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พระราชก าหนด 
การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง 
  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชก าหนดนี้เรียกว่า “พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  
มาตรา ๒[๑]  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห่งพระราชก าหนดนี้มุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบการประมงใน

ประเทศไทยและในน่านน้ าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษา
ทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ 
รวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ าเรือ และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมงภายใต้
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
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(๒) เพ่ือปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพ้ืนบ้านและชุมชน
ประมงท้องถิ่น 

(๓) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 

(๔) เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง 

(๕) มีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
น าไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และหลักการป้องกันล่วงหน้าเพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

(๖) เพ่ือป้องกันและขจัดการท าการประมงที่เกินศักย์การผลิตและขีดความสามารถในการท า
การประมงส่วนเกิน ตลอดจนควบคุมมิให้การท าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ า 

(๗) เพ่ือบังคับใช้มาตรการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดนี้อย่างเป็นระบบ 
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชก าหนดนี้ 
(๙) เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพในการท างานของแรงงานในภาคการประมง 
(๑๐) เพ่ือสร้างระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงให้มีประสิทธิภาพ 
(๑๑) เพ่ือให้มีระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ าหรือ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้ตั้งแต่การท าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค 
(๑๒) ก าหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญาให้ได้สัดส่วนและเหมาะสมเพ่ือป้องกันการ

กระท าความผิด 
  
มาตรา ๕  ในพระราชก าหนดนี้ 
“สัตว์น้ า” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าเป็นปกติ สัตว์จ าพวกสะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์

ที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ าท่วมถึง สัตว์ที่มีการด ารงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ า สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัยอยู่ใน
น้ าเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า รวมทั้งไข่และน้ าเชื้อของสัตว์น้ า และสาหร่ายทะเล ซาก หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของสัตว์น้ าเหล่านั้น และให้หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้น้ าตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และซากหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ านั้นด้วย 

“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า” หมายความว่า ผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปสัตว์น้ าหรือที่ใช้สัตว์น้ าเป็น
วัตถุดิบ 
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“การแปรรูปสัตว์น้ า” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ าส าหรับใช้
เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ าโดยไม่มีการเปลี่ยนสภาพของสัตว์น้ า หรือการ
เปลี่ยนสภาพสัตว์น้ าเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 

“การประมง” หมายความว่า การท าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การดูแลรักษาสัตว์น้ า 
การแปรรูปสัตว์น้ า และหมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการท าการประมง 

“ท าการประมง” หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ า หรือการกระท าใด ๆ 
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า 

“ที่จับสัตว์น้ า” หมายความว่า ที่ที่มีน้ าขังหรือไหล และหาดทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน รวมทั้งป่าไม้และพ้ืนดินที่มีน ้าท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของ
เอกชน รวมทั้งทะเล 

“ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้ าไทย และทะเลที่
อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งอ่ืน 

“น่านน้ าไทย” หมายความว่า น่านน้ าภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง 
“น่านน้ าภายใน” หมายความว่า ที่จับสัตว์น้ าภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล 
“ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไป

สามไมล์ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า จะออก
กฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่า
สามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนว
เขตบริเวณท่ีก าหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

“แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ าทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ ตามที่
ระบุในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน้ าศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของพ้ืนที่ที่มีการถมทะเล 

“ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่งจน
สุดเขตเศรษฐกิจจ าเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของราชอาณาจักรไทย หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็น
สิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า 

“ทะเลนอกน่านน้ าไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่งและ
หมายความรวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง 

“ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในเขตอ านาจของรัฐชายฝั่ง หรือที่
รัฐชายฝั่งมีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

“รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดน้ าทะเล แต่ไม่รวมถึงประเทศไทย 
“ประมงน้ าจืด” หมายความว่า การท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าที่อยู่ในน่านน้ าภายใน 
“ประมงพ้ืนบ้าน” หมายความว่า การท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมง 

หรือใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมง  ทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์ 
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“ประมงพาณิชย์”[๒] หมายความว่า การท าการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตัน
กรอสขึ้นไป หรือที่ใช้เครื่องยนต์มีก าลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือใช้เรือประมงโดยมีหรือ
ใช้เครื ่องมือท าการประมงตามประเภท วิธี จ านวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการท า การประมงตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้หมายความรวมถึงการใช้เรือประมงดังกล่าวท าการแปรรูปสัตว์น้ าไม่ว่าจะมี
การท าการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์น้ าหรือการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าทั้งโดยวิธี
ธรรมชาติ วิธีผสมเทียม หรือวิธีอ่ืนใดในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในช่วงใดของวงจร
ชีวิตสัตว์น้ านั้น 

“ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” หมายความว่า บ่อ คอก กระชัง หรือที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าลักษณะ
อ่ืนใด ไม่ว่าจะอยู่ในที่ดินของเอกชน หรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในที่จับสัตว์น้ าใด ๆ ที่ผู้ขุ ด 
ผู้สร้าง ผู้จัดท า เจ้าของ หรือผู้ครอบครองมีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะใช้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

“การดูแลรักษาสัตว์น้ า” หมายความว่า การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ าหลังการจับก่อนถึง
กระบวนการการแปรรูปสัตว์น้ า 

“เครื่องมือท าการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ 
อาวุธ เสา และหลักท่ีใช้ท าการประมง 

“เรือประมง”[๓] หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้ เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ า ที่ใช้
สนับสนุนเรือที่ใช้ท าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือแปรรูปสัตว์น้ า 

“เรือขนถ่ายสัตว์น้ า”[๔] หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ท าการขนถ่ายสัตว์น้ า ขนส่งสัตว์น้ า แปรรูป
สัตว์น้ า หรือเก็บรักษาสัตว์น้ าเป็นการเฉพาะ 

“เรือประมงไทย” หมายความว่า เรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วย
เรือไทย 

“จุดอ้างอิง” หมายความว่า ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างขีดความสามารถในการท าการ
ประมง และขีดความสามารถของผลผลิตสัตว์น้ าที่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่พิจารณาจากปริมาณสัตว์น้ า ขนาด อัตราการเกิดและการตาย และช่วงชีวิตของสัตว์น้ า เพ่ือน ามาใช้ก าหนด
จ านวนสูงสุดที่พึงท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

“การท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การท าการประมงโดยฝ่าฝืน
กฎหมาย การท าการประมงท่ีไม่ได้รายงาน และการท าการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์ 

“การท าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า 
(๑) การท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่ อกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายของรัฐชายฝั่ง 
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(๒) การท าการประมงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขององค์การระหว่างประเทศที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

“การท าการประมงท่ีไม่ได้รายงาน” หมายความว่า 
(๑) การท าการประมงโดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือรายงานเท็จ 
(๒) การท าการประมงในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศโดยไม่แจ้ง

หรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการขององค์การระหว่างประเทศนั้น หรือรายงาน
เท็จ 

“การท าการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์” หมายความว่า 
(๑) การท าการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะใช้

เรือใด ๆ ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ โดยประการที่มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกับการอนุรักษ์
และบริหารจัดการการประมงท่ีองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีขึ้น 

(๒) การท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าที่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการการประมง โดยการท าการประมงนั้นไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ า
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

“องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศในแต่ละ
ภูมิภาคร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง 

“เรือไร้สัญชาติ”[๕] หมายความว่า เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง หรือเรือที่มีตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ แต่ไม่รวมถึงเรือของผู้มี
สัญชาติไทยที่ท าการประมงพ้ืนบ้านหรือประมงน้ าจืดซึ่งมีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“นายทะเบียนเรือ” หมายความว่า นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง 
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง 
“คนประจ าเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจ าอยู่ในเรือประมง แต่ไม่รวมถึง

ผู้ควบคุมเรือ 
“โรงงาน”[๖] หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะท่ีใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่

ห้าแรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็
ตาม ส าหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษาสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าที่แปรรูปแล้วหรือที่ยังมิได้แปรรูปมาบรรจุหีบห่อ 
แต่ไม่รวมถึงเรือประมง เรือบรรทุกสินค้า และกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
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“น าผ่าน” หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร 
“ท่าเทียบเรือประมง” หมายความว่า สถานที่ที่จัดขึ้นส าหรับใช้จอดหรือเทียบเรือประมงขน

ถ่ายสัตว์น้ า หรือใช้ในการน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นจากเรือประมง  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ า 
“กิจการแพปลา” หมายความว่า กิจการแพปลาที่ได้รับใบอนุญาต หรือสะพานปลาที่ได้มีการ

ประกาศให้เป็นที่ประกอบกิจการแพปลาตามกฎหมายว่าด้วยกิจการแพปลา 
“การขนถ่ายสัตว์น้ า” หมายความว่า การน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งหมดหรือ

บางส่วนจากเรือประมงไปยังยานพาหนะอ่ืน 
“ผู้สังเกตการณ์” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง 
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตให้กระท าการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามพระราชก าหนดนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมประมง 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชก าหนดนี้ ลด
หรือยกเว้นค่าอากรและค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๗  การขออนุญาต การขอจดทะเบียน การอนุญาต การรับจดทะเบียน การออก

ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตตามพระราชก าหนดนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงจะก าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่า
อากรตามอัตราที่ก าหนดไม่เกินอัตราท้ายพระราชก าหนดนี้ด้วยก็ได้ 

การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดอัตราค่า
อากรหรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจ านวนของเรือประมงหรือ
เครื่องมือท าการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือ
การท าการประมงก็ได ้
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่าง

