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ร่าง 
พระราชก าหนด 

การประมง (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... 
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 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 

พระราชก าหนดนี้มีบทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา 
๓๗ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
พระราชก าหนดนี้มีสาระส าคัญอันเป็นการจ ากัดสิทธิในทรัพย์สนิ 

เสรีภาพในการประกอบอาชีพเก่ียวกับการประมง และสิทธิ 
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจ าเปน็ต้องบญัญตัิไว้ 
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท าการประมงได้อย่างยัง่ยืน 
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  มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนด 
การประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

 

 มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

 

 
 
 

“ประมงพาณชิย์” หมายความวา่ การท าการประมง 
โดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแตส่ิบตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมง 
ที่ใช้เครื่องยนต์มีก าลังแรงมา้ถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “ประมง
พาณิชย์” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ประมงพาณชิย์” หมายความว่า การท าการประมง 
โดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือที่ใช้เครื่องยนต์
มีก าลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือใช้เรือประมง
โดยมีหรือใช้เคร่ืองมือท าการประมงตามประเภท วิธี จ านวนแรงงาน
ที่ใช้ หรือลักษณะการท าการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
และให้หมายความรวมถึงการใชเ้รือประมงดังกล่าวท าการแปรรูป
สัตว์น้ าไม่วา่จะมีการท าการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม” 

 

 
 
 
ป้องกันมิให้มีการหลีกเลี่ยง 
การน าเรือประมงขนาดเล็ก 
แต่มีการใช้เคร่ืองมือที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งเข้าลักษณะของการท าการประมง
พาณิชยไ์ปใช้ท าการประมงพืน้บ้าน 

 
 
 
           “เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกขนาด
ที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ จากทรัพยากรสัตวน์้ า
ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะที่ใช้สนบัสนุน
เรือประมง ใช้แปรรูปสัตวน์้ า หรือเพื่อขนถ่ายหรือขนส่งสัตว์น้ า 
เป็นการเฉพาะ แตไ่ม่รวมถึงเรือบรรทุกสินค้า 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “เรือประมง”  
ในมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

““เรือประมง”  หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกขนาด
ที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า
ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ าที่ใช้
สนับสนนุเรือที่ใช้ท าการประมง ขนถ่ายสัตวน์้ า หรือแปรรูปสัตว์น้ า” 

 

 
 
 
แก้ไขถ้อยค าเพื่อให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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มาตรา ๕  ให้เพิ่มบทนิยามค าวา่ “เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” 
ระหว่างบทนิยามค าว่า “เรือประมง” และค าวา่ “เรือประมงไทย”  
ในมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

““เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ 
ท าการขนถ่ายสัตว์น้ า ขนส่งสัตว์น้ า แปรรูปสัตวน์้ า หรือเก็บรักษา
สัตว์น้ าเป็นการเฉพาะ” 

 

 
 
 
เพิ่มบทนิยามเรือขนถ่ายสัตว์น้ าให้มี
ความชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมและเฝ้าระวังการขนถ่ายสัตว์น้ า 

 
 
 

“เรือไร้สัญชาติ” หมายความวา่ เรือที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ตามกฎหมาย หรือเรือที่มีตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยน
ธงในระหว่างการเดินเรือ 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  
“เรือไร้สัญชาติ” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เรือไร้สัญชาติ” หมายความว่า เรือที่ไม่ได้จดทะเบียน 
ตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเรือที่มีตั้งแต่ 
สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ 
แต่ไม่รวมถึงเรือของผู้มีสัญชาติไทยที่ท าการประมงพืน้บา้น 
หรือประมงน้ าจืดซึ่งมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

 

 
 
 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยกเว้น
มาตรการควบคุมให้กับเรือที่ใช้ท าการ
ประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ าจดืที่มี
ขนาดเล็ก ซึ่งไม่กระทบต่อหลักสากล 

 มาตรา ๗  ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “โรงงาน” ระหว่างบทนิยาม
ค าว่า “คนประจ าเรือ” และค าวา่ “น าเข้า” ในมาตรา ๕  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

““โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือ
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือก าลัง
เทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงมา้ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึน้ไป 
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ส าหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษา 
สัตว์น้ า หรือน าสัตวน์้ าที่แปรรูปแล้วหรือที่ยังมิได้แปรรูปมาบรรจุ 
หีบห่อ แต่ไม่รวมถึงเรือประมง เรือบรรทุกสินค้า และกิจการแพปลา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา” 

 

 
 
 
เพิ่มบทนิยามโรงงานเก่ียวกับสตัว์น้ า
ให้มีความชัดเจน 
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 มาตรา ๘  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๑๐/๑  ผู้ใดจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนด าเนินการประกอบกิจการโรงงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีประกาศก าหนด เว้นแตไ่ด้แจ้ง
หรือรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวา่ด้วย
โรงงานแล้ว  

 เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้รับแจง้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้ออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วนัทีไ่ด้รับแจง้” 

 

 
 
เพื่อให้มีข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสัตวน์้ าโดยเฉพาะ
โรงงานประเภทที่ ๑ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน ซึ่งสามารถประกอบ
กิจการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอ
อนุญาตในการประกอบกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๑  ห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน์้ าจ้างลูกจ้างโดยฝา่ฝนืกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรอืจ้างคนต่างด้าวที่ไมไ่ด้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนตา่งด้าว 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจพบการฝา่ฝืน 
ตามวรรคหนึ่ง หากมีการจ้างลูกจ้างหรือคนงานที่ผิดกฎหมาย 
ไม่เกินห้าคน ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่รายงานอธบิดีโดยพลัน  
และให้อธิบดีมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตัง้แต่สบิวัน 
ถึงสามสบิวัน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจพบการฝา่ฝืน 
ตามวรรคหนึ่ง หากมีการจ้างลูกจ้างหรือคนงานที่ผิดกฎหมาย
มากกว่าห้าคน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานอธิบดโีดยพลนั  
และให้อธิบดีแจ้งปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
           “มาตรา ๑๑  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจา้งหรือ
ยินยอมให้คนต่างดา้วที่ไมไ่ด้รับใบอนุญาตท างานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนตา่งดา้วเข้าท างาน 
ในโรงงาน 
           ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝา่ฝนืวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานไม่น้อยกวา่สิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวนั เว้นแต่ในกรณีที่
คนต่างดา้วนัน้ได้รับใบอนุญาตท างานมาก่อนและอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการต่ออายุ หรือแก้ไขรายการเกี่ยวกับประเภทงานหรือ
นายจา้ง ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อด าเนนิการต่อ
อายุหรือแก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยเร็ว    
           ให้พนักงานเจ้าหนา้ทีน่ าตัวคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งส่ง
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนนิคดตีามกฎหมายว่าด้วย 

 
 
เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจา้ง
ลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน์้ า 
โดยฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยการท างาน
ของคนต่างด้าวให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการตามวรรคสอง กระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่งอีกภายในสามปีนบัแต่วันที่มีค าสัง่ให้หยุด
ประกอบกิจการ ให้พนักงานเจา้หน้าที่รายงานอธบิดีโดยพลัน  
และให้อธิบดีแจ้งปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสั่งปิดโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปิดโรงงาน 
ตามวรรคสาม และวรรคสี่ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสัตวน์้ า  
และห้ามผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบอนุญาตให้แก่
บุคคลดังกลา่วเพื่อประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสัตวน์้ า 

ค าสั่งปดิโรงงานตามมาตรานี้ ให้มีผลเป็นการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ส าหรับโรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 

การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวหรือตามกฎหมายวา่
ด้วยคนเข้าเมือง   
           ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
อีกเป็นคร้ังที่สอง ภายในสามปนีับแต่วนัที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้
หยุดประกอบกิจการโรงงานไมน่้อยกว่าสิบห้าวันแตไ่ม่เกินสามสิบวัน 
           ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง
อีกเป็นคร้ังที่สาม ภายในสามปนีับแต่วนัที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานคร้ังที่หนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมี
ค าสั่งปดิโรงงาน 
           ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปดิโรงงานตาม
วรรคห้าประกอบกิจการโรงงาน ไม่ว่าจะมีใบรับแจ้งหรือใบอนญุาต
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม และห้ามมิให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบรับแจ้ง
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บุคคลดังกลา่วเพื่อ
ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชก าหนดนี้อีกภายในสิบปีนบัแต่
วันถูกสั่งปิดโรงงาน 

 เมื่อมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน 
ให้กรมประมงแจ้งให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ” 

 
 
 
 

   



 ๖ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

 
มาตรา ๑๐  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑  

แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“มาตรา ๑๑/๑  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

กระท าความผดิตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐  
หรือมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานไม่น้อยกวา่สิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวนั 

 ในกรณีพนักงานเจา้หน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดอีก 
เป็นคร้ังที่สองหรือคร้ังที่สาม ภายในสามปีนบัแต่วันที่มีค าสัง่ให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมี
ค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน โดยให้น ามาตรา 
๑๑ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคบัโดย
อนุโลม” 

 

 
 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจา้งลกูจ้าง
ของผู้ประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับ
สัตว์น้ าโดยฝ่าฝนืกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานให้มีความ
เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
มาตรา ๓๒  ผู้ใดจะท าการประมงพื้นบา้นโดยใช้เรือประมง หรือ
เครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดปีระกาศก าหนด ตอ้ง
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพืน้บ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย เว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เครื่องมือท าการ
ประมงประเภทที่อธบิดีประกาศก าหนด 
 

 

มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
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การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกส าหรับ

เรือประมงแต่ละล า และต้องระบุจ านวนและประเภทเคร่ืองมือ 
ท าการประมงที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้ท าการประมงไว้ในใบอนุญาต
ด้วย 
 

 
          “การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุจ านวนและ
ประเภทเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง 
พื้นที่การท าการประมง หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารจัดการการประมง และในกรณีเป็นการท าการประมง 
โดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่เจ้าของเรือประมงและส าหรับ
เรือประมงแต่ละล า โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ านวน
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดมิได้” 

 

 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออก
ใบอนุญาตท าการประมงส าหรับ
ประมงพื้นบ้านให้เหมาะสมยิ่งขึน้  
 

 
 

มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พื้นบา้นท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝัง่ 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พื้นบา้น ท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกล่าว
อธิบดีจะประกาศอนุญาตให้เปน็การทั่วไปก็ได้ โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง
ด้วยก็ได้” 

 

 
 
เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการ
ประมงพื้นบ้านสามารถออกไป 
ท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง
ได ้

มาตรา ๓๕  ผู้ใดประสงค์จะท าการประมงโดยไม่ใช้
เรือประมง แต่ใช้เคร่ืองมือประเภทและขนาดที่อธิบดปีระกาศ
ก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
และปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดปีระกาศ
ก าหนด หรือที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกมาตรา ๓๕ แห่งพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 

เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับการควบคุม 
การท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง
มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๓๒ แลว้ 
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มาตรา ๓๖  ผู้ใดจะท าการประมงพาณิชย์ต้องได้รับ

ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกส าหรับ

เรือประมงแต่ละล า และในใบอนุญาตต้องระบุจ านวนและประเภท
เครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พื้นทีใ่น
การท าการประมง ปริมาณสัตวน์้ าสงูสุดที่อนญุาตให้ท าการประมง 
หรือห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ ให้สอดคล้องกับ 
ขีดความสามารถในการท าการประมง และปริมาณผลิตผลสงูสดุ
ของสัตว์น้ าทีส่ามารถท าการประมงอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ใน 
แผนบริหารจัดการการประมง 

 

 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ 

แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 
 
“การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกส าหรับเรือประมง

แต่ละล า และในใบอนุญาตต้องระบุจ านวนและประเภทเคร่ืองมือ 
ท าการประมงทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พื้นที่การท าการประมง 
ปริมาณสัตวน์้ าสูงสดุที่อนุญาตให้ท าการประมง หรือห้วงเวลาที่
ก าหนดให้ท าการประมงได้ ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ 
ในการท าการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตวน์้ าทีส่ามารถ
ท าการประมงอย่างยั่งยืนที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง 
โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ านวนที่รัฐมนตรปีระกาศ
ก าหนดมิได้” 

 

 
 
 
 
 
เพิ่มหลักเกณฑ์ในการจ ากัดจ านวน
ใบอนุญาตของผู้ท าการประมง 

 
 

มาตรา ๔๔  ใบอนุญาตท าการประมงจะโอนกันมไิด้  
เว้นแต่เป็นการโอนให้บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสนัดาน 
 

มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔  ใบอนุญาตท าการประมงตามมาตรา ๓๒  
และมาตรา ๓๖ ให้โอนกันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้

 (๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๓๙ 

 (๒) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ 
ในการกระท าความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการประมง ผู้ขอรับโอน
ใบอนญุาตต้องมีหลักฐานแสดงวา่เจ้าของเรือ ผู้ควบคมุเรือ หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงของเรือที่ใช้ในการกระท าความผิด 

 
 
เพื่อให้มีการโอนใบอนุญาต 
ท าการประมงได ้
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ไม่มีผลประโยชนไ์ด้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอ านาจ 
ควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกตอ่ไป 

 (๓) เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกด าเนินคด ี

 (๔) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่า 
มีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท าการประมงมาแสดง  
หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ในการโอนใบอนุญาต ให้อธิบดอีอกใบอนุญาตใหม่ 
แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวนันับแตว่ันทีไ่ด้รับค าขอ ใบอนุญาต 
ที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้ก าหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม 
และเมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ 

 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับโอนมีสิทธิและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในใบอนุญาต” 

 
 
 

มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายวา่ด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
รับจดทะเบียนเรือ หรือออกใบอนุญาตใช้เรือส าหรับการประมง  
ในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เรือที่ใช้ท าการประมงเกินจ านวนที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๒) เรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ท าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ 

(๓) เรือที่เคยจดทะเบียนในตา่งประเทศ และมีหลักฐาน
ว่าถูกใช้ท าการประมงโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

มาตรา ๑๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
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ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  
และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยตรวจสอบข้อมูล 
การท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายจากรัฐเจ้าของธง  
ก่อนรับจดทะเบียนเรือ หรือออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตาม (๓) 
 

 
 
 
 
“ในระหว่างเวลาที่รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาต

ท าการประมง หรือเมื่อเรือประมงมีจ านวนสงูหรือเท่ากับจ านวน
เรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๔๕ 
และมีกรณีตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป และให้งดรับค าขอจดทะเบียน
เรือประมงจนกว่าจะได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี ให้รับจดทะเบียนเรือประมงต่อไปได้ ส าหรับค าขอ 
ที่ได้รับไว้แล้วแต่ยังมไิด้จดทะเบยีนเรือ ให้คืนค าขอพร้อมด้วย
ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทีไ่ด้รับช าระไว้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ” 

 

 
 
 
 
เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้ข้อมูล
เก่ียวกับจ านวนเรือประมงที่สามารถ
จดทะเบียนได ้

 
 
 
 

มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุอันตรายตามที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดลงสูท่ีจ่ับสัตวน์้ า 
(๒) กระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ าในที่จับสัตวน์้ ามึนเมา 
(๓) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตวน์้ า

ในลักษณะที่เปน็อันตรายแก่สัตว์น้ า 
(๔) ท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่เปน็อันตราย

