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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอนและเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 

สําหรับปีการประมง  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
พ.ศ.  ๒๕๖1 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  ประกอบข้อ  ๗  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ทําการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กําหนดห้วงเวลาให้ผู้ที่จะประสงค์ทําการประมงพาณิชย์  สําหรับปีการประมง  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ตั้งแต่วันที่  20  มกราคม  ถึง  20  กุมภาพันธ์  2561  
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขต

ติดทะเล 
การยื่นคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ย่ืนคําขอสามารถยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่า

มาพร้อมกันได้  (ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด)  โดยให้หน่วยงานของกรมประมง 
ที่รับคําขอดําเนินการส่งคําขอให้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดดําเนินการต่อไป   

ข้อ ๒ ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกใบอนุญาตทําการประมงตามข้อ  ๓  และข้อ  ๕  แห่งคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุมเพิ่มเติม  คร้ังที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   

(3) ต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
(4) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาต 
(5) กรณีผู้ ย่ืนคําขอเป็นผู้ เยาว์  การดําเนินการ  ต้องกระทําโดยผู้แทนโดยชอบธรรม   

หรือผู้ปกครอง  โดยแนบหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน   
ข้อ ๓ เรือประมงที่จะใช้ประกอบการขอรับอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ต้องเป็นเรือ 

ที่มีลักษณะ  ดังนี้ 
(1) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  หรือเป็นเรือที่ใช้เคร่ืองยนต์ 

มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือเรือที่มีขนาดต่ํากว่า  ๑๐  ตันกรอส  ที่ใช้เคร่ืองมือ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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(2) ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย  ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย  
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  และใบอนุญาตใช้เรือสําหรับทําการประมง  ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย  และมีอายุใบอนุญาตใช้เรือเหลือไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในวันย่ืนคําขอ  รวมทั้งต้องมี  
หมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (International  
Maritime  Organization)  กําหนด 

ในกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทย  ต้องเป็นเรือประมงท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ทําการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต 
การประมงไทย  รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่ มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเล 
ระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization)  กําหนด 

ข้อ 4 เง่ือนไขอื่น 
(1) เรือประมงขนาดตั้งแต่  30  ตันกรอสข้ึนไป  ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง   

ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ตามมาตรา  ๘๑  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(2) เรือประมงขนาดตั้งแต่  ๑๐  ตันกรอสขึ้นไปต้องผ่านการรับรองสุขอนามัยเรือประมง   
(สร.๓)  ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ณ  วันที่ย่ืนคําขอ  หรือเรือที่ได้รับการยกเว้น
ตามประกาศกรมประมง 

(3) เรือประมงจะต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขที่จะต้องนําออกจากระบบ  (ทําลาย  เปลี่ยนประเภท 
การใช้เรือ  มอบให้กรมประมง  หรือขายไปต่างประเทศ)  อันเนื่องมาจากการควบรวมใบอนุญาตทําการประมง  
หรือการแลกเปลี่ยนเรือประมง 

(4) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง  
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  หรือมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 5 ขั้นตอน  และกรอบระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  สําหรับปี
การประมง  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
๑ ผู้ประสงค์ทําการประมงพาณิชย์ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  และยื่น 

คําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ  ณ  สํานักงานประมงพ้ืนที่
กรงุเทพมหานคร  หรอืสํานักงานประมงอําเภอท้องที่ติดทะเล 

วันที่  20  มกราคม - 20  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๒ การตรวจสอบเรือประมง 
2.1  เรือที่ได้รบัใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ที่มขีนาด   
30  ตันกรอสขึน้ไป  เรือที่ต่ํากว่า  30  ตันกรอส  ใช้เครื่องมอื 
ทําการประมง  อวนลาก  อวนล้อมจับ  อวนล้อมจับปลากะตกั  
อวนครอบปลากะตัก  และเรือที่มีขนาด  10  ตันกรอสขึ้นไป 

 
วันที่  20  มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑ 
 
วันที่  20  มกราคม - 28  กุมภาพันธ์  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
แต่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์และถกูตรงึพงังาเรือ   
ทําการตรวจ  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้าออกเรือประมง 
2.2  เรือที่ได้รบัใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ที่ไม่ตอ้งแจ้ง
เรือเข้า - ออก  ต่อศูนย์ควบคุมการแจง้เข้าออกเรอืประมง  และ
เรือขนาดต่ํากวา่  ๑๐  ตันกรอส  ที่ใช้เครือ่งมอืทําการประมง
พาณิชย์ตามที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด  ทําการตรวจ   
โดยคณะทํางานตรวจเรือ  ของ  ศปมผ. 