ประเทศ และอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกด้วย 
ให้ถือว่าการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่างประเทศ
บรรดาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง ไม่ว่าจะกระท าในน่านน้ าไทยหรือนอกน่านน้ าไทย 
และไม่ว่ากระท าโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท า
ความผิดในราชอาณาจักร และต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดนี้ และให้ศาลไทยมีอ านาจ
พิจารณาและพิพากษาคดีได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการมีอ านาจ
ด าเนินการตามกฎหมายได ้

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากความผิดเกิดขึ้นนอกน่านน้ าไทย และการกระท า
ความผิดนั้นมิใช่เรือประมงไทยหรือผู้มีสัญชาติไทย ให้กระท าได้เมื่อได้รับแจ้งจากรัฐต่างประเทศที่การกระท า
ความผิดเกิดขึ้น หรือองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้นแล้ว 

ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือขององค์การ
ระหว่างประเทศในการด าเนินการเพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการการประมง ให้กรมประมงด าเนินการรวบรวม

และประมวลข้อมูลทั้งปวงที่ได้จากการอนุญาต ออกใบอนุญาต จดทะเบียน หรือที่มีผู้แจ้งตามพระราชก าหนด
นี้ และจัดท าสถิติการประมงให้เป็นปัจจุบันเสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน หรือตามระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเก็บสถิติการประมง ให้อธิบดีมี
อ านาจประกาศก าหนดระยะเวลาและข้อมูลที่ประสงค์จะจัดเก็บ และพ้ืนที่ที่จะจัดเก็บ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่
ท าการก านัน และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง 

เมื่อมีประกาศตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพการประมง หรือสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการประมงในเวลาท าการของสถานที่นั้นภายในพ้ืนที่และ
ระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศดังกล่าว และให้ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมีหน้าที่ตอบ
ค าถามตามความเป็นจริง 

  
มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติท าการประมง 
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มาตรา ๑๐/๑[๗]  ผู้ใดจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
ด าเนินการประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด เว้นแต่ได้แจ้งหรือรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้งภายในสาม
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  
มาตรา ๑๑[๘]  ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ้างหรือยินยอมให้คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับ

ใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวเข้าท างานในโรงงาน 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทาง

ปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่ คนต่างด้าว
นั้นได้รับใบอนุญาตท างานมาก่อนและอยู่ในระหว่างด าเนินการต่ออายุ หรือแก้ไขรายการเกี่ยวกับประเภทงาน
หรือนายจ้าง ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานเพ่ือด าเนินการต่ออายุหรือแก้ไขรายการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าตัวคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวหรือตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นครั้งที่สอง ภายในสามปีนับแต่วันที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแต่
ไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งอีกเป็นครั้งที่สาม ภายในสามปีนับแต่วันที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานครั้งที่หนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งปิดโรงงาน 

ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งปิดโรงงานตามวรรคห้าประกอบกิจการโรงงาน ไม่
ว่าจะมีใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่ก็ตาม และห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่บุคคลดังกล่าว
เพ่ือประกอบกิจการโรงงานตามพระราชก าหนดนี้อีกภายในสิบปีนับแต่วันถูกสั่งปิดโรงงาน 

เมื่อมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน ให้กรมประมงแจ้งให้ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมทราบ 

  
มาตรา ๑๑/๑[๙]  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดตามมาตรา ๔๔ มาตรา 

๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้คณะกรรมการ
มาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานไม่น้อยกว่าสิบวันแต่ไม่เกินยี่สิบวัน 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a125/%a125-20-9998-update.htm#_ftn7
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a125/%a125-20-9998-update.htm#_ftn8
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ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานกระท าความผิดอีกเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม ภายในสามปีนับแต่วันที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงาน ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองมีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงาน 
โดยให้น ามาตรา ๑๑ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การบริหารจัดการด้านการประมง 
 
 

มาตรา ๑๒  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบายและก ากับดูแล การ
บริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอยู่ในภาวะที่เหมาะสม และสามารถ
ท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจนเพ่ื อ
รักษาหรือฟ้ืนฟูระดับทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท า
การประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและขจัดการท าการประมงที ่เก ินศักย ์การผลิตและขีด
ความสามารถในการท าการประมงส่วนเกินเพื่อควบคุมมิให้การท าการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า 
  
ส่วนที่ ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
                   
  

มาตรา ๑๓  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการประมง
แห่งชาติ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จ านวนไม่เกินสิบคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓ ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนสมาคมในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง ด้านการ

ประมงนอกน่านน้ าไทย ด้านการประมงน้ าจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และด้านการแปรรูปสัตว์น้ า ด้านละ
หนึ่งคน 

(๒) ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสองคน 
(๓) นักวิชาการด้านการประมง ไม่เกินสองคน 
  
มาตรา ๑๕  ผู้จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า

พิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
  
มาตรา ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  
มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นผู้แทนสมาคมที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  
มาตรา ๑๘  การประชุมและการด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย และก ากับการบริหารจัดการการ

ประมง ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ก าหนดนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ าไทยให้สอดคล้องกับปริมาณของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า และขีดความสามารถในการท าการประมง โดยค านึงถึงจุดอ้างอิงเป็นส าคัญ 

(๒) ก าหนดนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และการแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้ าไทย 
(๓) ก าหนดนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 
(๔) ก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ 
(๕) ก าหนดมาตรการในการด าเนินการควบคุมให้บรรลุตามนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) และ 

(๔) 
(๖) ก าหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ าที่จะท าการประมงในน่านน้ าไทย 
(๗) ก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาการประมงของประเทศให้สอดคล้องกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อม 
(๘) ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและ

สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 
(๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบ 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
นโยบายที่ได้จัดท าตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และเม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการและก ากับการให้
เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

  
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะอนุกรรมการ

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก าหนดได้ 
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจและคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
  
มาตรา ๒๑  นโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) อย่างน้อยต้องมุ่งให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เกิดการสงวน รักษา และป้องกันสัตว์น้ ามิให้สูญพันธุ์ และให้สามารถใช้ประโยชน์

แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๒) ป้องกันมิให้มีการสนับสนุนการท าการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าในด้านการ

สนับสนุนบุคลากร น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือท าการประมง หรือสิ่งของอ่ืนใด 
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(๓) มีมาตรการในการก ากับและควบคุมให้การท าการประมงเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 

(๔) มีแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการท าการประมงกับรัฐอ่ืนและองค์การระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือสงวนและจัดการเกี่ยวกับการคุกคามทรัพยากรสัตว์น้ า การย้ายถิ่นของสัตว์น้ าหรือแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ า โดยใช้หลักการป้องกันล่วงหน้า 

(๕) มีมาตรการป้องกันมิให้มีการท าการประมงจนเป็นการรบกวนหรือขัดขวางกระบวนการ
ของธรรมชาติในการใช้เวลาผลิตและฟ้ืนฟูก าลังการผลิตอย่างเพียงพอ เพ่ือให้การท าการประมงสอดคล้องกับ
การผลิตสูงสุดของธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

(๖) มีมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยต้องด าเนินการปรับปรุง
กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในการท าการประมงขององค์การระหว่างประเทศ 

(๗) มีแนวทางให้ผู้ประกอบอาชีพการประมง และอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประมงได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันแหล่งทรัพยากรประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และ
สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

  
มาตรา ๒๒  แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าตามมาตรา ๑๙ (๘) อย่างน้อย

ต้องครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แนวทางการส่งเสริมมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการท าการประมงอย่าง

ยั่งยืน 
(๒) แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของ

ชาวประมงไทย 
(๓) แนวทางการป้องกันการแสวงหาประโยชน์เกินควรจากทรัพยากรสัตว์น้ า 
(๔) แนวทางการป้องกันการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) แนวทางการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ นานาประเทศ รวมตลอดทั้งรัฐชายฝั่ง 

ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถิติในการจับสัตว์น้ า และข้อมูลอื่นใดเก่ียวกับการท าการประมง 
  
มาตรา ๒๓  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายตามมาตรา ๑๙ ให้กรมประมงด าเนินการจัดท าแผน

บริหารจัดการการประมงให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพิจารณา และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 

  
มาตรา ๒๔  แผนบริหารจัดการการประมงตามมาตรา ๒๓ อย่างน้อยต้องครอบคลุมแนวทาง

ด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
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(๑) แนวทางในการออกใบอนุญาตท าการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท า
การประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้จุดอ้างอิงเป็น
ฐานในการพิจารณา 

(๒) แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้กลับสู่สภาวะปกติตามธรรมชาติ 
(๓) แนวทางในการลดจ านวนเรือประมงที่ท าการประมงพาณิชย์ 
(๔) แนวทางในการลดจ านวนการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ 
(๖) แนวทางการป้องกันมิให้มีการจับสัตว์น้ าที่ยังโตไม่ได้ขนาด 
(๗) แนวทางการพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการประมง 
(๘) แนวทางการเสริมสร้างการบริหารจัดการการประมง 
  
มาตรา ๒๕  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการ

บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ าภายในที่จับสัตว์น้ าใน
เขตประมงน้ าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงด าเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดท านโยบายตามมาตรา ๑๙ 
(๑) 

(๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๓) ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว 

(๔) เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การ
ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า 
  

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 

 
  

มาตรา ๒๖  ให้มีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอ าเภอในเขตท้องที่
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ที่มีการประมง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในจังหวัดใดมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่ งทะเลหรือแม่น้ าโขง ให้มีผู้แทนกองทัพเรือเป็น

