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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๐  วรรคสองและวรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เ ร่ือง  กําหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบ  และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ความผิด”  หมายความว่า  ความผิดตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“ผู้ต้องหา”  หมายความว่า  บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการประมง  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด 

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๗๐  

แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
 

 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครหน่ึงคณะ  และในส่วน
ภูมิภาคอีกจังหวัดละหนึ่งคณะ 

ข้อ ๕ ในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  และให้กองกฎหมาย  กรมประมง  เป็นหน่วยงาน 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ   

ในส่วนภูมิภาคให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
และให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สํานักงานประมงจังหวัด  เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
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ให้ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ในการรับเร่ืองราวจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดส่งให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ  ติดตามและแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการเปรียบเทียบแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

 
 

ข้อ ๖ บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื ่อว่าได้เกิดในกรุงเทพมหานคร 
หรือนอกราชอาณาจักรไทย  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครทําการเปรียบเทียบ 
ที่กรมประมง  และให้ผู้ต้องหาชําระค่าปรับที่กรมประมง   

บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด  หรืออ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดในส่วนภูมิภาค  ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคทําการเปรียบเทียบที่สํานักงานประมงจังหวัดท้องที่เกิดเหตุ  และให้ผู้ต้องหา
ชําระค่าปรับที่สํานักงานประมงจังหวัดนั้น   

ในกรณีบรรดาความผิดกระทําในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดส่วนหนึ่งกระทําท้องที่หนึ่ง  
แต่อีกส่วนหนึ่งกระทําในอีกท้องที่หนึ่ง  หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง  และกระทําต่อเนื่องกันในหลายท้องที่  
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เก่ียวข้องมีอํานาจทําการเปรียบเทียบ   

ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะทําการเปรียบเทียบที่ใด  ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้มีอํานาจชี้ขาด
โดยคําชี้ขาดของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๗ เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเร่ืองขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๘ การพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) บันทึกการจับ  (ถ้ามี) 
(๓) บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
(๔) พยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๙ ภายใต้บังคับแห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๑๖๒  วรรคสาม  

และมาตรา  ๑๖๗  หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับ 
ที่ผู้ต้องหาจะพึงชําระ  ดังนี้ 

(๑) การกระทําความผิดที่มิได้กําหนดโทษตามขนาดของเรือ  และไม่มีการกําหนดอัตรา 
โทษขั้นต่ําไว้  หากเป็นการกระทําความผิดคร้ังแรก  ให้ปรับในอัตราหนึ่งในส่ีของอัตราโทษที่กําหนดไว้  
หากเป็นการกระทําความผิดคร้ังที่สอง  ให้ปรับในอัตราโทษก่ึงหนึ่งของอัตราโทษที่กําหนดไว้  หากเป็น
การกระทําความผิดคร้ังที่สาม  ให้ปรับในอัตราโทษสามในสี่ของอัตราโทษที่กําหนดไว้  และหากเป็นการกระทํา
ความผิดคร้ังที่สี่ขึ้นไป  ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษที่กําหนดไว้   
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(๒) การกระทําความผิดที่มิได้กําหนดโทษตามขนาดของเรือ  และมีการกําหนดอัตราโทษข้ันต่ําไว้  
หากเป็นการกระทําความผิดในคร้ังแรก  ให้ปรับในอัตราโทษขั้นต่ําสุด  หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของ
มูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า  หากเป็นการกระทําความผิดซ้ํา  
ให้ปรับในอัตราโทษขั้นสูงสุด  หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

(๓) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษตามขนาดของเรือ  หากเป็นการกระทําความผิด  
ให้ปรับในอัตราโทษที่กําหนดไว้  โดยพิจารณาจากขนาดของเรือ  หรือปรับในอัตราจํานวนเท่าของมูลค่า
ของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ  แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

(๔) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษปรับโดยให้คิดจากมูลค่าสัตว์น้ํา  ให้ปรับในอัตรา
จํานวนเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ําที่กําหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ   

(๕) การกระทําความผิดที่มีการกําหนดโทษปรับอัตราเดียว  ให้ปรับในอัตราโทษที่กําหนดไว้
ในมาตรานั้น ๆ 

ข้อ ๑๐ มูลค่าราคาสัตว์น้ําตามข้อ  ๙  ให้คิดในวันที่พบการกระทําความผิด  โดยให้เป็นไป
ตามราคาที่องค์การสะพานปลาประกาศกําหนด  หรือราคาซื้อขายที่พาณิชย์จังหวัดประกาศสําหรับ 
สัตว์น้ําจืด  ในกรณีสัตว์น้ําประเภทใดไม่มีการประกาศราคาการซื้อขาย  ให้เป็นไปตามราคาที่อธิบดี 
กรมประมงประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงราคาตลาด 

ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจแสวงหา
ข้อเท็จจริง  เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใด  ๆ  เท่าที่จําเป็นมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ เม่ือพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบแจ้งจํานวนค่าปรับที่จะพึงชําระ 
ให้ผู้ต้องหาทราบ  หากผู้ต้องหายินยอมชําระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดและยินยอม
ยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ  ให้แจ้งให้ผู้ต้องหานําเงินค่าปรับมาชําระ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ   

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับและยกสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบ  หรือไม่ยินยอมยกสัตว์น้ํ า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการ  หรือไม่ชําระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด   
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบส่งเร่ืองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
เพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการเปรียบเทียบตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดทํา
บันทึกการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน   
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ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบบันทึกข้อมูลประวัติผู้ต้องหาแนบสํานวนคดี  และให้
เก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

ข้อ ๑๖ เอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๘  ข้อ  ๑๔  หรือเอกสารและหลักฐานอื่นใด 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมประมงกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