๒๕๖๑ 
 
 

3 กรมประมงพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต   วันที่  ๑ - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

4 แจ้งผลการพจิารณา  และให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการ  ดงันี้   
4.1  ชําระเงินค่าธรรมเนยีมและค่าอากรการประมง  และรบั
ใบอนุญาตทําการประมงพาณชิย์  ณ  สํานักงานประมงอําเภอ 
ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
4.2  ชําระค่าธรรมเนยีม  และรับใบอนุญาตใชเ้รือ  หรือใบแทน
ใบอนุญาตใช้เรอื  ณ  สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ในจงัหวดั
ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

วันที่  16  มนีาคม  เป็นต้นไป 

5 ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตทําการประมงพาณิชย์  นาํเรือพร้อม
เครื่องมือทําการประมงที่ไดร้ับอนุญาต  มาใหต้รวจสอบก่อน
ออกไปทําการประมง  ณ  ศูนยค์วบคุมการแจ้งเข้าออก
เรือประมง 

ตั้งแต่วันที่  16  มีนาคม  2561   
เป็นต้นไป  ทัง้นี้  หากไม่ผ่านการตรวจ
เครื่องมอืทําการประมง  จะไม่สามารถ
ออกไปทําการประมงตามที่ได้รบัอนุญาตได ้

ข้อ 6 ชนิดเคร่ืองมือทําการประมงพาณิชย์  ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทําการประมง  ดังนี้   
(๑) อวนลากคู่ 
(๒) อวนลากแผ่นตะเฆ่   
(๓) อวนลากคานถ่าง 
(๔) อวนล้อมจับ 
(๕) อวนล้อมจับปลากะตัก 
(๖) อวนครอบปลากะตัก 
(๗) อวนช้อน/ยก  ปลากะตัก 
(๘) อวนครอบหมึก 
(๙) อวนช้อนปลาจะละเม็ด 

(๑๐) อวนติดตา 
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(๑๑) อวนรุนเคย 
(๑๒) คราดหอยลาย 
(๑๓) คราดหอยแครง 
(๑๔) คราดหอยอื่น 
(๑๕) ลอบปลา 
(๑๖) ลอบปู 
(๑๗) ลอบหมึก 
(๑๘) ลอบหมึกสาย 
(๑๙) เบ็ดราว 
(๒๐) แผงยกปูจักจั่น 
(๒๑) เบ็ดมือ 
(๒๒) เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  (เรือป่ันไฟ) 
ทั้งนี้  การขอใช้เคร่ืองมือทําการประมงมากกว่า  1  เคร่ืองมือ  หรือการขอทําการประมงข้ามฝั่ง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติกําหนด 
ข้อ 7 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการย่ืนคําขอ  ได้แก่ 
(1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบ

กิจการประมง  (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)  มีอายุไม่เกิน  3  เดือน   
(2) หนังสือมอบอํานาจ  (ติดอากรแสตมป์  10  บาท)  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
(3) สําเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง  (สร.3)  (เฉพาะเรือขนาดตั้งแต่  10  ตันกรอสข้ึนไป)  

ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  หรือเรือที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกรมประมง 
(4) แบบแจ้งพิกัดการวางซั้ง  ประกอบการขออนุญาตทําการประมง  (กรณีขอใช้เคร่ืองมืออวนล้อมจับ)   
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของเรือ  หรือมีเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ร่วม 
(6) หนังสือแสดงความเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม  (กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้เยาว์) 
(7) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง  อายุไม่เกิน  3  เดือน  จํานวน  3  รูป  ดังนี้ 
 7.๑ ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน  จํานวน  ๑  รูป  (เฉพาะเรือตั้งแต่  10  ตันกรอสข้ึนไป) 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 7.๒ ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ  ทะเบียนเรือ  และเคร่ืองหมายประจําเรือชัดเจน  (กรณีเรือ 
ที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์อยู่เดิม)  จํานวน  ๑  รูป   

 7.๓ ภาพถ่ายเรือเต็มลําด้านซ้ายหรือด้านขวา  จํานวน  ๑  รูป 
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 