กรรมการโดยต าแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน 
  
มาตรา ๒๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๖ ให้แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ด้านการประมงทะเล

นอกชายฝั่ง ด้านการประมงน้ าจืด ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือด้านการแปรรูปสัตว์น้ า ที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา ๒๕ (๒) ตามท่ีเห็นสมควรโดยค านึงถึงความทั่วถึงของผู้มีส่วนได้เสีย 

(๒ )  ผู้ มี คว ามรู้ ห รื อประสบการณ์การด า เนิ นงานในด้ านการประมง  หรื อด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เกินสามคน 

  
มาตรา ๒๘  คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการการ

บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดท านโยบายตามมาตรา ๑๙ (๑) 

(๒) พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการจัดการการ
บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ หรืออธิบดี 

(๓) ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการออกประกาศตามมาตรา ๕๖ และ

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจออกประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวมีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับจากวันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที ่รัฐมนตรีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง ให้
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุมัติจากรัฐมนตรี 

จังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด ให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดเป็นอ านาจหน้าที่ของประมงจังหวัดหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย แต่ในการ ใช้อ านาจหน้าที่ให้
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หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

  
มาตรา ๒๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ และการประชุมคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการประมง
ประจ าจังหวัดโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การท าการประมงในน่านน้ าไทย 
 

  
มาตรา ๓๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการ ควบคุม และก ากับดูแล

การท าการประมง และแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพ้ืนบ้าน และประมงพาณิชย์ โดยการใช้
อ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมและก ากับการท าการประมงตามหมวดนี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องค านึงถึงขีด
ความสามารถในการผลิตของธรรมชาติโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาจุดอ้างอิง เพ่ือให้สามารถท าการ
ประมงได้อย่างยั่งยืน และประชาชนมีแหล่งอาหารได้ตามสมควร 

  
มาตรา ๓๑  ผู้ใดจะท าการประมงน้ าจืดในที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดย

ใช้เครื่องมือท าการประมงตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการท าการประมงในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  
มาตรา ๓๒  ผู้ใดจะท าการประมงพ้ืนบ้านโดยใช้เรือประมง หรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือ

ลักษณะตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงพื้นบ้านจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย เว้นแต่เป็นการใช้เรือประมงโดยใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุจ านวนและประเภทเครื่องมือท าการประมงที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พ้ืนที่การท าการประมง หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
บริหารจัดการการประมง และในกรณีเป็นการท าการประมงโดยใช้เรือประมงให้ออก ให้แก่เจ้าของ
เรือประมงและส าหรับเรือประมงแต่ละล า โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดมิได[้๑๐] 

  
มาตรา ๓๓  ผู้ท าการประมงพ้ืนบ้านต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าการ

ประมงตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
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ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ อธิบดีจะก าหนดให้ผู้ท าการประมง
พ้ืนบ้านต้องจัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและปริมาณของสัตว์น้ า
ที่จับได้และพ้ืนที่ที่ท าการประมงก็ได้ 

ผู้ท าการประมงพ้ืนบ้านต้องเก็บรักษาสมุดบันทึกการท าการประมงตามวรรคสองไว้ และ
พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อน าเรือประมงกลับเข้าฝั่ง 

  
มาตรา ๓๔[๑๑]  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้าน ท าการประมงในเขตทะเล

นอกชายฝั่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ในการอนุญาตดังกล่าว อธิบดีจะ
ประกาศอนุญาตให้เป็นการทั่วไปก็ได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการท าการประมงในเขตทะเล
นอกชายฝั่งด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๓๕[๑๒]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๖  ผู้ใดจะท าการประมงพาณิชย์ต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จาก

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล า และในใบอนุญาตต้อง

ระบุจ านวนและประเภทเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พ้ืนที่การท าการประมง  
ปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมง หรือห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ ให้สอดคล้องกับขีด
ความสามารถในการท าการประมง และปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงอย่างยั่งยืนที่
ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง โดยจะออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดเกินจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดมิได[้๑๓] 

  
มาตรา ๓๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ท าการประมงในเขตทะเล

ชายฝั่ง 
  
มาตรา ๓๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ต้องไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๑๑๔ ยังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
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(๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตท าการประมง 
(๓) เป็นผู้ที่อธิบดีมีค าสั่งตามมาตรา ๑๑๓ (๑) หรือ (๕) และยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันได้รับ

ค าสั่ง 
(๔) เป็นผู้ที่อธิบดีมีค าสั่งตามมาตรา ๑๑๓ (๒) และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้าม 
(๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงยังไม่พ้นห้าปีนับถึงวันยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาต 
(๖) รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก

ใช้ใบอนุญาตท าการประมง หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงโดยผู้มีอ านาจของรัฐหรือองค์การระหว่าง
ประเทศนั้น 

(๗) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี 
  
มาตรา ๔๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ ให้มีอายุ

สองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๑  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ น า

ใบอนุญาตติดไว้ในเรือประมง หรือมีบัตรที่กรมประมงออกให้เพ่ือใช้แทนใบอนุญาตติดตัวให้สามารถตรวจสอบ
ได ้

ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะออกบัตรส าหรับใช้แทนใบอนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาต โดย
บัตรดังกล่าวต้องท าด้วยวัสดุที่ป้องกันน้ า และมีรายละเอียดของใบอนุญาตตามสมควร 

  
มาตรา ๔๒  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ และมาตรา 

๓๖ ดัดแปลงเครื่องมือท าการประมงให้ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ท าการประมงให้ผิดไปจากที่

ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป การก าหนดดังกล่าวต้องให้เวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
มาตรา ๔๔[๑๔]  ใบอนุญาตท าการประมงตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๖ ให้โอนกันได้ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ 
(๒) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการประมง ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
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ท าการประมงของเรือที่ใช้ในการกระท าความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางต รงและทางอ้อม หรือมี
อ านาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(๓) เรือประมงท่ีจะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี 
(๔) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท า

การประมงมาแสดง หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในการโอนใบอนุญาต ให้อธิบดีออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมภายในสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับค าขอ ใบอนุญาตที่ออกให้ใหม่ดังกล่าวให้ก าหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับใบอนุญาตเดิม และเมื่อได้ออก
ใบอนุญาตให้ใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับโอนมีสิทธิและหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีหลักฐานจากจุดอ้างอิงแสดงให้เห็นว่าปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์

น้ ามีไม่เพียงพอกับการท าการประมงอย่างยั่งยืน ให้รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาตท าการประมงไว้
เป็นการชั่วคราว ส าหรับใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง เพ่ือพิจารณาลดปริมาณการจับสัตว์น้ าลงตามที่จ าเป็น และไม่
เป็นเหตุให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงแล้วได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ในกรณีที่หาข้อยุติไม่ได้ ให้
รัฐมนตรีมีอ านาจลดปริมาณการจับสัตว์น้ าลงตามที่ เห็นสมควร หรือจะก าหนดมาตรการอ่ืนให้ผู้ท าการ
ประมงต้องปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ และในกรณีจ าเป็นจะเสนอคณะกรรมการเพ่ือให้ก าหนด
จ านวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมี และมาตรการที่จะด าเนินการกับเรือประมงส่วนที่เกินจ านวนที่พึงมีก็ได้ 

  
มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการ

เดินเรือในน่านน้ าไทย รับจดทะเบียนเรือ หรือออกใบอนุญาตใช้เรือส าหรับการประมง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เรือท่ีใช้ท าการประมงเกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) เรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อธิบดี

แจ้งให้ทราบ 
(๓) เรือท่ีเคยจดทะเบียนในต่างประเทศ และมีหลักฐานว่าถูกใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ า

ไทยตรวจสอบข้อมูลการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากรัฐเจ้าของธง ก่อนรับจดทะเบียนเรือ หรือ
ออกใบอนุญาตให้ใช้เรือตาม (๓) 

ในระหว่างเวลาที่รัฐมนตรีประกาศให้งดการออกใบอนุญาตท าการประมง หรือเมื่อ
เรือประมงมีจ านวนสูงหรือเท่ากับจ านวนเรือประมงสูงสุดที่จะพึงมีที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 
๔๕ และมีกรณีตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้งด
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รับค าขอจดทะเบียนเรือประมงจนกว่าจะได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ แล้วแต่ กรณี ให้รับจด
ทะเบียนเรือประมงต่อไปได้ ส าหรับค าขอที่ได้รับไว้แล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนเรือ ให้คืนค าขอพร้อมด้วย
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ได้รับช าระไว้ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ[๑๕] 
  

หมวด ๔ 
การท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 

 
  

มาตรา ๔๗  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ าให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับ
รัฐอ่ืน ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา ๔๘  ผู้ใดจะใช้เรือประมงไทยท าการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้ าไทย ให้ยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
การออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล า และต้องระบุจ านวน

และประเภทเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์จะท าการ
ประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
แสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในการท าการประมงในน่านน้ าของรัฐชายฝั่ง และเม่ือมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์
ว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือ
องค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับกับการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยท าการประมงในเขต

ของรัฐชายฝั่ง หรือในเขตที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากต้องปฏิบัติตามพระ
ราชก าหนดนี้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์  และมาตรการการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการการประมงของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น 

  
มาตรา ๕๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่

ในเรือประมงตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอ านาจเหนือพ้ืนที่ ที่ตนเข้า
ไปท าการประมงก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้สังเกตการณ์ต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่อ่ืนใดในเรือประมง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่
อธิบดีประกาศก าหนด 
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หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม และการขึ้นทะเบียนผู้สังเกตการณ์ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๕๑  ผู้สังเกตการณ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สังเกตการณ์การจับสัตว์น้ า การคัดสรร การแปรรูป และกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ า 

