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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ในการดําเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทําการประมง  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2560 
 

 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
ในการดําเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทําการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  
ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการกรณีเรือที่มี 
การตรวจวัดเรือโดยคณะทํางานตรวจเรือมีขนาดเรือที่แตกต่างไป  นั้น 

เพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป  
เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  (๒)  ของคําสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  เพิ่มเติมคร้ังที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
ในการดําเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทําการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  
ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงได้ผ่านการตรวจสอบเรือและพบว่าเรือมีขนาด
แตกต่างจากทะเบียนเรือ  หากประสงค์จะให้มีการแก้ไขห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมง  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ทําการประมงย่ืนคําขอต่อกรมประมงตามแบบท่ีกรมประมงกําหนด  เพื่อนําปริมาณสัตว์น้ํา
ของใบอนุญาตให้ทําการประมงของเรือประมงลําอื่น  มาควบรวมกับใบอนุญาตให้ทําการประมงของตนได้  
โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑) ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงที่ประสงค์จะควบรวมใบอนุญาตให้ 
ทําการประมงแจ้งรายละเอียดในใบอนุญาตให้ทําการประมงที่จะนํามาควบรวม  ทั้งนี้  ใบอนุญาตให้ทํา
การประมงที่จะนํามาควบรวมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

   (ก) ใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเครื่องมืออวนลากคู่  อวนลากแผ่นตะเฆ่  
อวนลากคานถ่าง  ให้สามารถนําปริมาณสัตว์น้ําของใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเครื่องมืออวนลากคู่  
อวนลาก  แผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง  อวนรุนเคย  อวนครอบหมึก  อวนล้อมจับ  อวนล้อมจับปลากะตัก   
มาควบรวมได้ 

   (ข) ใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนล้อมจับ  ให้สามารถ 
นําปริมาณสัตว์น้ําของใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนล้อมจับ  มาควบรวมได้ 
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   (ค) ใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนลอย  อวนจม  อวนล้อมติดตา  
ให้สามารถนําปริมาณสัตว์น้ําของใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนล้อมจับ  อวนลอย   
อวนจม  อวนล้อมติดตา  และอวนช้อนปลาจาระเม็ด  มาควบรวมได้ 

   (ง) ใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนครอบหมึก  ให้สามารถ 
นําปริมาณสัตว์น้ําของใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนลากคู่  อวนลากแผ่นตะเฆ่   
อวนลากคานถ่าง  อวนครอบหมึก  อวนรุนเคย  และประเภทเคร่ืองมือลอบ  มาควบรวมได้ 

   (จ) ใบอนุญาตให้ทําการประมงประเภทเคร่ืองมือลอบ  ให้สามารถนําปริมาณ
สัตว์น้ําของใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนลากคู่  อวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง  
อวนครอบหมึก  อวนรุนเคย  และประเภทเคร่ืองมือลอบ  มาควบรวมได้ 

   (ฉ) ใบอนุญาตให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนล้อมจับปลากะตัก   
อวนครอบปลากะตัก  อวนช้อน  อวนยกปลากะตัก  ให้สามารถนําปริมาณสัตว์น้ําของใบอนุญาต 
ให้ทําการประมงชนิดเคร่ืองมืออวนล้อมจับปลากะตัก  อวนครอบปลากะตัก  และอวนช้อน  อวนยกปลากะตัก  
มาควบรวมได้ 

  ทั้งนี้  ใบอนุญาตให้ทําการประมงที่จะสามารถนํามาควบรวมได้นั้นจะต้องเป็น
ใบอนุญาตให้ทําการประมงที่ออกให้สําหรับเรือประมงที่ทําการประมงในฝั่งทะเลเดียวกัน  เช่น  
ใบอนุญาตให้ทําการประมงที่ออกให้สําหรับเรือประมงทําการประมงในอ่าวไทยจะควบรวมใบอนุญาต 
ให้ทําการประมงได้เฉพาะกับใบอนุญาตให้ทําการประมงที่ออกให้สําหรับเรือประมงที่ทําการประมง 
ในอ่าวไทยเท่านั้น 

  (๒) ให้กรมประมงพิจารณานําเอาปริมาณสัตว์น้ําที่อนุญาตให้ทําการประมง 
หรือห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงในใบอนุญาตให้ทําการประมงที่จะนํามาควบรวมนั้น  นํามา
คํานวณเพื่อกําหนดเพิ่มห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมงของผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงตามใบอนุญาต 
ให้ทําการประมงฉบับเดิม  แล้วแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงทราบ 

