
 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ฉบับที่  ๓/๒๕๕๘ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการอนุญาตให้เรือประมงออกไปทําการประมงในน่านน้ํา 
ของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง  หรือนําเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  ออกไปน่านน้ํา

ต่างประเทศ 
 

 

เพื่อเป็นการควบคุมการออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  ทั้งในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ
และในทะเลหลวง  ตลอดจนควบคุมการนําเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นออกไปน่านน้ําต่างประเทศ 
มิให้เป็นการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมาย  จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการอนุญาต 
ให้เรือประมงออกไปทําการประมงในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง  หรือนําเรือบรรทุก
สินค้าประมงห้องเย็น  ออกไปน่านน้ําต่างประเทศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ใดจะใช้เรือประมงออกไปทําการประมง  ในทะเลหลวง  ให้ย่ืนคําขออนุญาต 
ตามแบบที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง 

ข้อ ๒ ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นเจ้าของเรือประมงหรือผู้ที่เจ้าของเรือประมงยินยอมให้ใช้เรือ 
เพื่อทําการประมง 

ข้อ ๓ ให้ผู้ย่ืนคําขอกรอกข้อความในแบบคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งแนบเอกสาร
และหลักฐานดังนี้ 

  ๓.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา 
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และสําเนาทะเบียนบ้าน 

  ๓.๒ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
   ๓.๒.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   ๓.๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา

บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ของกรรมการผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้แทนอื่นใดของนิติบุคคล 
  ๓.๓ ในกรณีที่มอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน  ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
   ๓.๓.๑ หนังสือมอบอํานาจ 
   ๓.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา

บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับมอบอํานาจ 
  ๓.๔ สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ   
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  ๓.๕ สําเนาเอกสารอนุญาตให้นําเรือออกไปทําการประมงได้ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต
มิได้เป็นเจ้าของเรือประมง 

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอและดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา  ดังนี้ 
  ๔.๑ รับคําขอและลงทะเบียนรับ 
  ๔.๒ ตรวจสอบคําขอและเอกสาร  ถ้าไม่ถูกต้อง  ให้คืนคําขอและเอกสาร  แล้วแจ้ง

ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันทีเพื่อแก้ไขต่อไป 
  ๔.๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานทั้งหมด  หากเห็นว่า

ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้เสนอผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสืออนุญาตต่อไป 

  ๔.๔ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจะออกใบอนุญาตให้เฉพาะการออกไปทําการประมงในทะเลหลวงในบริเวณที่ประเทศไทย
มีสิทธิเข้าไปทําการประมงได้เท่านั้น 

  ๔.๕ หลังจากที่รับใบอนุญาตแล้ว  ผู้ ย่ืนคําขอต้องส่งสําเนาบัญชีรายชื่อลูกเรือ   
ให้กรมประมงภายใน  ๗  วันทําการ 

  ๔.๖ เรือประมงดังกล่าวจะต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ตามที่  ศปมผ.  
กําหนดและเม่ือจะออกนอกน่านน้ําไทย  หรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศ  หรือทะเลหลวง   
ต้องเข้า  และออกจากท่าเทียบเรือ  หรือแพปลา  ตามที่  ศปมผ.  กําหนดเท่านั้น 

ข้อ ๕ ผู้ รับอนุญาตให้ไปทําการประมงในทะเลหลวงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
และข้อบังคับทางการประมงขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาคอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับถัดจากวันที่ออกใบอนุญาต   
ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  สามารถย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  ๑  เดือน   
ข้อ ๗ ผู้ใดจะใช้เรือประมงออกไปทําการประมงในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ  ต้องได้รับ

อนุญาตก่อนออกไปทําการประมง  โดยให้นําความในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และ  ข้อ  ๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  โดยให้แนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ไปทําการประมงในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศนั้นมาด้วย 

ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ไปทําการประมงในน่านน้ําของต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตาม  
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับด้านการประมงของประเทศรัฐชายฝั่งที่เข้าไปทําการประมงอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้  หรือท้ายใบอนุญาต  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้มีกําหนดไม่เกิน  ๙๐  วัน  หรือในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดที่ร้ายแรง
หรือกระทําความผิดซ้ําให้มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อ ๑๐ การอนุญาตตามประกาศฉบับนี้  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมายมอบหมายให้กรมประมงเป็นผู้ดําเนินการ 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้ออกไปทําการประมงในทะเลหลวง  ใบอนุญาตให้ออกไปทําการประมง
ในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๒ ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเรือเอก  ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ 

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 



คําขออนุญาต 
        วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. ........ 

