
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําลาย  ขาย  หรือดําเนินการอื่นกับเครื่องมือทําการประมง 

สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดลงในที่จับสัตว์น้ํา 
พ.ศ.  ๒๕60 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103  วรรคสาม  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่พบเคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดที่มีการติดตั้ง  
ปลูกสร้างลงในที่จับสัตว์น้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต  
หรือปฏิบัติผิดไปจากเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต  และไม่ปรากฏตัวบุคคล   
ซึ่งติดตั้งเคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) ปิดประกาศแจ้งให้ผู้ติดตั้งหรือปลูกสร้าง  เคร่ืองมือทําการประมง  หรือสิ่งอื่นใดนั้น   
ให้ดําเนินการร้ือถอนภายในเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

(2) เม่ือครบกําหนดตาม  (1)  แล้วไม่มีการดําเนินการ  ให้ร้ือถอนเคร่ืองมือทําการประมง   
สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดดังกล่าว  มาเก็บไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาของหน่วยงาน  หรือสถานท่ีอื่น 
ซึ่งมีความปลอดภัยในการเก็บรักษา  โดยให้ถ่ายภาพก่อนการร้ือถอน  ขณะทําการร้ือถอน  และภายหลัง
การร้ือถอนให้ชัดเจน 

(3) ตรวจนับ  จัดทําบัญชี  ถ่ายภาพ  เคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดท่ีได้มี
การร้ือถอนมา  โดยแยกตามวัน  เวลา  สถานที่ร้ือถอน  จํานวน  ตามประเภทของเคร่ืองมือทําการประมง  
สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดที่มีการร้ือถอนมาดังกล่าว 

(4) นําบัญชี  ภาพถ่ายไปลงรายงานประจําวันเก่ียวกับคดีเป็นหลักฐาน  และร้องทุกข์เพื่อให้
พนักงานสอบสวนหาผู้กระทําผิดมาลงโทษ 

(5) จัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน  เพื่อใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
(ถ้าหากมี) 

ข้อ ๒ เม่ือครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้ือถอนเคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  
หรือสิ่งอื่นใดดังกล่าว  และไม่มีเจ้าของมาแสดงตนเพื่อขอคืน  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ดําเนินการทําลาย  หรือขาย  หรือดําเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์  และวิธีการทําลาย  
ขาย  หรือดําเนินการอื่นใดกับเคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใดที่ระบุไว้ท้ายประกาศน้ี
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งคร้ัง 

การขาย  ให้ดําเนินการด้วยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบของราชการ  และนําส่งเงินเป็น
รายได้แผ่นดิน 
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การดําเนินการโดยวิธีการอื่น  นอกเหนือจากที่ กําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ฯ  ที่ กําหนดไว้   
ท้ายประกาศน้ี  หรือเป็นชนิดของเคร่ืองมือทําการประมงที่มิได้ระบุไว้ท้ายประกาศนี้  ให้ขอความเห็นชอบต่อ
อธิบดีกรมประมงเป็นกรณีไป 

(๒) รายงานให้กรมประมงทราบถึงสภาพของเคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใด  
ทุกหกเดือน   

ข้อ ๓ กรณีที่มีเจ้าของมาแสดงตนเพื่อขอคืนเคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใด 
ที่ได้มีการรื้อถอนมา  ให้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป  ส่วนของกลางดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

ข้อ ๔ เคร่ืองมือทําการประมง  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งอื่นใด  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้ือถอน 
มาก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



หลักเกณฑ์และวิธีการท าลาย ขาย หรือด าเนินการอื่นกับเครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใด                
 

 

ล าดับที ่
 

ประเภท/ชนิดเครื่องมือท าการประมง 
 

วิธีการ 
 

หมายเหต ุ

1 เครื่องมือโพงพาง และอุปกรณ์
ประกอบเครื่องมือ 

1 .  ท าล าย ไม่ ให้ อ ยู่ ใน สภ าพ ที่ เป็ น
เครื่องมือท าการประมงและน าไปใช้
ประโยชน์ในทางราชการ  
2.  เมื่อท าลายตาม  1. แล้ว แต่ไม่ ได้
น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ ให้ขาย
ด้วยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบ
ของราชการ 

 

2 
 

รั้วไซมาน หรือกั้นซู่รั้วไซมาน 
หรือเครื่องมือลี่  

ท าลายด้วยวิธีการเผา  

3 จิบ ท าลายด้วยวิธีการเผา  

4 เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง ่  
 
 

 

5 อวน  

6 เฝือก อุปกรณป์ระกอบกั้นทางเดินของ
สัตว์น้ าตามมาตรา 63 

 

7 ลอบ ประกอบอุปกรณ์กั้นทางเดินของ
สัตว์น้ าตามมาตรา 63 

 

8 ไซนั่ง   

9 
 
 
 
 
 

ยอขันช่อ  
 
 
 
 

1.  ท าลายไม่ให้อยู่ในสภาพที่
เป็นเครื่องมือท าการประมง
และน าไปใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการ  
2.  เมื่ อท าลายตาม 1 .  แล้ ว           
แต่ ไม่ ได้น าไป ใช้ป ระโยชน์
ในทางราชการ ให้ขายด้วย
วิธีก ารขายทอดตลาดตาม
ระเบียบของราชการ



 
 

ล าดับที ่
 
 

ประเภท/ชนิดเครื่องมือท าการประมง 
 
 

วิธีการ 
 
 

หมายเหต ุ

10 ช้อนขันช่อ  
 
 
 
 
 

 

11 แพสะดุ้ง   

12 บาม  

13 ยอปีก  

14 โป๊ะ  

15 แหสวรรค์   

 

หมายเหตุ 

  1. เครื่องมือท าการประมงล าดับที่ 8 – 15 ต้องเป็นกรณีที่ เป็นความผิดตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 71 (1) หรือไม่ไดร้ับอนุญาตตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
  2. อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นเครื่องมือติดตั้งในที่จับสัตว์น้ า เช่น หลัก เชือก หรือวัสดุอื่นที่ใช้
ส าหรับยึด ตรึง รั้ง เครื่องมือให้อยู่ประจ าที่ ขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการรื้อถอน อุปกรณ์หรือวัสดุเหล่านี้จะ
ถูกท าลายขณะด าเนินการไปด้วยในบางส่วน 
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1. ท าลายไม่ ให้อยู่ ในสภาพ    
ที่เป็นเครื่องมือท าการประมง
และน าไปใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการ  
2.  เมื่ อท าลายตาม 1 .  แล้ ว         
แต่ ไม่ ได้น าไป ใช้ป ระโยชน์
ในทางราชการ ให้ขายด้วย
วิธีก ารขายทอดตลาดตาม
ระเบียบของราชการ