แก่สัตว์น้ า 

มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๘ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าอันจ าเปน็ 

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร 
 

 
“ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคบัแก่การกระท าตาม (๒)  

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
ซึ่งกระท าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเปน็หนังสือจาก 
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว โดยต้องปฏบิัติตามเงื่อนไข 
ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก าหนด หรือการกระท าอันจ าเป็น
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร” 

 

 
เพื่อให้ทางราชการสามารถศึกษาวิจัย
หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าได้  

 
 
 
มาตรา ๖๕  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ า 

ที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจากโรคระบาด รัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศก าหนดห้ามการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี้ยง  
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าบางชนิดได้ 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 

มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๖๕  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ า 
ที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมใิห้เกิดแก่สัตว์น้ าและระบบนิเวศ 
รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดห้ามการน าเข้า สง่ออก น าผา่น 
เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าบางชนิดได้” 

 

 
 
 
เพื่อควบคุมการน าเข้าสัตวน์้ าตา่งถิ่น 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า 
และระบบนิเวศน ์

 
 

มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครอง 
เพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง ดังต่อไปนี ้

(๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน 
เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออ่ืนที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกนั 

(๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของ 
สัตว์น้ าสลบัซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้ส าหรับดักสัตว์น้ า 

มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช ้
ซึ่งเครื่องมือท าการประมง ดังต่อไปนี ้

 (๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน 
เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออ่ืนที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกนั 

 (๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของ 
สัตว์น้ าสลบัซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้ส าหรับดักสัตว์น้ า 

 
 
เพื่อให้ทางราชการสามารถศึกษาวิจัย
หาขนาดตาอวนที่เหมาะสม 
และก าหนดหลักเกณฑ์ในการยกเว้น
การใช้เคร่ืองมือต้องห้าม แก่ผู้ท าการ
ประมงพื้นบ้านหรือประมงน้ าจดื 



 ๑๒ 
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(๓) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาด
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๔) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่ 
เป็นอวนรุนเคย 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับเคร่ืองมือท าการประมง
ตามรูปแบบของเคร่ืองมือ ขนาดเรือ วิธีการท าการประมง พืน้ที่ 
ท าการประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด เพื่อประโยชน์
ในการท าการประมงพ้ืนบ้าน 

 
 

 (๓) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาด 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 (๔) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่ 
เป็นอวนรุนเคย 

 ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษา
วิจัยซึ่งกระท าโดยทางราชการเพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตา
อวนที่เหมาะสมทีป่ระชาชนพึงใช้ได้และได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอื
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว  

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการประมงพื้นบ้าน
หรือประมงน้ าจืด ทีไ่ด้รับอนุญาตผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือท าการ
ประมงตามรปูแบบของเคร่ืองมือ ขนาดเรือ วิธีการท าการประมง 
พื้นที่ท าการประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  

 การขออนุญาตผ่อนผัน การอนุญาต ระยะเวลาการผ่อนผัน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด” 

 
 
 

มาตรา ๗๐  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในระยะเวลา 
ฤดูสัตว์น้ ามไีข่และวางไข่ เลี้ยงตวัอ่อน หรือระยะเวลาอ่ืนใด 
ที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 
 

มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๐  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในพืน้ที่และ 
ในระยะเวลาฤดสูัตว์น้ ามีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลา
อ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ าตามที่อธิบดปีระกาศก าหนด 
เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการท าการประมง และปฏิบัติตามเงื่อนไข 
อ่ืนบรรดาที่อธิบดีก าหนด 

 อ านาจตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือ 
ให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเป็นผู้ก าหนดก็ได้” 
 

 
 
เพื่อให้อธิบดีมีอ านาจประกาศยกเว้น
ให้สามารถใช้เครื่องมือ หรือวิธีการ 
ท าการประมงที่ไม่มผีลกระทบ 
ต่อสัตว์น้ าในระยะเวลาฤดูสัตวน์้ า 
มีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนได้ 



 ๑๓ 
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มาตรา ๘๑  ผู้ใดจะน าเรือประมงที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดออกไปท าการประมงพาณชิย์ต้องด าเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
 
(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา 

ให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

(๒) จัดท าสมุดบนัทึกการท าการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ประเภทและปริมาณของสัตว์น้ าที่จบัได้ จดุจอดเรือ 
การขนถ่ายสัตวน์้ า การขาย หรือการเททิ้งสัตว์น้ า ซึ่งต้องรับรอง
ความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ และต้องส่งรายงานให้กรมประมง
ทราบ ตามระยะเวลาและโดยวธิีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 
 

 
(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ  

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดี
ประกาศก าหนด และในกรณีเข้าเทียบทา่เพื่อขนถ่ายสัตวน์้ า  
หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  
ต้องส่งมอบส าเนาบันทึกการท าการประมง และเอกสารหลักฐาน
อ่ืนตามที่อธิบดปีระกาศก าหนดด้วย 

(๔) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

 
 
มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๑  เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยเรือไทยประเภทการใชท้ าการประมงและมีขนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ 
ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

 (๒) จัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย วันที่เข้าออกท่าเทียบเรือประมง ประเภทของ
เครื่องมือที่ใช้ท าการประมง พื้นที่ในการท าการประมงและต าแหน่ง
เรือในขณะจับสัตว์น้ า จุดจอดเรือ ประเภทและปริมาณของสัตว์น้ าที่
จับได้หรือการเททิ้งสัตว์น้ า การขนถ่ายสัตวน์้ า การน าสัตว์น้ าขึน้ 
ท่าเทียบเรือประมง ซึ่งต้องรบัรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและ
ต้องส่งรายงานให้กรมประมงทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก าหนด  
           (๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ  
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดี
ประกาศก าหนด และในกรณีเข้าเทียบทา่เพื่อขนถ่ายสัตวน์้ า หรือน า
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าขึน้ท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบ
ส าเนาสมุดบนัทึกการท าการประมง และเอกสารหลักฐานอื่น 
ตามที่อธิบดปีระกาศก าหนดด้วย 

 (๔) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด  

 
 
 
 
แก้ไขถ้อยค าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยก าหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภท
การใช้ท าการประมงต้องปฏบิัตติาม
หลักเกณฑ์ที่มาตรา ๘๑ ก าหนดไว ้
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(๕) กลับเข้าทา่เทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์ 
และระยะเวลาที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

(๕) กลับเข้าทา่เทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่อธบิดีประกาศก าหนด” 

 มาตรา ๒๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๓/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๘๓/๑  ห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ 
รับคนประจ าเรือของเรือล าอ่ืนมาท างานระหว่างน าเรือประมง
ออกไปท าการประมงในทะเล เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นเพื่อความ
ปลอดภัย และได้แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายใน 
ยี่สิบสีช่ั่วโมงหลังจากมีการรับคนประจ าเรือ”  

 

 
 
เพื่อป้องกันการขนถ่ายคนประจ าเรือ
ระหว่างน าเรือประมงออกไปท าการ
ประมงในทะเล 

 มาตรา ๒๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๕/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

“มาตรา ๘๕/๑  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ า 
เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเปน็เรือขนถ่ายสัตวน์้ า 

 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียน
เรือขนถ่ายสัตว์น้ าด้วยโดยอนุโลม” 

 

 
 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน
เรือขนถ่ายสัตว์น้ าให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
มาตรา ๘๖  ภายใต้บงัคับมาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เรือประมง 

ที่ท าการประมงพาณิชย์ ขนถา่ยสัตว์น้ า หรือน าสัตวน์้ าหรือ
ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าขึ้นทา่ ณ สถานที่อื่นใดนอกจากทา่เทียบ
เรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือสถานทีท่ี่เป็นกิจการแพปลา 
ตามที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

