
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  แนวทางในการออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาต 

ทําการประมงพาณิชย์  รอบปีการประมง  2561 - 2562 
พ.ศ.  2561 

 
 

ด้วยคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ  เม่ือคราวการประชุม  คร้ังที่  1/2561  เม่ือวันที่  
25  มกราคม  2561  เห็นชอบแนวทางในการออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  และหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  รอบปีการประมง  2561 - 2562  ดังนั้น  เพื่อเป็น 
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ตามห้วงเวลาที่กรมประมง 
ประกาศกําหนดในระหว่างวันที่  20  มกราคม - 20  กุมภาพันธ์  2561  ได้รับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์ 
ที่กรมประมงจะใช้ในการจัดสรรใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ในรอบปีการประมง  2561 - 2562  
ดังนี้   

1. แนวทางในการจัดสรรใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  มีดังนี้ 
 1.1 สอดคล้องกับความสามารถในการทําการประมงและปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดของสัตว์น้ํา 

ที่จะทําการประมงในน่านน้ําไทย  โดย 
  (1) กําหนดพื้นที่ทําการประมง  เป็น  2  พื้นที่  คือ  พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย  และพื้นที่ 

ฝั่งอันดามัน 
  (2) กําหนดกลุ่มสัตว์น้ําเป็น  3  กลุ่ม  คือ  สัตว์น้ําหน้าดิน  ปลาผิวน้ํา  และปลากะตัก 
 1.2 ต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ําและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยกําหนด

เคร่ืองมือทําการประมงตามประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ํา  ออกเป็น  2  กลุ่ม 
  (๑) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง  จํานวน  ๘  เคร่ืองมือ  ได้แก่  อวนลากคู่  

อวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง  อวนล้อมจับ  อวนล้อมจับปลากะตัก  อวนครอบปลากะตัก   
อวนช้อน/ยกปลากะตัก  เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  (เรือป่ันไฟ) 

  (๒) กลุ่มเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพตํ่า  จํานวน  ๑๔  เคร่ืองมือ  ได้แก่  อวนครอบหมึก  
อวนช้อนปลาจะละเม็ด  อวนติดตา  อวนรุนเคย  คราดหอยลาย  คราดหอยแครง  คราดหอยอื่น   
ลอบปลา  ลอบปู  ลอบหมึก  ลอบหมึกสาย  เบ็ดราว  และแผงยกปูจักจั่น 

 ๑.๓ ให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ในคร้ังที่ผ่านมา  ซึ่งขอใบอนุญาต
ทําการประมงตามชนิดของเคร่ืองมือทําการประมงเดิม  เป็นอันดับแรก 

 ๑.๔ เพื่อปกป้อง  คุ้มครอง  และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการรายย่อย  
โดยให้สิทธิแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ที่ใช้เรือประมงขนาดเล็ก  และใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่มิได้มี
ประสิทธิภาพสูง 
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 ๑.๕ พิจารณาจากประวัติการทําการประมงในห้วงเวลาที่ผ่านมา  ว่าไม่เคยกระทําความผิดตาม
พระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

๒. กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ตามลําดับ  ดังนี้ 
 ๒.๑ การพิจารณาจัดสรรเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตํ่า  :  สามารถเปลี่ยนเคร่ืองมือได้   

๓  เคร่ืองมือ  โดยให้ทําประมงคร้ังละ  ๑  เคร่ืองมือ 
 ๒.๒ การพิจารณาจัดสรรเคร่ืองมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง : พิจารณาจัดสรรตามลําดับ  

ดังนี้ 
  (๑) กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน  (เรือที่ขนาดต่ํากว่า  ๑๐  ตัน)  ที่ใช้เคร่ืองมือประมง 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :  พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะเรือที่เคยทําการประมงอยู่เดิม  
โดยมีหลักฐาน  ดังนี้ 

   - เคยได้รับใบอาชญาบัตร/ใบอนุญาตทําการประมงของเครื่องมือดังกล่าว   
ในปีการประมง  ๒๕๕๘  หรือ  ๒๕๕๙  หรือ 

   - มีหลักฐานการจดแจ้งการใช้เคร่ืองมือดังกล่าว  กับกรมประมง  เม่ือปี  ๒๕๕๘  
หรือ 

   - เคยแจ้งการใช้เคร่ืองมือดังกล่าว  เม่ือคราวการสํารวจสํามะโนประชากร
เรือประมงของ  ศปมผ.  เม่ือปี  ๒๕๕๘ 

   โดยมีเกณฑ์พิจารณาจัดสรร  ดังนี้ 
   - เรือประมงพื้นบ้านที่หลังการตรวจวัดแล้วมีขนาดเดิม  หรือมีขนาดใหม่ไม่เกิน  

15  ตันกรอส  พิจารณาจัดสรรให้ใช้เคร่ืองมือประสิทธิภาพสูงชนิดเดิม 
   - เรือประมงพื้นบ้านที่หลังการตรวจวัดแล้วมีขนาดใหม่  มากกว่า  ๑๕   

ถึง  ๒๐  ตันกรอส  พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะการขอใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพต่ําเท่านั้น 
   - เรือประมงพื้นบ้านที่หลังการตรวจวัดแล้วมีขนาดใหม่  มากกว่า  ๒๐  ตันกรอส  

ไม่พิจารณาจัดสรรใบอนุญาตให้  และให้กรมเจ้าท่าทําการล็อกเรือ  (ตามคําสั่ง  คสช.  ที่  ๒๒/๒๕๖๐) 
  (๒) กลุ่มเรือประมงพาณิชย์  :  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจัดสรร  ดังนี้ 
   - ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์เดิม  ในปีการประมง  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  

ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ  โดยจัดสรรปริมาณสัตว์น้ําที่ได้รับการจัดสรรไว้เดิม 
   - ผู้ที่ขอปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือทําการประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพตํ่า 
   - และกรณีผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตอวนล้อมสามารถเปลี่ยนพื้นที่กลับภูมิลําเนาได้  

โดยสามารถเปลี่ยนพื้นที่เรือป่ันไฟของตนเองได้  แต่ต้องอยู่ภายใต้ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมง 
ในน่านน้ําไทย 
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  ทั้งนี้  หากมีปริมาณสัตว์น้ําที่เหลือจากการจัดสรรใบอนุญาตนําไปเฉล่ียเพิ่มให้กับผู้ที่ได้
ขอใบอนุญาตตามประสิทธิภาพของเรือประมง 

 ๒.๓ กรณีกลุ่มเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดอ่าวหรือมรสุม 
  (๑) ผู้ได้รับผลกระทบที่สามารถขอเปลี่ยนพื้นที่ทําการประมงได้  เฉพาะ 
   - เรือประมงที่ได้รับอนุญาตทําการประมงอวนล้อมจับ  ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย   

ที่มีขนาดไม่เกิน  ๕๐  ตันกรอส 
   - ต้องดําเนินการเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ 
   - กําหนดระยะเวลาทําการประมงในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน 
   - และสามารถนําเรือป่ันไฟไปประกอบการทําการประมงได้  ไม่เกินอัตรา  ๑  :  ๔ 
  (๒) ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ  กรณีไม่ขอเปลี่ยนฝั่งทําการประมง  ผู้ได้ รับอนุญาต

เคร่ืองมืออวนครอบปลากะตัก  สามารถใช้อวนครอบหมึก  ในพื้นที่และระยะเวลาปิดอ่าว 
 ๒.๔ กรณีการคืนสิทธิการขอรับใบอนุญาตทําการประมง  เนื่องจากมีข้อผิดพลาด 

ของเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตทําการประมงในคร้ังที่ผ่านมา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

 