และบันทึกข้อมูลที่พบจากการสังเกตการณ์นั้น 
(๒) รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านชีววิทยา และเก็บตัวอย่างของสัตว์น้ าที่จับได้ และข้อมูลอ่ืน

ใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น 
(๓) ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) และส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ

เรือประมงเทียบท่า หรือเมื่อผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝั่ง ตามวิธีการและภายในก าหนดเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยท าการประมงในเขต

น่านน้ าไทย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ 
  
มาตรา ๕๓  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับ

กับการท าการประมงนอกน่านน้ าไทยด้วยโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๕๔  ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทย หรือเป็นเจ้าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

แต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจ าเรือหรือมีผู้โดยสารเป็นผู้มีสัญชาติไทย ได้ใช้หรือยอมให้ใช้เรือประมงของตน
ท าการประมงนอกน่านน้ าไทยจนเป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ และท าให้ผู้ควบคุมเรือ 
คนประจ าเรือ หรือผู้โดยสารซึ่งไปกับเรือประมงต้องตกค้างอยู่ในต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการน าบุคคลดังกล่าวกลับประเทศ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
กรมประมง 

ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้กรม
ประมงมีอ านาจยึดเรือประมงดังกล่าวและน าออกขายทอดตลาด และเมื่อหักจ านวนเงินที่ต้องชดใช้พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดตั้งแต่วันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่ได้รับเงินจากการขายทอดตลาด
เหลือเงินเท่าใดให้คืนให้แก่เจ้าของ 

 
หมวด ๕ 

มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ 
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มาตรา ๕๕  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิด
ความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกัน
ล่วงหน้า โดยผู้ท าการประมงต้องไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

  
มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศก าหนด เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์
ในทางวิชาการหรือเพ่ือการบ ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ า และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

การก าหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่
ก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 

  
มาตรา ๕๗  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าหรือน าสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดขึ้นเรือประมง 
  
มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้วัตถุอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดลงสู่ที่จับ

สัตว์น้ า 
(๒) กระท าการใด ๆ อันท าให้สัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ ามึนเมา 
(๓) ปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือท าให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์น้ าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า 
(๔) ท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าตาม (๒) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือ

การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าซึ่งกระท าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแล้ว โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก าหนด หรือการกระท าอันจ าเป็น
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการทหาร[๑๖] 

  
มาตรา ๕๙  ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทท าให้ที่จับสัตว์น้ าเกิดมลพิษในลักษณะที่น่าจะ

เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ า ต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการช่วยเหลือหรือป้องกันชีวิตสัตว์น้ าและท าให้ที่จับ
สัตว์น้ าฟื้นฟูกลับสู่สภาพตามธรรมชาติ  ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าท าการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ า ใน

กรณีท่ีทางราชการมีความจ าเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ า ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี และได้ด าเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ าเกินสมควรแล้ว 
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพ่ือประโยชน์ของทางราชการทหาร 
  
มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า โดยรู้ว่า

เป็นสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ หรือจากการท า
การประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ หรือที่ได้มาจากเรือประมงที่ต้องห้ามมิให้เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๙๔ หรือที่มีชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อตามมาตรา ๑๑๖ 

  
มาตรา ๖๒  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  
มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง วาง หรือสร้างเข่ือน ฝาย ท านบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่

เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือท าการประมงอ่ืนใด หรือกระท าการใดในที่จับสัตว์น้ าอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์
น้ าหรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันสาธารณภัย หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการในการชลประทาน 

  
มาตรา ๖๔  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ าอ่ืน สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ า ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ 
หรือเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน
หรือขนาดท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ใดมีสัตว์น้ า หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ตามวรรคหนึ่งไว้ในครอบครอง ต้องส่งมอบสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ท าลายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นโดยเร็ว 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่การครอบครองสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 

  
มาตรา ๖๕  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น ้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายมิให้เกิด

แก่สัตว์น้ าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดห้ามการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมี
ไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าบางชนิดได้[๑๗] 

ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ าตามวรรค
หนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
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มาตรา ๖๖  ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือน าสัตว์น้ าดังกล่าวขึ้นเรือประมง เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือการช่วยชีวิต
ของสัตว์น้ านั้น 

  
มาตรา ๖๗[๑๘]  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือท าการประมง

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออ่ืนที่มีลักษณะ

และวิธีการคล้ายคลึงกัน 
(๒) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้

ส าหรับดักสัตว์น้ า 
(๓) เครื่องมืออวนลากท่ีมีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๔) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 
ความในวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระท าโดยทางราชการ 

เพ่ือประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนที่เหมาะสมที่ประชาชนพึงใช้ได้และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแล้ว 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการประมงพ้ืนบ้านหรือประมงน้ าจืดที่ได้รับอนุญาต
ผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ ขนาดเรือ วิธีการท าการประมง พ้ืนที่ท าการ
ประมง และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การขออนุญาตผ่อนผัน การอนุญาต ระยะเวลาการผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๖๘  ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท าการประมงต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพ้ืนที่ หรือระยะเวลา
ในการท าการประมง 

  
มาตรา ๖๙  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่าสองจุดห้าเซนติเมตร

ท าการประมงในเวลากลางคืน 
  
มาตรา ๗๐[๑๙]  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ ามีไข่หรือวางไข่ 

เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ าตามที่อธิบดีประกาศก าหนด เว้นแต่จะใช้
เครื่องมือ วิธีการท าการประมง และปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนบรรดาที่อธิบดีก าหนด 
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อ านาจตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด
เป็นผู้ก าหนดก็ได้ 

  
มาตรา ๗๑  ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดมีอ านาจออกประกาศ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องมือท าการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการท าการประมง พ้ืนที่ท าการ

ประมง ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการท าการประมง และเงื่อนไขอ่ืนที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์
น้ า 

(๒) ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ 
(๓) พ้ืนที่ที่จะให้ใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืน

ใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท าการประมง 
ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าซึ่งกระท าโดยทางราชการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแล้ว และในกรณีที่เป็นการออกประกาศเพ่ือใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ใดเป็นการเฉพาะ ให้มีแผนที่แสดง
แนวเขตบริเวณท่ีก าหนดนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 

การก าหนดของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี แล้วให้ใช้
บังคับได้ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และเฉพาะในเขตประมงน้ าจืดและเขตทะเลชายฝั่ง 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง 

  
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่การออกประกาศตามมาตรา ๗๑ จะต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่ที่คาบ

เกี่ยวกันระหว่างพ้ืนที่ของสองจังหวัดขึ้นไป เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศตามธรรมชาติของ
พ้ืนที่นั้น หรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า ให้
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดเสนอต่อรัฐมนตรีเ พ่ือให้รัฐมนตรีใช้อ านาจในการก าหนดแทน
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดที่เก่ียวข้องทราบ 
  

หมวด ๖ 
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
  

มาตรา ๗๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเป็น
แหล่งผลผลิตของสัตว์น้ าอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
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ให้เกิดความยั่งยืนโดยค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการรักษาความสมดุล
ในระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงทั้งในด้านคุณภาพและ
สุขอนามัยที่ได้มาตรฐาน 

  
มาตรา ๗๔  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยในการ

บริโภคสัตว์น้ า ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด าเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศก าหนด 

ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในอันที่จะส่งเสริม พัฒนา และแนะน าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้
ถูกต้องตามมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง และมิให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์
น้ า และออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
ด าเนินการโดยถูกต้องตามมาตรฐานดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ 

  
มาตรา ๗๕  ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ตาม

มาตรา ๗๔ หรือขอให้กรมประมงตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งก าเนิดของสัตว์น้ าใด หรือขอให้
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ า สัตว์น้ า หรือปัจจัยการผลิตเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นค าขอและช าระค่าใช้จ่าย
ในการออกหนังสือรับรองหรือตรวจสอบตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๗๖  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอ่ืน ให้ออกกฎกระทรวงก าหนด
ชนิดหรือลักษณะของสัตว์น้ า หรือประเภท รูปแบบ ขนาด หรือวัตถุประสงค์ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมได้ 

  
มาตรา ๗๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ควบคุมนอกเขตพ้ืนที่ที่คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  
มาตรา ๗๘  ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา ๗๗ ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องแจ้งการประกอบกิจการการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวิธีการที่ก าหนด 
(๒) ก าหนดแหล่งที่มาของสัตว์น้ าที่ห้ามน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(๓) ก าหนดประเภท ลักษณะ และคุณภาพอาหารของสัตว์น้ าที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ า 
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(๔) ก าหนดชนิดและปริมาณของยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่ห้ามใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ าทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการป้องกันมิให้น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารั่วไหล
ออกจากที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

(๗) ก าหนดเรื่องอ่ืนใดที่จ าเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อ
ผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น 

  
มาตรา ๗๙  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดย

อนุโลม 
  

หมวด ๗ 
การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๘๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบการควบคุม เฝ้าระวัง และ
ตรวจสอบการท าการประมงให้มีประสิทธิภาพ และสร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าได้ตั้งแต่การท าการประมงไปจนถึงผู้บริโภครายสุดท้าย 

นอกจากบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๙ แล้ว การควบคุม เฝ้าระวัง 
สืบค้น และตรวจสอบการท าการประมงให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ 
  
ส่วนที่ ๑ 
การควบคุมและเฝ้าระวัง 
                   
  