 
มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘๖ 

แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน  

“มาตรา ๘๖  ภายใต้บังคบัมาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เรือประมง
ที่ท าการประมงพาณิชย์ขนถา่ยสัตว์น้ าออกจากเรือประมง  
ยกเว้นการขนถ่ายไปยังเรือที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตวน์้ า 
หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สตัว์น้ าขึ้นท่า ณ สถานที่อื่นใดนอกจาก

 
 
 
 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุม
การขนถ่ายสัตวน์้ าในทะเลให้
ครอบคลุมการขนถ่ายสัตวน์้ า 
จากเรือประมงไปยงัเรืออ่ืนบริเวณ 
ท่าเทียบเรือด้วย 



 ๑๕ 
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 ฯลฯ   ฯลฯ 
 

ท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือสถานที่ที่เป็นกิจการแพปลา
ตามที่อธิบดปีระกาศก าหนด” 

 

 

 
 
มาตรา ๘๗  ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตวน์้ าในทะเล  

เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือประมงทีไ่ด้จดทะเบียนให้เป็น 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตวน์้ า โดยเจ้าของเรือ 
หรือผู้ควบคุมเรือที่ท าการประมงต้องได้รับอนุญาตทางวิทยสุื่อสาร
หรือช่องทางอื่นท านองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ก่อนท าการ
ขนถ่ายสัตวน์้ า และต้องรายงานการขนถ่ายสัตวน์้ าซึ่งรบัรอง 
ความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลงัการ
ด าเนินการขนถา่ยสัตวน์้ า 

หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต 
และการรายงานการขนถา่ยสัตวน์้ า ให้เป็นไปตามที่อธิบดปีระกาศ
ก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคบักับการขอ 
จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าตาม 
วรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดห้ามมิให้มีการ 
ขนถ่ายสัตวน์้ า โดยจะก าหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ  
พื้นที่ หรือระยะเวลาที่ห้ามท าการขนถ่ายสัตวน์้ ากไ็ด้ 

 

มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๗  ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล  
เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ท าการประมงต้องได้รับอนญุาต
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือช่องทางอื่นท านองเดียวกันจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินการขนถา่ยสัตว์น้ า และต้องรายงาน 
การขนถ่ายสัตวน์้ าซึ่งรบัรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่าย
สัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่หลังการด าเนนิการขนถ่ายสัตวน์้ า 

 
 หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต 

และการรายงานการขนถา่ยสัตวน์้ า ให้เป็นไปตามที่อธิบดปีระกาศ
ก าหนด 

 
 
 
 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการท าการประมงโดยไมช่อบ

ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดห้ามมิให้มีการ 
ขนถ่ายสัตวน์้ า โดยจะก าหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ  
พื้นที่ หรือระยะเวลาที่ห้ามท าการขนถ่ายสัตวน์้ ากไ็ด้” 
 

 
 
ปรับปรุงระบบการขออนุญาตขนถ่าย
สัตว์น้ าในทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และย้ายหลักเกณฑ์การจดทะเบยีน
เรือขนถ่ายไปบัญญัตไิว้ในมาตรา  
๘๕/๑ 

 
 

  
 



 ๑๖ 
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มาตรา ๘๘  ผู้ใดจะน าเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็น 

เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตวน์้ าออกไปท าการขนถ่าย 
สัตว์น้ าต้องด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้
ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

(๒) จัดท าหนงัสือก ากับการขนถา่ยสัตวน์้ าซึ่งรบัรอง 
ความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ และรายงานให้กรมประมงทราบ 
ตามระยะเวลาและโดยวิธีการทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 

(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ  
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
อธิบดีประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๘๘  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่มีขนาดตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 
 (๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ 

ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนด 

 (๒) จัดท าหนงัสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ าซึ่งรับรอง 
ความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ และรายงานให้กรมประมงทราบ 
ตามระยะเวลาและโดยวิธีการทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 

 (๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ  
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
อธิบดีประกาศก าหนด 

 (๔) ต้องได้รับอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตวน์้ าจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนออกไปท าการขนถ่ายสัตว์น้ า และต้องรายงาน 
การขนถ่ายสัตวน์้ าซึ่งรบัรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่าย
สัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่หลังการด าเนนิการขนถ่ายสัตวน์้ า  
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 

 (๕) การขนถา่ยสตัว์น้ านอกน่านน้ าไทย ต้องมผีู้สงัเกตการณ์
ประจ าอยู่ในเรือขนถ่ายสัตวน์้ าตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือของ
องค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอ านาจเหนือพื้นทีท่ี่ตนเข้าไปท าการ
ขนถ่ายสัตวน์้ าก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด  

 (๖) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 (๗) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธบิดีประกาศก าหนด 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคมุ  
เฝ้าระวังเรือขนถ่ายสัตวน์้ าให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
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มาตรา ๘๙  เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเปน็เรือขนถ่าย
สัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ านอกจากต้องปฏบิัติตามพระราช
ก าหนดนี้แล้ว ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตวน์้ าในทะเลที่อยู่ในเขต
ของรัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐ
ชายฝัง่นัน้ และในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลหลวงตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบขององค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 

มาตรา ๘๙  เรือที่ได้จดทะเบยีนเป็นเรือขนถ่ายสัตวน์้ า 
นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้แล้ว ในกรณีที่เปน็การ 
ขนถ่ายสัตวน์้ าในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น และในกรณีที่ 
เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลหลวงต้องปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบ
ขององค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง”  

 

แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มนิยามเรือขนถ่ายสัตวน์้ า 

 มาตรา ๒๗  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๙/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๘๙/๑  เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงโดยไมช่อบ
ด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนบัสนุน
เรือที่ใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตวน์้ าปฏิบัตไิด้ 

 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการติดตัง้ การรับส่ง
และการจัดเก็บข้อมูล และการรกัษาความมั่นคง ระบบติดตาม
เรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๑) และมาตรา ๘๘ (๑) ให้อธิบดี 
มีอ านาจออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ 
ปฏิบัติได้” 

 

 
 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม 
เฝ้าระวังเรือที่ใช้สนบัสนุนเรือที่ใช้ 
ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสตัว์น้ า 
และการให้บริการระบบตดิตาม
เรือประมงของผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

มาตรา ๙๐  เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นความชอบ 
ด้วยกฎหมายของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าที่ได้จากการประมง  
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดท าหลักฐานเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๒๘  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๙๐ 
 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๘ 
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(๑) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดท าสมุดบันทึก
การท าการประมง และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา ๘๑ (๒) 

(๒) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
หรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ต้องจัดท าหนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า 
และส่งรายงานให้กรมประมงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๘ (๒) 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 

 
 
“(๒) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

ต้องจัดท าหนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า และส่งรายงาน 
ให้กรมประมงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๘ (๒)” 

 
 
แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มนิยามเรือขนถ่ายสัตวน์้ า 

 
 
มาตรา ๙๕  เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ 

จะน าสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑส์ัตวน์้ าเข้ามาในราชอาณาจักร จะตอ้ง
แจ้งล่วงหนา้ต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ไมน่้อยกว่าสีส่ิบแปดชั่วโมง  
ก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ โดยต้องแจ้งข้อมูล  
และเข้าเทียบทา่ตามที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

 
 
ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  

และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในยี่สบิสีช่ั่วโมงหลงัจากที่ 
ได้รับแจ้งการขอเข้าเทียบทา่ 

 
 
 
 

 

มาตรา ๒๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๕  เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยทีป่ระสงค์จะ
น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้ง
ล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด แต่รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกิน
เก้าสิบหกชั่วโมง ก่อนเวลาที่เรือประมงจะเดนิทางถึงท่าเทียบเรือ
ไม่ได้ โดยเรือประมงดังกลา่วต้องแจ้งข้อมูล และเข้าเทียบทา่ 
ตามที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 

 ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 
และแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดซึ่งต้องไมช่้ากวา่ยี่สบิสี่ชัว่โมงนบัแต่เวลาที่ได้รับแจง้ 
หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใด 
จะเร็วกว่า 

 เรือประมงทีไ่ด้แจง้ตามวรรคหนึง่แล้วแต่มไิด้รับแจง้ 
จากพนักงานเจา้หนา้ที่ตามวรรคสอง ให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ 
เข้าเทียบท่าได ้

 
 
เพื่อก าหนดมาตรการในการแจ้ง 
เข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยให้คลอบคลุมทั้งกรณี
การน าสัตว์น้ าหรือขอเข้าเทียบท่า 
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจาก 
การน าสัตว์น้ าเข้ามา เชน่ การเข้ามา
จอดเทียบท่าเพื่อรอการท าการประมง
ในประเทศที่สาม ซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบว่าเรือประมงดังกล่าว
เก่ียวข้องกับการท าการประมง 
โดยไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไม่  
รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาในการแจ้ง 
เข้าเทียบท่าให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 



 ๑๙ 
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ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เรือประมงดังกล่าวได้ท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
หรือเกี่ยวข้องกับการท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
ให้พนักงานเจ้าหนา้ทีป่ฏิเสธการเข้าเทียบท่า เว้นแต่เพื่อความ
ปลอดภัยของคนประจ าเรือ หรือตัวเรือประมง หรือในกรณี 
มีเหตุสุดวิสัย 

 ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏบิัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เรือประมงดังกล่าวได้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเข้าเทียบท่า หรือจะอนุญาต 
ให้เข้าเทียบท่าได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อความปลอดภัยของคนประจ าเรือหรือตัวเรือประมง หรือเพื่อการ
ตรวจสอบเรือและการด าเนินการอ่ืนใดเพื่อป้องกันและปราบปราม
การท าการประมงโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าเทียบทา่ 

 ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ใช้
บังคับแก่เรือประมงที่มิได้น าสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแตป่ระสงคจ์ะเขา้มาในราชอาณาจักรด้วยโดยอนโุลม” 

 
 
 

มาตรา ๙๖  เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบทา่ 
ตามมาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว ให้ยื่นค าขออนุญาตน าเข้า 
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ า และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑส์ัตวน์้ าขึ้นจากเรือประมงได้ 

 
 
 
ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้น าเข้าตามวรรคหนึ่ง 

เว้นแต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้วา่ 
 

มาตรา ๓๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๖  เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตาม
มาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว ให้ยื่นค าขออนุญาตน าเข้าสตัว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ า และเมื่อได้รบัอนุญาตแล้วจงึน าสัตวน์้ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นจากเรือประมงได้ ใบอนญุาตดงักล่าว 
ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
และกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้การน าเข้าสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น้ าต้องได้รับอนุญาต 

 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหนา้ที่อนญุาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
จะพิสูจน์ได้วา่ 

 
 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การน าเข้า 
สัตว์น้ าให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ศุลกากร โดยก าหนดให้ชัดเจนวา่ 
กรณีที่เรือได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่า
แต่ไม่ได้รับอนญุาตให้น าเข้าสัตว์น้ า
และถูกสั่งให้น าเรือออกนอก
ราชอาณาจักรหรือถูกสั่งยึดสัตว์น้ า
ออกขายทอดตลาดมิให้ถือว่าได้มีการ
น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ า 
เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร 



 ๒๐ 
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(๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ท าการประมงหรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมงซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธง 
หรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการท าการประมง 
โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือท าหนังสือรับรองว่า 
รัฐเจ้าของธงจะยืนยนัในเวลาอันสมควรว่าสัตว์น้ าที่จบัไดน้ั้น 
เป็นไปตามข้อบังคบัขององค์การระหว่างประเทศ 

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ 
ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้เรือประมงนั้นออกจาก
ราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่ก าหนด และแจง้ให้รัฐเจ้าของธง 
หรือประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ 
ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลาที่
ก าหนด หรือมีหลักฐานชัดแจ้งวา่เรือนั้นได้ท าการประมงโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดีมีอ านาจ
สั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สนิในเรือประมงนัน้ออก 
ขายทอดตลาดหรือท าลายได้ เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดเมือ่ได้
หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ให้กรมประมงยึดไว้
จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง  
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจนไ์ด้ภายใน
ระยะเวลาหนึง่ปนีับแต่วนัที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการ 
ขายทอดตลาดให้ตกเป็นของแผน่ดิน เว้นแต่ศาลจะมีค าสัง่ 
เป็นอย่างอื่น 

 
 
 

 (๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ท าการประมงหรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมงซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธง 
หรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการท าการประมง 
โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

 (๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือท าหนังสือรับรองว่า 
รัฐเจ้าของธงจะยืนยนัในเวลาอันสมควรว่าสัตว์น้ าที่จบัไดน้ั้นเปน็ไป
ตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ 

 ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ 
ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้เรือประมงนั้นออกจาก
ราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่ก าหนด และแจง้ให้รัฐเจ้าของธง  
หรือประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อทราบ 
ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจักรภายในเวลา 
ที่ก าหนด หรือมีหลักฐานชัดแจง้ว่าเรือนั้นไดท้ าการประมง 
โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้สัญชาติ ให้อธิบดี 
มีอ านาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนั้นออก 
ขายทอดตลาดหรือท าลายได้ เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดเมือ่ได้ 
หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ให้กรมประมงยึดไว้
จนกว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง 
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถพิสูจนไ์ด้ภายใน
ระยะเวลาหนึง่ปนีับแต่วนัที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดให้ตกเป็นของแผ่นดนิเว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเปน็อย่างอ่ืน 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ไมอ่นุญาตให้น าเข้าสตัว์น้ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและสั่งให้เรือนั้นออกจากราชอาณาจักร  
ถ้าเรือนั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่
อธิบดีสั่งท าลายสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามวรรคสาม 

 



 ๒๑ 
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ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้น าสัตว์น้ าหรือ

ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าออกขายทอดตลาดด้วย โดยให้อธิบดีมีอ านาจสั่ง
ให้ท าลายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าดังกล่าว หรือน าไปด าเนินการ
เพื่อจ่ายแจกให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 

เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้  
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจง้ว่าได้ท าการประมงโดยไมช่อบ 
ด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาต 
ให้รับบริการเติมเชื้อเพลิงและเสบียง หรือซ่อมบ ารุง ตามความ
จ าเป็นก็ได ้
 

หรือน าไปด าเนินการเพื่อจ่ายแจกตามวรรคห้า มิให้ถือว่าได้มีการน า
หรือเคยน าสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านัน้เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร 

 ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้น าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าออกขายทอดตลาดด้วย โดยให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้
ท าลายสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าดังกล่าว หรือน าไปด าเนินการ
เพื่อจ่ายแจกให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 

 เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้  
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจง้ว่าได้ท าการประมงโดยไมช่อบ 
ด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาต 
ให้รับบริการเติมเชื้อเพลิงและเสบียง หรือซ่อมบ ารุง ตามความ
จ าเป็นก็ได้” 

 
 
 

มาตรา ๑๐๓  ให้พนักงานเจา้หน้าที่มีอ านาจสั่งให้ 
ผู้ซึ่งติดตั้งเคร่ืองมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ลงใน 
ที่จับสัตวน์้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไมป่ฏิบัติให้
ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตรื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปตามทีไ่ด้รับอนญุาตภายในเวลาที่ก าหนดได้ 

