) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เครื่องมือประสิทธิภาพสูง 

ในปีการประมง  2563 - 2564  ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ 
    (3) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   แต่ไม่มีใบอนุญาต/

ใบอนุญาตสิ้นผล  ในรอบปีการประมง  2563 - 2564  เนื่องจากถูกด าเนินคดตี่อมาภายหลังคดถีึงท่ีสดุ
โดยศาลมิได้มีค าพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามมาตรา  39  (1)  โดยขอใช้เครื่องมือท าการประมงเดิม
และเรือประมงล าเดิม 

    (4) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  และเป็นผู้ได้รับค าสั่ง
มาตรการทางปกครอง  ต่อมาภายหลังค าสั่งดังกล่าวสิ้นผลลงโดยการเพิกถอนค าสั่งแล้ว   เนื่องจาก 
มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปและปรากฏวา่ผู้นั้นมิได้กระท าความผิด  โดยขอใช้เครื่องมือท าการประมงเดมิ
และเรือประมงล าเดิม 

    (5) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ซึ่งเป็นผู้ที่ศาลพิพากษา 
หรือถูกค าสั่งมาตรการทางปกครอง  ที่มีผลท าให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  39  แห่งพระราชก าหนด   
การประมง  พ.ศ.  2558  ต่อมาภายหลังค าสั่งดังกล่าวสิ้นผลลงตามระยะเวลาที่ก าหนด  ณ  วันที่ยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาต  โดยขอใช้เครื่องมือท าการประมงเดิมและเรือประมงล าเดิม 
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    (6) ผู้ที่ ได้ รับ ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   ในปีการประมง   
2563 - 2564  และประสงค์เปลี่ยนพ้ืนที่การท าการประมง  โดยการเปลี่ยนพ้ืนที่การท าการประมง 
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาต 
ประสงค์จะไปท าการประมง  กรณีไม่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่ที่ประสงค์จะไปท าการประมง  ให้ผู้ขอรับอนุญาต 
ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตตามสิทธิเดิมที่เคยได้รับในรอบปีการประมง  2563 - 2564 

    (7) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เดิม  ในรอบปีการประมง   
๒๕63 - ๒๕64  ที่มีการแจ้งเรือจม  อับปาง  หรือไฟไหม้และเจ้าท่าเพิกถอนทะเบียนเรือ  และถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตท าการประมง  โดยเรือที่น ามาแทนต้องมีขนาดตันกรอสไม่เกินร้อยละ  10  ของเรือล าเดิม 
และต้องผ่านการพิจารณาของคณะท างานพิจารณากลั่นกรองเรือที่แจ้งจม   อับปาง  หรือไฟไหม้   
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะท างานฯ  ก าหนด  โดยในการอนุญาตให้มีการน าเรือมาแทนต้องไม่กระทบต่อ 
ปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่จะอนุญาตให้ท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

    (8) ผู้ที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ ากว่า  10  ตันกรอส  ที่ใช้เครื่องมืออวน
ล้อมจับปลากะตักอยู่เดิม  ในบริเวณพ้ืนที่เกาะยาว  จังหวัดพังงา  ก่อนประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือท าการประมงบางประเภท 
เป็นประมงพาณิชย ์ พ.ศ.  2560  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2560  มีผลใช้บังคับ  และไม่สามารถขอรบั
ใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   รอบปีการประมง   
2561 - 2562  โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดพังงาว่าเป็นผู้ที่ใช้
เรือประมงดังกล่าวใช้ท าการประมงอวนล้อมจับปลากะตักก่อนออกประกาศดังกล่าวจริง 

    (9) ผู้ที่ใช้เครื่องมือเรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  (เรือปั่นไฟ)  อยู่เดิม 
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  ก่อนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดให้การใช้
เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือท าการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์   พ.ศ.  2560   
ลงวันที่  15  ธันวาคม  2560  มีผลใช้บังคับ  และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  รอบปีการประมง  2561 - 2562  โดยได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดปัตตานีว่าเป็นผู้ที่ใช้เรือประมงดังกล่าวท าการประมงเรือ  
ประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  (เรือปั่นไฟ)  จริง 
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สมชวน  รัตนมงัคลานนท ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

รักษาราชการแทนอธบิดกีรมประมง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๕