มาตรา ๘๑[๒๐]  เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภทการใช้ท าการ
ประมงและมีขนาดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a125/%a125-20-9998-update.htm#_ftn20


Update 05/02/2561 

(๒) จัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วันที่เข้าออกท่าเทียบ
เรือประมง ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ท าการประมง พ้ืนที่ในการท าการประมงและต าแหน่งเรือในขณะจับสัตว์
น้ า จุดจอดเรือ ประเภทและปริมาณของสัตว์น้ าที่จับได้หรือการเททิ้งสัตว์น้ า การขนถ่ายสัตว์น้ า การน าสัตว์
น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ซึ่งต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและต้องส่งรายงานให้กรมประมง
ทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด และในกรณีเข้าเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบส าเนาสมุดบันทึกการท าการประมง และเอกสารหลักฐาน
อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก าหนดด้วย 

(๔) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๕) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๘๒  ก่อนน าเรือประมงตามมาตรา ๘๑ ออกจากท่าเทียบเรือประมง เจ้าของเรือหรือ

ผู้ควบคุมเรือต้องน าเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้ท าการประมง จ านวนรายชื่อ
และหนังสือคนประจ าเรือ หรือหลักฐานการอนุญาตตามมาตรา ๘๓ ของคนประจ าเรือที่จะออกไปพร้อมกับ
เรือประมง และหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคน
ประจ าเรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่ยื่นเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หรือการ
จัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งห้ามมิให้น าเรือออกจากท่าเทียบเรือประมงหรือสั่งให้น าเรือประมงเข้า
เทียบท่าได ้

  
มาตรา ๘๓  คนประจ าเรือต้องมีหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน

น่านน้ าไทย และในกรณีคนประจ าเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก ให้อธิบดีมีอ านาจเช่นเดียวกับเจ้าท่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยในการออกหนังสือคนประจ าเรือ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะท างานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง และมีอ านาจเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวในการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวนั้นท างานในเรือประมงท่ีจะออกไปท าการประมงในทะเล 
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การอนุญาตตามวรรคสอง ให้อธิบดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด และเม่ือได้ออกหนังสือคนประจ าเรือหรือได้อนุญาตให้ผู้ใดแล้ว ให้แจ้งให้กรมเจ้าท่าส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางานทราบด้วย  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคนประจ าเรือในการขอหนังสือคนประจ า
เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย หรือขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และ
กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

ให้อธิบดีมีอ านาจออกหนังสือคนประจ าเรือ และหลักฐานการอนุญาตให้แก่คนประจ าเรือตาม
แบบที่อธิบดีประกาศก าหนด ซึ่งคนประจ าเรือต้องเก็บรักษาหลักฐานนั้นไว้กับตัวหรือในสถานที่ที่ปลอดภัยใน
เรือประมงท่ีตนประจ าอยู่ 

การออกหนังสือคนประจ าเรือและการอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้ได้แต่เฉพาะการท างานใน
เรือประมงที่ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต และในบริเวณท่าเทียบเรือประมง และเฉพาะตามก าหนดเวลาที่
ระบุไว้ในหลักฐานการอนุญาต 

  
มาตรา ๘๓/๑[๒๑]  ห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจ าเรือของเรือล าอ่ืนมา

ท างานระหว่างน าเรือประมงออกไปท าการประมงในทะเล เว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัย และได้
แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากมีการรับคนประจ าเรือ 

  
มาตรา ๘๔  ผู้ใดประสงค์จะใช้ท่าเทียบเรือของตนเป็นท่าเทียบเรือประมงต้องจดทะเบียน

เป็นท่าเทียบเรือประมงต่อกรมประมง เว้นแต่ท่าเทียบเรือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจการแพปลาอยู่แล้ว 
  
มาตรา ๘๕  เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือผู้ประกอบกิจการแพปลาต้อง

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกล าที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตามรายการ 
วิธีการ และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ด าเนินการรวบรวมและจัดส่ง
รายงานการเข้าออกเรือตามมาตรา ๘๑ ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามวิธีการที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา ๘๕/๑[๒๒]  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้ า เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็นเรือ

ขนถ่ายสัตว์น้ า 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าด้วยโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๖  ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เรือประมงที่ท าการประมงพาณิชย์ขนถ่ายสัตว์
น้ าออกจากเรือประมง ยกเว้นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ า หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่า ณ สถานที่อ่ืนใดนอกจากท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ หรือสถานที่ที่เป็นกิจการ
แพปลาตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด[๒๓] 

ประกาศของอธิบดีตามวรรคหนึ่งอาจก าหนดขนาดของเรือประมงที่สามารถขนถ่ายสัตว์น้ า 
หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมงแห่งใดด้วยก็ได้ 

ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตามวรรคหนึ่ง จัดท าหนังสือ
ก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศก าหนด และส่งส าเนาให้กรมประมงตาม
ระยะเวลาและวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๘๗[๒๔]  ห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล เว้นแต่เป็นการขนถ่ายไปยังเรือที่ได้จด

ทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ท าการประมงต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือช่องทางอ่ืนท านองเดียวกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ า และต้อง
รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หลังการ
ด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ า 

หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า
ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอ านาจ
ประกาศก าหนดห้ามมิให้มีการขนถ่ายสัตว์น้ า โดยจะก าหนดตามประเภทหรือขนาดของเรือ พ้ืนที่ หรือ
ระยะเวลาที่ห้ามท าการขนถ่ายสัตว์น้ าก็ได้ 

  
มาตรา ๘๘[๒๕]  เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่มีขนาดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้อง

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๒) จัดท าหนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ และ

รายงานให้กรมประมงทราบตามระยะเวลาและโดยวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๓) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออก ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๔) ต้องได้รับอนุมัติแผนการขนถ่ายสัตว์น้ าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนออกไปท าการขนถ่าย

สัตว์น้ า และต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หลังการด าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ า ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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(๕) การขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 
ตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอ านาจเหนือพ้ืนที่ที่ตนเข้าไปท าการขน
ถ่ายสัตว์น้ าก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๖) กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
(๗) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือขนถ่ายสัตว์น้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ

ก าหนด 
  
มาตรา ๘๙[๒๖]  เรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า นอกจากต้องปฏิบัติตามพระ

ราชก าหนดนี้แล้ว ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งใดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบของรัฐชายฝั่งนั้น และในกรณีที่เป็นการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลหลวงต้องปฏิบัติตามกฎ หรือ
ระเบียบขององค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๘๙/๑[๒๗]  เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้า

ระวังการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าปฏิบัติได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานการติดตั้ง การรับส่งและการจัดเก็บข้อมูล และการ
รักษาความมั่นคงของระบบติดตามเรือประมง ให้อธิบดีมีอ านาจออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

หลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 

  
มาตรา ๙๐  เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าที่ได้จากการประมง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รวบรวมและจัดท าหลักฐานเพ่ือประกอบการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องจัดท าสมุดบันทึกการท าการประมง และส่งรายงานให้
กรมประมงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) 

(๒)[๒๘] เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต้องจัดท าหนังสือก ากับการขนถ่ายสัตว์น้ า 
และส่งรายงานให้กรมประมงตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๘๘ (๒) 
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(๓) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา ต้องจัดท าหนังสือก ากับการซื้อ
ขายสัตว์น้ าให้แก่ผู้ซื้อ ตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศก าหนด และต้องส่งส าเนาให้กรมประมงตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๖ วรรคสาม 

(๔) ผู้ซื้อสัตว์น้ าจากท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาตาม (๓) ต้องกรอก
ข้อมูลในหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าตาม (๓) เมื่อขายหรือส่งมอบสัตว์น้ านั้นให้บุคคลอื่น 

(๕) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหรือแปรรูปสัตว์น้ า ต้องจัดท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๖) ผู้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ า 
หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๙๒ 

  
มาตรา ๙๑  เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งที่มาของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จาก

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุมตามมาตรา ๗๖ 
ต้องจัดท าหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าให้แก่ผู้ซื้อตามแบบและรายการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อผู้ซื้อสัตว์น้ าตามวรรคหนึ่งขายหรือส่งมอบสัตว์น้ านั้นให้บุคคลอ่ืน ให้กรอกข้อมูลในแบบ
รายการตามวรรคหนึ่ง ระบุผู้ซื้อหรือผู้รับมอบสัตว์น้ านั้นทุกทอดไป 

  
มาตรา ๙๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ต้องแสดงใบรับรองการจับ

สัตว์น้ า หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วย
กฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น้ า หรือเอกสาร
อ่ืนใดที่แสดงว่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่เรือประมงไทยจับได้จาก
การท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนั้นมิให้ถือว่าเป็นการน าเข้า 

  
มาตรา ๙๓  ผู้ส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าผู้ใดประสงค์จะขอใบรับรองการจับสัตว์น้ า 

หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหรือการแปรรูปสัตว์น้ า ให้ยื่นค าขอต่อกรมประมง ตามแบบ วิธีการ 
และช าระค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรองตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
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ส่วนที่ ๓ 

มาตรการในการตรวจสอบ 
 
 

มาตรา ๙๔  ห้ามมิให้ผู้ใดน าเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร 

ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายให้ทราบทั่วกัน โดยให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ประกาศโดยรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๙๕[๒๙]  เรือประมงท่ีมิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด แต่รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้แจ้งล่วงหน้าเกินเก้าสิบหกชั่วโมงก่อน เวลาที่เรือประมงจะ
เดินทางถึงท่าเทียบเรือไม่ได้ โดยเรือประมงดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูล และเข้าเทียบท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลตามวรรคหนึ่งและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทราบภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งหรือก่อนเวลาที่เรือจะ
เข้ามาในราชอาณาจักรสุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 