หากผู้ได้รับค าสั่งไม่ปฏิบตัิตามภายในเวลาที่ก าหนด 
ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจา้หน้าที่มีอ านาจด าเนนิการรื้อถอน 
หรือท าลายเครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ นั้น 
เสียได้ โดยให้ผูไ้ด้รับค าสั่งเปน็ผูเ้สียค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการนั้น 

มาตรา ๓๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม 
ของมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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“ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวบุคคลซึง่ติดตั้งเคร่ืองมือท าการ
ประมง สิ่งปลูกสรา้ง หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จบัสัตวน์้ าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจรื้อถอนได้ เมื่อรื้อถอนแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่เก็บรักษาเคร่ืองมือ หรือวัสดุที่รื้อถอนไว้ 
เป็นเวลาสามสบิวนั ถ้าเจ้าของไม่มาแสดงตนเพื่อขอคืน ให้เครื่องมือ
หรือวัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผน่ดิน และให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ 
มีอ านาจท าลาย ขาย หรือด าเนนิการอ่ืนได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีก าหนด” 

 

เนื่องจากผู้ติดตั้งเครื่องมือผิด
กฎหมายจะไม่มีการแสดงตัว 
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถ 
ส่งค าสัง่ให้เจ้าของรือ้ถอนได้ 

 
 

มาตรา ๑๐๕  ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
ผู้ใดกระท าความผิดหรือเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 
ตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝนืที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผล 
การตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการฝา่ฝนื 
ที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๒) สั่งยึดเคร่ืองมือท าการประมง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น้ าที่มีไว้หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณา 
และมีค าสัง่ตามหมวด ๑๐ หรือหมวด ๑๑ 
 

มาตรา ๓๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง 
ของมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ในการยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตาม (๒) พนักงาน

เจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษา
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าไวใ้นเรือหรือในที่อ่ืนใดเพื่อรักษา 
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่เจ้าของเรือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สามารถด าเนินการกับ 
ของกลางสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ ์
สัตว์น้ าซึ่งโดยสภาพเปน็ของสดเสีย
ง่าย โดยให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือร้องขอ 
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หรือผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีน่ าสัตว์น้ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านัน้ออกขายทอดตลาดได้ ในกรณีเช่นนี้ 
ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ด าเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือ 
หรือผู้ควบคุมเรือจะซื้อหรือรับโอนสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้น
ไม่ได้ และผู้ซื้อต้องปฏบิัติตามเงือ่นไขที่พนักงานเจ้าหน้าทีป่ระกาศ
ก าหนด เมื่อขายทอดตลาดแลว้ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่เก็บรักษาเงิน 
ที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย
ทอดตลาดแล้วไว้แทนสัตวน์้ าหรอืผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าที่ยึดไว้” 

 

ให้พนักงานเจ้าหนา้ทีน่ าออก 
ขายทอดตลาดและเก็บเงินไว้แทนได้  
และเพื่อให้สามารถจัดการกับ 
ของกลางที่ยึดไวไ้ด้อย่างเหมาะสม
ตามชนิดและประเภทของกลาง 

 
 

มาตรา ๑๑๒  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบ
กิจการแพปลา หรือเจ้าของเรือท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย
สัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
พระราชก าหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอน
การจดทะเบียนได้ 
 

มาตรา ๓๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๒ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๒  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบ
กิจการแพปลา หรือเจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ 
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้” 

 

 
 
แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มนิยามเรือขนถ่ายสัตวน์้ า 

 
 

มาตรา ๓๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๒/๑  
และมาตรา ๑๑๒/๒ แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๑๑๒/๑  ให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการ
จัดหางาน ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ  

 ให้ผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 
 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองเพื่อพิจารณาและก าหนด
มาตรการทางปกครองแทนอธิบดี 
เนื่องจากการท าการประมงโดยฝ่าฝนื
กฎหมายอย่างร้ายแรงและการสั่งให้
หยุดประกอบกิจการโรงงานมีความ



 ๒๔ 
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 ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาและก าหนดมาตรการ 
ทางปกครองตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑๓ 

 

เก่ียวข้องกับกฎหมายของหลาย
หน่วยงาน 
 
 

 มาตรา ๑๑๒/๒  การประชุมคณะกรรมการมาตรการ 
ทางปกครอง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
คณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบิัตหิน้าที่ได้ ให้ทีป่ระชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด” 

 

ก าหนดวิธีการประชุมคณะกรรมการ
มาตรการทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดท าการประมงโดยฝา่ฝนืกฎหมาย 
อย่างร้ายแรง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่ง ดังต่อไปนี ้

 
(๑) ยึดสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าทีไ่ด้จากการท าการ

ประมงนัน้ หรือเครื่องมือท าการประมง 
(๒) ห้ามท าการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(๓) สั่งพักใช้ใบอนญุาตมีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสบิวัน 

โดยจะสัง่ห้ามมิให้ใช้เรือประมงนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 
การพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได ้

มาตรา ๓๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๓  ผู้ใดท าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
อย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีอ านาจสั่ง 
ดังต่อไปนี ้

 (๑) ยึดสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑส์ตัว์น้ าทีไ่ด้จากการท าการ
ประมงนัน้หรือเครื่องมือท าการประมง 

 (๒) ห้ามท าการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 (๓) สั่งพักใช้ใบอนญุาตมีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสบิวัน 

โดยจะสัง่ห้ามมิให้ใช้เรือประมงนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา 
การพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได ้

 
 
ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองมีอ านาจพิจารณา 
และออกค าสั่งแทนอธิบดีกรมประมง 
และเพิ่มหลักเกณฑ์ให้เจ้าของเรือ
สามารถวางหลักประกันแทนการยึด
เครื่องมือท าการประมงหรือการ 
กักเรือประมงได ้
 



 ๒๕ 
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(๔) เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้น
เป็นเรือที่ใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๕) กักเรือประมงหรือสั่งให้วางประกัน ในกรณีเรือประมง
ที่กระท าความผิดเป็นเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ในการยึดสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าตาม (๑)  
อธิบดีจะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ดูแลและเก็บรักษา 
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ านัน้ไว้ในเรือให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีค านึงถึงสภาพความ
ร้ายแรงแห่งความผิด การกระท าผิดซ้ า และการป้องกันมิให้
ผู้กระท าผิดกระท าความผิดซ้ าอีก 
 

 (๔) เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้น 
เป็นเรือที่ใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 (๕) กักเรือประมง  
 
 
 
 
 การสั่งยึดเคร่ืองมือท าการประมงตาม (๑) หรือกัก

เรือประมงตาม (๕) เจ้าของเรือจะวางประกันแทนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดปีระกาศก าหนดก็ได้ แต่ถ้ามีการน าเครื่องมือ 
ท าการประมงหรือเรือประมงนั้นไปใช้ท าการประมงโดยไมช่อบ 
ด้วยกฎหมายอีก ให้เงินประกันนั้นตกเป็นของแผน่ดิน และจะขอ
วางเงินประกันแทนอีกไม่ได ้

 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาใช้บังคบัแก่ 
การสั่งยึดสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑส์ัตว์น้ าตาม (๑) ด้วยโดยอนุโลม 

 การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครองค านึงถึงสภาพความร้ายแรงแห่งความผิด การกระท าผิดซ้ า 
และการป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดกระท าความผดิซ้ าอีก”  

 
มาตรา ๑๑๔  การกระท าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการท า

การประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓ 
(๑) ใช้เรือไร้สัญชาตทิ าการประมงตามมาตรา ๑๐ 
(๒) ท าการประมงโดยไม่มีใบอนญุาตท าการประมง 

หรือไม่มีใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือท าการประมงตามมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘ 
  ลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๓๖  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๑๔  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ท าการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตท าการประมง 
หรือไม่มีใบอนุญาตใช้เคร่ืองมือท าการประมงตามมาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘” 

 