 ข้าพเจ้า ................................................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ ...................................... 

สัญชาติ ..................... ภูมิลําเนาอยู่ที่บ้านเลขที่  ...................... หมู่ที่ ................ ตําบล ..................................... 
อําเภอ ..................................จังหวัด .......................................................  

มีความประสงค์จะขออนุญาต 

ออกไปทําการประมงในน่านนํ้าของรัฐต่างประเทศ 
ออกไปทําการประมงในทะเลหลวง 

โดยใช้เรือประมง ............................................................ ทะเบียนเรือ ......................................... ใบอนุญาตใช้
เรือ..................................................... ประเภทเครื่องมือ .....................................  ลูกเรือจํานวน ........... คน 
คนไทย..........  คนต่างด้าว ............ 
โดยแนบหลักฐานดังน้ี 

 ๑. ................................................................ 

 ๒. .................................................................. 

 ๓. ................................................................. 

 ๔. .................................................................. 

 ๕. ................................................................. 

 

ลงช่ือ ................................................. ผู้ย่ืนคําขอ 

 



ใบอนุญาตใหอ้อกไปทําการประมงในน่านน้ําของรัฐต่างประเทศ 

เลขที่ .............. 

วันที่ ............... 

ออกให้ ณ  ..............................................วันที่ ........................................ 

  อนุญาตให้ ............................................................................................. อายุ ........................ปี 
สัญชาติ ............... อาชีพ ................................... ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ............................ 
ตําบล .................... อําเภอ ......................... จังหวัด ............................ ใช้เรือประมง ........................................ 
หมายเลขทะเบียนเรือ .................................................. ใบอนุญาตให้ใช้เรือ ....................................................... 

โดยใช้เครื่องมือ .................................................... ไปทําการประมงในทะเลของประเทศ ...................................  
ตามหนังสืออนุญาต .............................................บริเวณ .................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ต้ังแต่วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ........ ถึง  วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. 

       ลงช่ือ  ................................................. ผู้อนุญาต 

เงื่อนไข 

ผู้รับอนุญาตรบัทราบและยนิดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

๑.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของรัฐชายฝั่งที่เข้าไปทําการประมง อย่างเคร่งครัด 

๒.  ปฏิบัติตามคําสั่งและประกาศของ ศปมผ. 

๓.  .............................................................................................................................................................. 

๔.  .............................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ ............................................................ ผู้รับอนุญาต 



ใบอนุญาตใหอ้อกไปทําการประมงในทะเลหลวง 

เลขที่ .............. 

วันที่ ............... 

ออกให้ ณ  ..............................................วันที่ ........................................ 

  อนุญาตให้ .............................................................................................. อายุ .........................
ปี สัญชาติ ............... อาชีพ ...................................  ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ........................ 
ตําบล ................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... ใช้เรือประมง ........................................... 
หมายเลขทะเบียนเรือ .................................................. ใบอนุญาตให้ใช้เรือ ....................................................... 

โดยใช้เครื่องมือ ...................................................... ไปทําการประมงบริเวณ ...................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

ต้ังแต่วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ........ ถึง  วันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

 

       ลงช่ือ  ................................................. ผู้อนุญาต 

เงื่อนไข 

ผู้รับอนุญาตรบัทราบและยนิดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

๑.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาคที่เข้าไปทําการประมง 
อย่างเคร่งครัด 

๒.  ปฏิบัติตามคําสั่งและประกาศของ ศปมผ. 

๓.  ............................................................................................................................................................. 

๔.  ............................................................................................................................................................. 

      ลงช่ือ ............................................................ ผู้รับอนุญาต 

 