เรือประมงที่ได้แจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วแต่มิได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้ถือว่า
ได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าได้ 

ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงดังกล่าวได้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ เกี่ยวข้องกับการท า
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการเข้าเทียบท่า หรือจะอนุญาตให้เข้าเทียบ
ท่าได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของคนประจ าเรือหรือตัวเรือประมง หรือ
เพ่ือการตรวจสอบเรือและการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือป้องกันและปราบปรามการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้ใช้บังคับแก่เรือประมงท่ีมิได้น าสัตว์น้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม  

  
มาตรา ๙๖[๓๐]  เมื่อเรือประมงได้รับอนุญาตให้เทียบท่าตามมาตรา ๙๕ และเทียบท่าแล้ว ให้ยื่น

ค าขออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a125/%a125-20-9998-update.htm#_ftn29
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ขึ้นจากเรือประมงได้ ใบอนุญาตดังกล่าวให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
และกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้การน าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าต้องได้รับอนุญาต 

ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
เจ้าของเรอืหรือผู้ควบคุมเรือจะพิสูจน์ได้ว่า 

(๑) เรือประมงนั้นมีใบอนุญาตให้ท าการประมงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งออก
โดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง 

(๒) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือท าหนังสือรับรองว่ารัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควร

ว่าสัตว์น้ าที่จับได้นั้นเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ 
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้

เรือประมงนั้นออกจากราชอาณาจักรได้ภายในเวลาที่ก าหนด และแจ้งให้ รัฐเจ้าของธง หรือประเทศอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือทราบ ในกรณีที่เรือประมงนั้นไม่ออกนอกราชอาณาจักรภายใน
เวลาที่ก าหนด หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าเรือนั้นได้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีเป็นเรือไร้
สัญชาติ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ยึดเรือประมงและทรัพย์สินในเรือประมงนั้นออกขายทอดตลาดหรือท าลายได้ 
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ให้กรมประมงยึดไว้จนกว่า
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือสามารถพิสูจน์ได้ตามวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและสั่งให้เรือนั้น
ออกจากราชอาณาจักร ถ้าเรือนั้นออกจากราชอาณาจักรภายในเวลาที่ก าหนด หรือในกรณีที่อธิบดีสั่งท าลาย
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามวรรคสามหรือน าไปด าเนินการเพ่ือจ่ายแจกตามวรรคห้า มิให้ถือว่าได้มีการ
น าหรือเคยน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ในการขายทอดตลาดตามวรรคสาม มิให้น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าออกขายทอดตลาด
ด้วย โดยให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ท าลายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าดังกล่าว หรือน าไปด าเนินการเพื่อจ่ายแจก
ให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา 

เรือประมงที่ไม่อาจแสดงหลักฐานตามวรรคสองได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าได้ท าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้รับบริการเติมเชื้อเพลิง และ
เสบียง หรือซ่อมบ ารุง ตามความจ าเป็นก็ได้ 

  
มาตรา ๙๗  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้เรือประมงที่ท าการประมงพ้ืนบ้านซึ่งรัฐเจ้าของธง

ที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ทั้งหมดหรือบางส่วนก็
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ได้  ในการนี้ รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดแนวปฏิบัติให้เรือดังกล่าวต้องปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ มีการท า
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยก็ได้ 
  

หมวด ๘ 
สุขอนามัยของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

 
  

มาตรา ๙๘  ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท ามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ 
การดูแลรักษาสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการการประมงน าไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตนให้ได้สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการการประมงด าเนินการให้ได้

มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกหนังสือรับรองการได้มาตรฐานให้แก่ผู้ซึ่ง
ด าเนินการได้มาตรฐานดังกล่าวได้ตามท่ีร้องขอ 

การร้องขอหนังสือรับรองตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยจะ
ก าหนดให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับรองด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๙๙  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ รัฐมนตรีจะ

ประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงทุกประเภทหรือบางประเภท หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ทั้งหมดหรือบางชนิด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามมาตรา ๙๘ ก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการการประมงหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง
ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการการประมงหรือผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหยุดด าเนินการเป็นเวลาตามที่ก าหนด ตามท่ีเห็นสมควรได้ 

  
มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าในที่จับสัตว์น้ าแห่งใดเกิดสภาวะมลพิษ หรือมีการปนเปื้อน

ของสารพิษหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ าเกินมาตรฐานที่อธิบดีประกาศก าหนด ให้
อธิบดีมีอ านาจประกาศห้ามท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าแห่งนั้นภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
  

หมวด ๙ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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มาตรา ๑๐๑  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเพียงพอ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการการประมงมีความ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

  
มาตรา ๑๐๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการหรือ

พนักงานของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับ
อนุญาต หรือสถานที่ที่เก่ียวกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน จ าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

(๓) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

(๔) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสั่งให้
ผู้ควบคุมเรือประมงน าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้ าใด เพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้   ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 

(๕) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนด
นี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชก าหนด
นี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๗) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือน าไปตรวจสอบ หรือตรวจ
วิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ 

(๘) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ 

(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่า เป็น
ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี ้ยงสัต ว์น้ าโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 
๗๘ (๔) 
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ในกรณีที่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (๘) หรือ (๙) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ หรือต่อสัตว์น้ า
อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ า หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งท าลายหรือ
จัดการอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

เมื่อได้เข้าไปและท าการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

ให้อธิบดีมีอ านาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้
ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

  
มาตรา ๑๐๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ซึ่งติดตั้งเครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูก

สร้าง หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับ
อนุญาต หรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนั งสืออนุญาตรื้อถอน หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่ก าหนดได้ 

หากผู้ได้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจด าเนินการรื้อถอนหรือท าลายเครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ นั้นเสี ยได้ โดยให้ผู้
ได้รับค าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนั้น 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวบุคคลซึ่งติดตั้งเครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ลงในที่
จับสัตว์น้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจรื้อถอนได้ เมื่อรื้อถอนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เก็บรักษาเครื่องมือ หรือวัสดุที่รื้อถอนไว้เป็นเวลาสามสิบวัน ถ้าเจ้าของไม่มาแสดงตนเพ่ือขอคืนให้เครื่องมือ
หรือวัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจท าลาย ขาย หรือด าเนินการอ่ืนได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด[๓๑] 

  
มาตรา ๑๐๔  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณี 

หรือความตกลงที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
ของประเทศที่มีอ านาจ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอ านาจควบคุมดูแลการท าการประมงในเขตนั้น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและได้รับการคุ้มครองในการขึ้นไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่าก าลัง
ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ท าการประมงอยู่นอกน่านน้ าไทยเพ่ือตรวจสอบและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ 

การขึ้นไปบนเรือประมงเพ่ือตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของนานา
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ประเทศและเป็นที่ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ และให้น าความในมาตรา ๑๐๕ (๑) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยให้แจ้งให้รัฐเจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

  
มาตรา ๑๐๕  ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดกระท าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการ

กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ และจัดเก็บหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
(๒) สั่งยึดเครื่องมือท าการประมง สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีไว้หรือได้มาจากการท า

การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีค าสั่งตามหมวด ๑๐ 
หรือหมวด ๑๑ 

ในการยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตาม (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้
ควบคุมเรือดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าไว้ในเรือหรือในที่อ่ืนใดเพ่ือรักษาสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้อยู่ในสภาพเดิมก็ได้ โดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่
เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นออกขาย
ทอดตลาดได้ ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดโดยเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะ
ซื้อหรือรับโอนสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ านั้นไม่ได้ และผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศก าหนด เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดภายหลัง
หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดแล้วไว้แทนสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ยึดไว้[๓๒] 

  
มาตรา ๑๐๖  ให้อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้น

ทะเบียนตามมาตรา ๒๕ (๒) เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ 
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระ

ราชก าหนดนี้ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจ าตัวของบุคคล

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
  
มาตรา ๑๐๗  ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีต้องจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการตาม

พระราชก าหนดนี้ได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท าการ ผู้ขอรับ
บริการต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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มาตรา ๑๐๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
  
มาตรา ๑๐๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  

หมวด ๑๐ 
มาตรการทางปกครอง 

 
  

มาตรา ๑๑๐  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการทางปกครองที่
เพียงพอเพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการใช้โทษ
ทางอาญาที่ได้ก าหนดไว้ในหมวด ๑๑ และเพ่ือก าหนดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ถือเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

  
มาตรา ๑๑๑  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ กฎกระทรวง 

ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชก าหนดนี้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสือ
อนุญาต ให้ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาตมี
ก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๙ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งซ้ า ให้ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หรือการอนุญาตได ้

  
มาตรา ๑๑๒[๓๓]  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือเจ้าของเรือที่ได้

จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชก าหนดนี้ กฎกระทรวง  ประกาศ หรือ
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชก าหนดนี้ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ 

  
มาตรา ๑๑๒/๑[๓๔]  ให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ประกอบด้วย อธิบดีกรม

ประมง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการจัดหางาน ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เป็นกรรมการ 

ให้ผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาและก าหนดมาตรการทางปกครองตามมาตรา ๑๑ มาตรา 

๑๑/๑ และมาตรา ๑๑๓ 
  
มาตรา ๑๑๒/๒[๓๕]  การประชุมคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  
มาตรา ๑๑๓[๓๖]  ผู้ใดท าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ

มาตรการทางปกครองมีอ านาจสั่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมงนั้นหรือเครื่องมือท าการ