 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิก 
มาตรา ๓๕ 



 ๒๖ 
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มาตรา ๑๑๔  การกระท าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการท า
การประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓ 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
(๖) ดัดแปลงเคร่ืองมือท าการประมงตามมาตรา ๔๒ หรือ

ใช้เคร่ืองมือท าการประมงที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑) 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 

มาตรา ๓๗  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๑๑๔  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“(๖) ดัดแปลงเครื่องมือท าการประมงตามมาตรา ๔๒  
ท าการประมงผิดไปจากที่ระบไุว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓  
หรือใช้เครื่องมือท าการประมงทีต่้องห้ามตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ (๑)” 

 

 
 
 
เพิ่มการท าการประมงโดยใช้เครื่องมือ
ผิดจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม
มาตรา ๔๓ เป็นการท าการประมง
โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง 

 
 
 

มาตรา ๑๑๕  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หรือระงับการอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๑๑ การเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒  
หรือการออกค าสั่งตามมาตรา ๑๑๓ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคล
ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวนันบัแต่วันที่ได้รบัแจ้งค าสั่ง 

(๑) ในกรณทีี่พนักงานเจ้าหนา้ทีเ่ป็นผู้ออกค าสั่ง  
ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี 

(๒) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตร ี

ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รบัอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลา 
การบังคับตามค าสัง่นัน้ เว้นแตอ่ธิบดีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  
จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน 

ค าวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๓๘  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๑๕ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๑๕  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 
๑๑๑ หรือการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒ มีสทิธิอุทธรณ์ 
ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแตว่ันทีไ่ด้รับแจ้งค าสั่ง 

 
 (๑) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่เป็นผู้ออกค าสั่ง  

ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี 
 (๒) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรี” 

 
 
 
ตัดการอุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา ๑๑๓ 
ซึ่งได้แก้ไขให้เป็นอ านาจของ 
คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง
ออก เพื่อให้ผู้ไม่เห็นด้วยฟ้องต่อ 
ศาลปกครองต่อไป 



 ๒๗ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๓๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๕/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

“มาตรา ๑๑๕/๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ 
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราช
ก าหนดนี้ ให้สันนิษฐานวา่ผู้มีหน้าทีไ่ด้กระท าการหรือปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือ
ด้านการเงินและดา้นอ่ืนที่เก่ียวข้องจากรัฐในกรณีที่ถูกด าเนินคดี 
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด” 

 

 
 
เพิ่มความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที ่

 
 

มาตรา ๑๑๘  ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายชื่อเรือประมง 
ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๑๖ ให้แก่องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศทราบ 

มาตรา ๔๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราช
ก าหนดการประมงพ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๘  ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายชื่อเรือประมง 
ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๑๖ ที่มิใช่เรือไทย ให้แก่องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
ทราบ” 

 

 
 
เนื่องจากการแจ้งบัญชีรายชื่อ
เรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายต่อองค์การอาหาร 
และยา (FAO) หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ (RFMO) ตามหลักสากล
จะแจ้งเฉพาะกรณีเรือนั้นมิใช่เรือ 
ของรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง 
ที่ตรวจพบการกระท าความผดิ 
 

 มาตรา ๔๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๓/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

“มาตรา ๑๒๓/๑  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา ๑๐/๑ ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท” 

 
 

 
 
ก าหนดโทษผู้ประกอบกิจการโรงงาน
เก่ียวกับสัตว์น้ าที่ไม่แจ้งการประกอบ
กิจการ 



 ๒๘ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

มาตรา ๑๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสีแ่สนบาท แต่ไม่เกินแปดแสนบาท
ต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผดิกฎหมายหนึ่งคน 

ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานอันเป็นการฝา่ฝนืมาตรา ๑๑ 
วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดระยะเวลา 
ที่มีการฝ่าฝนื 
 

มาตรา ๔๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราช
ก าหนดการประมงพ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          “มาตรา ๑๒๔  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝา่ฝนืมาตรา 
๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรบั 
ไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแตไ่ม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหรือคนงาน
ที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน   
          ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานอันเปน็การฝา่ฝนืมาตรา ๑๑ 
วรรคสอง หรือวรรคหก หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรบัตัง้แตส่องแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดเวลา
ที่มีการฝ่าฝนื 

 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานผู้ใดออกใบรับแจ้งหรือใบรับอนุญาตโดยฝ่าฝนืมาตรา ๑๑ 
วรรคหก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่ 
สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั” 

 

 
 
แก้ไขบทก าหนดโทษให้สอดคลอ้งกับ
การแก้ไขมาตรา ๑๑ และเพิ่มมาตรา 
๑๑/๑ 

 
 

 

มาตรา ๔๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๕/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“มาตรา ๑๒๕/๑  ผู้ท าการประมงพื้นบ้านผู้ใดท าการประมง
โดยใช้เครื่องมือไม่ตรงกับประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง 
ท าการประมงนอกพื้นที่การท าการประมง หรือผิดเงื่อนไขอ่ืนใด 
ที่ก าหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนสามเท่า
ของมูลค่าของสัตว์น้ าที่ไดจ้ากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใด
จะสูงกว่า” 

 

 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์ในการออก
ใบอนุญาตส าหรับการท าประมง
พื้นบา้นและการแก้ไขมาตรา ๓๔ 



 ๒๙ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของ
มูลค่าสัตวน์้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
 

มาตรา ๔๔  ให้ยกเลิกมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

แก้ไห้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา 
๓๕ 

 
 
 
มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดท าการประมงโดยไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งลา้นบาท 
 

มาตรา ๔๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๓๕ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
โดยไมป่ฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๘๘ (๕) ต้องระวางโทษ
ปรับหนึ่งลา้นบาท” 

 

 
 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มมาตรา ๘๘ (๕) 

 
 
 

มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔)  
หรือมาตรา ๘๘ (๑) ต้องระวางโทษปรบัสองหมื่นบาท 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 

มาตรา ๔๖  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕๑ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔)  
หรือมาตรา ๘๘ (๑) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับสองหมื่นบาท” 

 

 
 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มมาตรา ๘๘ (๗)  

 
 
 

มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
โดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒)  
หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) หรือ (๓) หรือท ารายงาน
อันเป็นเท็จ หรือไม่น าเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 
๘๑ (๕) ต้องระวางโทษปรบัหนึง่หมื่นบาท 
  ฯลฯ   ฯลฯ 

มาตรา ๔๗  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕๒ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
โดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ 
(๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือท ารายงาน
อันเป็นเท็จ หรือไม่น าเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 
๘๑ (๕) หรือมาตรา ๘๘ (๖) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท” 

 

 
 
 
แก้ไขบทก าหนดโทษให้สอดคลอ้งกับ
การเพิ่มมาตรา ๘๘ (๔) และ (๖) 



 ๓๐ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

มาตรา ๑๕๓  เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจ าเรือ 
ซึ่งไม่มีหนังสือคนประจ าเรือ หรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓ 
ต้องระวางโทษปรบัไมน่้อยกว่าสี่แสนบาท แตไ่ม่เกินแปดแสนบาท 
ต่อคนประจ าเรือดังกล่าวหนึ่งคน และให้อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือประมง และให้อธิบดี 
กรมเจ้าท่ามีค าสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคมุเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยด้วย 

มาตรา ๔๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๓ แห่งพระราช
ก าหนดการประมงพ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕๓  เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจ าเรือ 
ซึ่งไม่มีหนังสือคนประจ าเรือหรือไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓ 
หรือฝ่าฝืนมาตรา ๘๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกวา่สี่แสนบาท
แต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อคนประจ าเรือดังกล่าวหนึ่งคน และให้
อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของเรือประมง 
และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีค าสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของ
ผู้ควบคุมเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยด้วย” 

 