  (๓) หากผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงเห็นด้วยกับการคํานวณเพื่อกําหนด 
ห้วงเวลาที่กําหนดให้ทําการประมง  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

   (ก) นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๑๕  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงย่ืนคําขอควบรวมใบอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์
ตามแบบที่กรมประมงกําหนด  พร้อมเอกสารที่ระบุในคําขอ  ณ  สํานักงานประมงจังหวัดเขตจังหวัดชายทะเล  
โดยต้องแจ้งความประสงค์โดยชัดแจ้งว่าจะนําเรือประมงที่จะนํามาควบรวมไปดําเนินการ  ดังนี้ 

    ๑) ทําลาย  จําหน่ายออกไปในลักษณะแยกชิ้นส่วนยกให้ราชการ   
หรือจําหน่ายไปต่างประเทศ  โดยดําเนินการแจ้งขอยกเลิกทะเบียนเรือประมง  หรือ   
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    ๒) เปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเรือไปเป็นประเภทอื่นที่มิใช่เพื่อการประมง  
โดยถอดอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประมงออก  เพื่อมิให้นํามาใช้ในการทําการประมง
ได้อีกต่อไป   

   ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงอาจเลือกดําเนินการดังกล่าวกับเรือประมง 
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงลําเดิมของตนก็ได้ 

   (ข) ให้สํานักงานประมงอําเภอจัดส่งคําขอดังกล่าวมาให้กรมประมงพิจารณา
ตรวจสอบ  หากเห็นว่าเอกสารประกอบการยื่นคําขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้กรมประมงออกใบอนุญาต
ให้ทําการประมงใหม่  และดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตให้ทําการประมงฉบับเดิมทั้งของผู้รับใบอนุญาต 
ให้ทําการประมงและของเรือประมงลําที่นําใบอนุญาตให้ทําการประมงมาควบรวม  โดยให้เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมตามขนาดเรือประมงที่มีการเปลี่ยนไป  ทั้งนี้  ใบอนุญาตให้ทําการประมงท่ีออกให้ใหม่นี้ 
ให้มีอายุถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

   (ค) ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงดําเนินการนําเรือประมงที่จะนํามาควบรวม  
หรือเรือประมงลําเดิม  แล้วแต่กรณีไปดําเนินการตาม  (ก)  ๑)  หรือ  ๒)  ตามความประสงค์ที่ได้แจ้ง 
ในคําขอภายในระยะเวลาหกเดือน  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงที่ได้ออกให้ใหม่   
หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้กรมประมงดําเนินการตามเง่ือนไขที่ 
ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงระบุไว้ในคําขอ  เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงจะย่ืนคําขอผ่อนผัน
การดําเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาเป็นรายกรณีไป  โดยให้พิจารณาจากเหตุผล  
ความจําเป็นและความคืบหน้าของการดําเนินการทําลาย  หรือจําหน่ายเรือประมง  ทั้งนี้  ให้สามารถ 
ผ่อนผันได้อีกไม่เกินคร้ังละหกเดือน  จํานวนไม่เกินสองครั้ง  เท่านั้น 

การย่ืนขอดําเนินการแก้ไขห้วงเวลาทําการประมงตามวรรคหน่ึง  ผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมง
สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อจัดหาเรือประมงที่มีใบอนุญาตให้ทําการประมงมาดําเนินการจัดสรรห้วงเวลา 
ทําการประมงของผู้รับใบอนุญาตให้ทําการประมงแต่ละรายได้  ทั้งนี้  ผู้ที่มีหน้าที่ในการทําลายเรือ   
หรือเปล่ียนประเภทของเรือตาม  (ก)  1)  และ  2)  ได้แก่  ผู้ที่ ย่ืนคําขอควบรวมใบอนุญาตให้ 
ทําการประมงพาณิชย์รายแรก 

ผู้ย่ืนขอควบรวมใบอนุญาตให้ทําการประมง  และเรือประมงที่จะนํามาควบรวมใบอนุญาต 
ให้ทําการประมงจะต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน   
และไร้การควบคุม  เพิ่มเติมคร้ังที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และตามมาตรา  ๓๙  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