ประมง 
(๒) ห้ามท าการประมงจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(๓) สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะสั่งห้ามมิให้ใช้เรือประมงนั้น

จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตด้วยก็ได้ 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ท าการประมงโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย 
(๕) กักเรือประมง 
การสั่งยึดเครื่องมือท าการประมงตาม (๑) หรือกักเรือประมงตาม (๕) เจ้าของเรือจะวาง

ประกันแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดก็ได้ แต่ถ้ามีการน าเครื่องมือท าการประมงหรือ
เรือประมงนั้นไปใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก ให้เงินประกันนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และจะขอ
วางเงินประกันแทนอีกไม่ได้ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การสั่งยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ า ตาม (๑) ด้วยโดยอนุโลม 

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรการทางปกครองค านึงถึงสภาพความร้ายแรง
แห่งความผิด การกระท าผิดซ้ า และการป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดกระท าความผิดซ้ าอีก 
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มาตรา ๑๑๔  การกระท าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการท าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่าง
ร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๓ 

(๑) ใช้เรือไร้สัญชาติท าการประมงตามมาตรา ๑๐ 
(๒)[๓๗] ท าการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตท าการประมงหรือไม่มีใบอนุญาตใช้เครื่องมือท าการ

ประมงตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ 
(๔) จัดท าบันทึกการท าการประมงหรือรายงานการท าการประมงโดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จ 

หรือท าลายเอกสารหรือหลักฐานในการกระท าความผิด 
(๕) ท าการประมงเกินปริมาณหรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา ๓๖ ท าการประมงในบริเวณ

ที่ห้ามท าการประมงตามมาตรา ๕๖ หรือท าการประมงในห้วงเวลาที่ห้ามท าการประมงตามมาตรา ๗๐ 
(๖)[๓๘] ดัดแปลงเครื่องมือท าการประมงตามมาตรา ๔๒ ท าการประมงผิดไปจากที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ หรือใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 
หรือมาตรา ๗๑ (๑) 

(๗) ท าการประมงโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่รัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศก าหนดไว้
ตามมาตรา ๔๙ 

(๘) จับสัตว์น้ าหรือน าสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กกว่าที่ก าหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๕๗ 
(๙) จับสัตว์น้ าหรือน าสัตว์น้ าตามที่ก าหนดไว้ขึ้นเรือประมงตามมาตรา ๖๖ 
(๑๐) ขนถ่ายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๘๗ 

มาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ 
(๑๑) ปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนเครื่องหมายประจ าเรือประมงหรือทะเบียนเรือประมง 
(๑๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง ซ่อนเร้น 

หรือท าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๑๓) มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจ าเป็นให้แก่เรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 
(๑๔) กระท าการอันเป็นความผิดในเรื่องอ่ืนใดที่ไม่ใช่เป็นการกระท าตาม (๑) ถึง (๑๓) เกิน

สามครั้งภายในหนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นการกระท าเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
  
มาตรา ๑๑๕  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือระงับการอนุญาต

หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรือการเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๑๑๒ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคล 
ดังต่อไปนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

(๑) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ออกค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี 
(๒) ในกรณีที่อธิบดีเป็นผู้ออกค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี[๓๙] 
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ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้น เว้นแต่อธิบดีหรือ
รัฐมนตรี แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน 

ค าวินิจฉัยของอธิบดีหรือรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด 
  
มาตรา ๑๑๕/๑[๔๐]  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือ

ระเบียบที่ออกตามความในพระราชก าหนดนี้ ให้สันนิษฐานว่าผู้มีหน้าที่ได้กระท าการหรือปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริต และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากรัฐใน
กรณีท่ีถูกด าเนินคดี ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๑๖  เรือประมงใดถูกใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้รัฐมนตรีประกาศ

รายชื่อเรือนั้นให้ทราบทั่วกัน และจะสั่งให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพิกถอนทะเบียนเรือ
ส าหรับใช้ในการประมงด้วยก็ได้ และเมื่อรัฐมนตรีประกาศรายชื่อเรือประมงนั้น หรือมีการออกค าสั่งเพิกถอน
ทะเบียนเรือแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือนั้นท าการประมงอีกเป็นระยะเวลาตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดซึ่ งต้อง
ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อดังกล่าว และในระหว่างเวลาดังกล่าว ห้ามไม่ให้เจ้าของท่าเทียบ
เรือประมงหรือกิจการแพปลายินยอมให้เรือประมงดังกล่าวน าสัตว์น้ าขึ้นเทียบท่าเทียบเรือประมงหรือแพปลา
ของตน 

  
มาตรา ๑๑๗  ประกาศรายชื่อเรือประมงตามมาตรา ๑๑๖ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อเรือประมงและชื่อเดิม 
(๒) ธงของเรือประมงและธงสัญชาติเดิมของเรือ 
(๓) เจ้าของเรือ เจ้าของเรือคนเดิมที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลประโยชน์ของเรือดังกล่าว 
(๔) เลขทะเบียนหรือหมายเลขประจ าเรือที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศ และที่ออกโดย

กรมเจ้าท่า 
(๕) รูปถ่ายของเรือ 
(๖) วันที่ขึ้นบัญชีรายชื่อ 
(๗) ระบุการกระท าความผิดที่เป็นเหตุให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมง 
(๘) ระยะเวลาการเพิกถอนทะเบียนเรือส าหรับใช้ท าการประมง 
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มาตรา ๑๑๘[๔๑]  ให้กรมประมงแจ้งบัญชีรายชื่อเรือประมงที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
๑๑๖ ที่มิใช่เรือไทย ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศทราบ 

  
มาตรา ๑๑๙  รัฐมนตรีอาจถอนชื่อเรือประมงออกจากบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการ

ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อ 
(๑) เจ้าของเรือได้แสดงหลักฐานว่าเรือประมงนั้นมิได้มีความเกี่ยวพันกับการท าการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) เรือประมงนั้นอับปางหรือถูกท าลาย 
(๓) เมื่อพ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่เรือประมงถูกประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ และไม่ได้

รับรายงานว่าเรือประมงนั้นเกี่ยวข้องกับการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก 
(๔) เจ้าของเรือนั้นได้แสดงหลักฐานว่าได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรือนั้นสามารถท าการ

ประมงได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือขจัดส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนแล้ว 
(๕) เจ้าของเรือนั้นได้แสดงพยานหลักฐานให้เป็นที่พอใจได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือ

เกี่ยวข้องกับการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และได้มีมาตรการในการป้องกันตามสมควร
แล้ว 

  
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้รับอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือ

หนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๓ ให้ผู้รับอนุญาตจัดการรื้อถอนหรือท าลายเครื่องมือท าการ
ประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นของผู้รับอนุญาต ในที่จับสัตว์น้ าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุหรือวันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต แล้วแต่กรณี และให้น าความในมาตรา 
๑๐๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
  

มาตรา ๑๒๑  บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมและ
ได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และป้องปรามการฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้รับประโยชน์จากการ
กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้ 
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มาตรา ๑๒๒  ผู้ประกอบอาชีพการประมงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมงผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา ๑๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือปรับจ านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการ
ท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า
ที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๒๓/๑[๔๒]  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตาม

มาตรา ๑๐/๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
  
มาตรา ๑๒๔[๔๓]  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑/

๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการ
จ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน 

ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือวรรคหก หรือมาตรา 
๑๑/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาทตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานผู้ใดออกใบรับแจ้งหรือใบรับ
อนุญาตโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสอง
ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้ จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๒๕/๑[๔๔]  ผู้ท าการประมงพ้ืนบ้านผู้ใดท าการประมงโดยใช้เครื่องมือไม่ตรงกับ

ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง ท าการประมงนอกพ้ืนที่การท าการประมง หรือผิดเงื่อนไขอื่นใดที่
ก าหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือปรับจ านวนสามเท่าของมูลค่าของสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๒๖  ผู้ท าการประมงพ้ืนบ้านผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าพันบาท 
  
มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
  
มาตรา ๑๒๘[๔๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสน

บาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะ
สูงกว่า 

ถ้าผู ้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั ้งแต่ยี ่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยหา้
สิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่
ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ ได้จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่
จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า
ที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง
แล้ว แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท 
  
มาตรา ๑๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสน

บาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน

กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า
ที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๓๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองล้าน

บาทถึงสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า 
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สิบล้านบาทถึงยี่สิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า
ที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับยี่สิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงสิบล้าน

บาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย

ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับสิบล้านบาทถึงยี่สิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้
จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ าโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา 

๘๘ (๕) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท[๔๖] 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง

ระวางโทษปรับสองล้านบาท 
  
มาตรา ๑๓๖  ผู้สังเกตการณ์ผู้ใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ หรือปฏิบัติหน้าที่

โดยทุจริตเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๑๓๗  เจ้าของเรือประมงผู้ใดไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือปรับจ านวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายตามมาตรา 
๕๔ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง

ห้าหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่
ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๓๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการ
ท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่ งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า
ที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๔๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าแสนบาท 
  
มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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มาตรา ๑๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท หรือปรับจ านวนห้า

เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่มีไว้ในครอบครอง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
  
มาตรา ๑๔๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ หรือมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น

บาทถึงหนึ่งล้านบาท และต้องรื้อถอนหรือฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้ าให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใน
การรื้อถอนหรือฟ้ืนฟูท่ีจับสัตว์น้ าให้กลับคืนสู่สภาพตามธรรมชาติให้แก่รัฐตามจ านวนที่รัฐได้ใช้จ่ายไป 