 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษการขนถ่าย 
คนประจ าเรือโดยฝ่าฝนืมาตรา ๘๓/๑ 
 

 
 
 

มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔)  
หรือมาตรา ๘๘ (๑) ต้องระวางโทษปรบัสองหมื่นบาท 

 ฯลฯ   ฯลฯ 
 

มาตรา ๔๙  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕๕ 
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๖ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๘๗ หรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้ าที่ท าการขนถ่าย แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกวา่” 

 

 
 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขการจดทะเบียนเรือขนถ่าย
สัตว์น้ าตามมาตรา ๘๕/๑ 

 มาตรา ๕๐  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๕/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

“มาตรา ๑๕๕/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท ส าหรับเรือขนาดไม่เกินสิบตันกรอส 
และปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสบิตันกรอสขึ้นไป 
ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท 

 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ใดฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ

 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษผู้ทีฝ่่าฝืน 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออก 
ตามความในมาตรา ๘๙/๑ 



 ๓๑ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอด
ระยะเวลาทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติาม” 

 

 
 

 
มาตรา ๑๖๒  ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา ๑๐๒ (๑) หรือไม่อ านวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า หรือฝ่าฝืนตาม
ค าสั่งอธิบดีตามมาตรา ๑๑๓ (๒) ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่หนึง่
หมื่นบาทถึงห้าหมืน่บาท 
 

 
มาตรา ๕๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๒ แห่งพระราช

ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖๒  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามหนังสือเรียกของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา ๑๐๒ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) มาตรา ๑๐๕ (๒) 
หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ 
วรรคห้า หรือฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง 
ตามมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต ่
หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

 ในกรณีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล  
ต้องระวางโทษปรบัตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  

 ในกรณีการฝ่าฝนืค าสัง่ตามมาตรา ๑๐๕ (๒) หรือมาตรา 
๑๑๓ (๒) หรือ (๕) เป็นกรณีที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่สบิตันกรอสขึ้นไป 
ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป 
ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท” 

 

 
 
 
เพิ่มเติมบทก าหนดโทษส าหรับ 
ผู้ไม่ปฏบิัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทีส่ั่งให้หยุดเรือประมง  
หยุดท าการประมงหรือการขนถ่าย
สัตว์น้ า หรือสั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมง
น าเรือประมงเข้าเทียบทา่ตามมาตรา 
๑๐๒ (๔) มาตรา ๑๐๕ (๒) หรือ 
ไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า 
หรือฝ่าฝืนค าสัง่คณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองตามมาตรา 
๑๑๓ (๒) หรือ (๕) 

 มาตรา ๕๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๒/๑  
แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

“มาตรา ๑๖๒/๑  ผู้ซื้อสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
จากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง หรือมาตรา 
๑๑๓ วรรคสาม ผู้ใดปฏิบัตผิิดเงื่อนไขที่พนักงานเจา้หน้าที่ประกาศ
ก าหนด ต้องระวางโทษปรบัเปน็ห้าเทา่ของมลูคา่สตัว์น้ าหรือผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ าที่ขายทอดตลาด” 

 

 
 
เพิ่มบทก าหนดโทษกรณีผู้ซื้อสัตว์น้ า 
ที่ปฏิบัตผิิดเงื่อนไขที่ก าหนด 



 ๓๒ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

มาตรา ๑๖๖  ผู้สนับสนนุหรือได้รับผลตอบแทนจากการ
กระท าความผดิตามพระราชก าหนดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ตัวการในความผิดนั้น 
 

มาตรา ๕๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๖ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๖  ผู้สนบัสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการ
กระท าความผดิตามพระราชก าหนดนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกบั
ตัวการในความผิดนั้น เวน้แต่เปน็กรณีที่ผู้กระท าการดังกล่าวเปน็คน
ประจ าเรือ และศาลเห็นว่าเปน็การกระท าไปตามค าสั่งการของ
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ศาลจะไมล่งโทษหรือลงโทษผู้นัน้นอ้ย
กว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรบัความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” 

 

 
 
เพื่อให้ศาลมีอ านาจไมล่งโทษ 
หรือลดโทษในกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดเปน็คนประจ าเรือ 

 
 

มาตรา ๑๖๙  เครื่องมือท าการประมง สัตวน์้ า ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า เรือประมง หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ในการกระท าความผิด หรอื
ได้มาโดยการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ ให้ริบเสียทัง้สิ้น 
เว้นแต่เป็นกรณีเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ถ้าเจา้ของหรือผู้
ครอบครองได้วางประกนัไว้ตามที่ศาลก าหนดแล้ว ให้ศาลสัง่ปลอ่ย
เรือนั้นไป 
 

มาตรา ๕๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๙ แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖๙  เครื่องมือท าการประมง สัตวน์้ า ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า เรือประมง หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ในการกระท าความผิดหรอื
ได้มาโดยการกระท าความผิด และความผิดนัน้เป็นการท าการประมง
โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
เว้นแต่เป็นกรณีมีการวางประกนั ให้ริบเงินประกันแทน  

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคห้า มาใช้บังคบั 
แก่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑส์ัตวน์้ าที่ศาลสัง่ริบด้วยโดยอนุโลม” 

 

 
 
แก้ไขหลักเกณฑ์ในการริบเครื่องมือ
ท าการประมง สัตวน์้ า ผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น้ า เรือประมง หรือสิ่งที่ใช้ในการ
กระท าความผดิหรือได้มาจากการท า
ความผิดเฉพาะกรณีที่เปน็การท าการ
ประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่าง
ร้ายแรง 

 มาตรา ๕๕  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“(๔) การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท” 
 

 
 
 
แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับ 
การเพิ่มนิยามเรือขนถ่ายสัตวน์้ า 



 ๓๓ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา ๕๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  
หรือค าสั่งที่ได้ออกตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
ที่ใช้บังคบัอยู่ในวันก่อนวนัที่พระราชก าหนดนี้ใชบ้ังคับ ให้ยังคง 
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้  ทั้งนี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออก 
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชก าหนดนี้ใช้บงัคับ 

 

ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับ 
อนุบัญญัติที่ออกตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มาตรา ๕๗  บรรดาค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต  
ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ที่ได้ยืน่ไว้ตามพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็น 
ค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอ
จดทะเบียนตามพระราชก าหนดนี้โดยอนโุลม และให้พิจารณา
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีบ่ัญญัตไิว้ใน 
พระราชก าหนดนี ้

 

ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับค าขอ
อนุญาต หรือค าขอจดทะเบียน  
ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มาตรา ๕๘  บรรดาการอนุญาต ใบอนุญาต หรือใบทะเบียน
เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตวน์้ าทีไ่ด้ออกให้ตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บงัคับ 
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิน้อายุหรือถูกเพิกถอน 

 

ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับ 
การอนุญาต ใบอนุญาต หรือการ 
จดทะเบียน ที่ออกตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

 มาตรา ๕๙  บรรดามาตรการทางปกครองซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามค าสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เร่ือง การแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

เนื่องจากได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕60ฯ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการ
ทางปกครองเพื่อพิจารณาและออกค าสั่ง
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ควบคุม เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันที ่
พระราชก าหนดนี้มีผลใช้บงัคับ ให้คณะกรรมการตามค าสั่งดังกล่าว
พิจารณาต่อไป จนกว่าคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง 
ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชก าหนดนี้เข้ารับหนา้ที่ 

ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ จึงก าหนดให้คณะกรรมการตาม
ค าสั่งดงักลา่วปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่า
คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง 
ตามพระราชก าหนดนี้เข้ารับหน้าที่ 
 

  
 
มาตรา ๖๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รักษาการตามพระราชก าหนดนี ้
 
 

 

 ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

................................. 
นายกรัฐมนตร ี
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