  
มาตรา ๑๔๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง น าสัตว์น้ าไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ า ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  
มาตรา ๑๔๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสามล้านบาท 

หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่จับหรือน าขึ้นเรือประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
  
มาตรา ๑๔๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสน

บาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
  
มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๑ ต้องระวาง

โทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าการ
ประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการ
ท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จาก
การท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ า
ที่ได้จากการท าการประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ได้จากการท า
การประมง แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับจ านวนสามเท่าของมูลค่า

สัตว์น้ าที่ได้จากการท าการประมง 
  
มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๙ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๑) (๕) 

(๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอด
ระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน รวมทั้งต้องด าเนินการฟ้ืนฟูหรือช าระค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูที่จับสัตว์น้ า หรือสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินการให้กลับสู่สภาพตามธรรมชาติ 

  
มาตรา ๑๕๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามหมื่น

บาทถึงสามแสนบาท 
  
มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๘๘ (๑) หรือ (๗) ต้องระวาง

โทษปรับสองหมื่นบาท[๔๗] 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน

กรอส ต้องระวางโทษปรับสองแสนบาท 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย

ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งล้านบาท 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้ งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง

ระวางโทษปรับสี่ล้านบาท 
  
มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดท าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ าโดยมิได้รายงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ไว้ในมาตรา ๘๑ (๒) หรือ (๓) มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๘ (๒) (๓) หรือ (๔) หรือท ารายงานอันเป็นเท็จ หรือไม่
น าเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๕) หรือมาตรา ๘๘ (๖) ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท[๔๘] 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับห้าแสนบาท 
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้ งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับสองล้านบาท 

  
มาตรา ๑๕๓[๔๙]  เจ้าของเรือประมงผู้ใดใช้คนประจ าเรือซึ่งไม่มีหนังสือคนประจ าเรือหรือไม่

ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๘๓/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทแต่ไม่เกินแปด
แสนบาทต่อคนประจ าเรือดังกล่าวหนึ่งคน และให้อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงของเจ้าของ
เรือประมง และให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีค าสั่งเพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือของผู้ควบคุมเรือตามกฎหมายว่า
ด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยด้วย 

  
มาตรา ๑๕๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ หรือมาตรา ๘๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง

แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
  
มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๕/๑ มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๗ หรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์
น้ าที่ท าการขนถ่าย แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า[๕๐] 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ท าการ
ขนถ่าย แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย
ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่
ท าการขนถ่าย แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงยี่สิบห้าล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่ท าการขนถ่าย 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๕๕/๑[๕๑]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๙/

๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท ส าหรับเรือขนาดไม่เกินสิบตันกรอส 
และปรับเพ่ิมขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป ตันกรอสละหนึ่งหมื่นบาท  

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 
๘๙/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดระยะเวลาที่
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
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มาตรา ๑๕๖  เจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา ผู้ประกอบกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ต้องมีการควบคุม หรือผู้ซื้อสัตว์น้ าจากบุคคลดังกล่าวผู้ใดไม่จัดท าหนังสือก ากับการซื้อขาย
สัตว์น้ า หรือจัดท าเอกสารหรือกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

  
มาตรา ๑๕๗  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าหรือแปรรูปสัตว์น้ าผู้ใดไม่จัดท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 

หรือท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองล้านบาท 
  
มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ า หรือ

เอกสารอ่ืนใดตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่น าเข้า 
ส่งออก หรือน าผ่าน 

  
มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจ านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๖๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๙๗ 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือปรับจ านวนสามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

  
มาตรา ๑๖๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
มาตรา ๑๖๒[๕๒]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามมาตรา 

๑๐๒ (๑) หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ (๔) มาตรา ๑๐๕ (๒) หรือไม่อ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า หรือฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครองตามมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

ในกรณีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ในกรณีการฝ่าฝืนค าสั่งตามมาตรา ๑๐๕ (๒) หรือมาตรา ๑๑๓ (๒) หรือ (๕) เป็นกรณี
ที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ให้ปรับเพิ่มขึ้นตามขนาดของเรือในส่วนที่เกินสิบตันกรอสขึ้นไป ตัน
กรอสละหนึ่งหมื่นบาท 
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มาตรา ๑๖๒/๑[๕๓]  ผู้ซื้อสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจากการขายทอดตลาดตามมาตรา 
๑๐๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๓ วรรคสาม ผู้ใดปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศก าหนดต้อง
ระวางโทษปรับเป็นห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ขายทอดตลาด 

  
มาตรา ๑๖๓  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่

หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  
มาตรา ๑๖๔  ผู้ใดน าข้อมูลที่ได้รับจากระบบติดตามเรือประมงหรือบันทึกการท าการประมง

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไปเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามอ านาจหน้าที่ หรือเปิดเผยแก่ทางราชการ 
หรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการท า
การประมง 

  
มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจ าเรือประมง หรือ

ทะเบียนเรือประมง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส 

ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตัน

กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อย

ห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้อง

ระวางโทษปรับตั้งแต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท 
  
มาตรา ๑๖๖[๕๔]  ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระท าความผิดตามพระราช

ก าหนดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระท าการดังกล่าวเป็นคน
ประจ าเรือ และศาลเห็นว่าเป็นการกระท าไปตามค าสั่งการของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุม เรือ ศาลจะไม่
ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา ๑๖๗  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงซ้ า

ภายในห้าปี อัตราโทษตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิ่มเป็นสองเท่า 
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มาตรา ๑๖๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชก าหนดนี้เป็นนิติบุคคล 

ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของผู้ใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของผู้ใด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นด้วย 

  
มาตรา ๑๖๙[๕๕]  เครื่องมือท าการประมง สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เรือประมง หรือสิ่งอื่นใด

ที่ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด และความผิดนั้นเป็นการท าการประมง โดยฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๑๔ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีมีการวางประกันให้ริบเงินประกัน
แทน 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคห้า มาใช้บังคับแก่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ศาลสั่งริบ
ด้วยโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๗๐  บรรดาความผิดตามพระราชก าหนดนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ

เปรียบเทียบได้ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็น

ประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมประมง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีก าหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยให้ค านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท าความผิด การกระท าความผิดซ้ า และการป้องกันมิ
ให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิดซ้ าอีก 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว และยกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ถูกยึดไว้ให้แก่ทางราชการแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๙๖ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผู้ต้องหา
ยกไว้ให้แก่ทางราชการตามวรรคสี่ด้วยโดยอนุโลม 
  
บทเฉพาะกาล 
                   
  

มาตรา ๑๗๑  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยการประมงที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
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เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งตามพระ
ราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๗๒  ให้บรรดาที่รักษาพืชพันธุ์ที่ประกาศก าหนดอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนด

นี้ใช้บังคับ เป็นเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ าตามพระราชก าหนดนี้ 
  
มาตรา ๑๗๓  บรรดาประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาต หรือใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมงก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูก
เพิกถอน 

  
มาตรา ๑๗๔  ผู้ใดท าการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง

สิบห้าตันกรอสและได้จดทะเบียนเป็นเรือส าหรับการประมง และได้รับอาชญาบัตรอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช
ก าหนดนี้ใช้บังคับ อธิบดีจะอนุญาตให้ท าการประมงพ้ืนบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกท าการประมงก็ได้ 

  
มาตรา ๑๗๕  ผู้ใดท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชก าหนดนี้ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อไปได้
จนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต 

  
มาตรา ๑๗๖  ให้กรมประมงจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้แล้ว

เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าอากร 
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามประเภทเครื่องมือท าการประมง 

 
  

(๑) ประเภทเครื่องมืออวนลาก                                       เมตรละ         ๕๐๐ บาท 
(๒) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ                                    เมตรละ           ๒๐ บาท 
(๓) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก หรืออวนครอบ             เมตรละ           ๓๐ บาท 
(๔) ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย                            เมตรละ             ๒ บาท 
(๕) ประเภทเครื่องมืออวนอื่น                                         เมตรละ           ๑๐ บาท 
(๖) ประเภทเครื่องมือคราด                                           อันละ         ๓,๔๐๐ บาท 
(๗) ประเภทเครื่องมือโป๊ะ                                             ลูกละ         ๔,๐๐๐ บาท 
(๘) ประเภทเครื่องมือลอบ                                            ลูกละ             ๒๐ บาท 
(๙) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น 

หรือช้อนหางเหยี่ยวมีเครื่องยก                                  ปากละ          ๖๐๐ บาท 
(๑๐) ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม                                       ปากละ          ๘๐๐ บาท 
(๑๑) ช้อนอื่นนอกจาก (๙) และ (๑๐) ที่มีปากกว้าง 

ตั้งแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป                                          ปากละ          ๒๐๐ บาท 
(๑๒) เบ็ดราวยาวตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึน้ไป                            สายละ            ๘๐ บาท 
(๑๓) แหยาวตั้งแต่สามเมตรข้ึนไป                                    ปากละ          ๒๐๐ บาท 
(๑๔) ประเภทเครื่องมืออ่ืน ๆ                                         หน่วยละ     ๑,๐๐๐ บาท 

 
 
อัตราค่าธรรมเนียม 
                   
  

(๑) ใบอนุญาตท าการประมง                                         ฉบับละ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน                                                      ตารางเมตรละ      ๕ บาท 

(๓) ใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน 
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า                                    ฉบับละ         ๕๐๐ บาท 

(๔)[๕๖] การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า                             ฉบับละ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
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(๕) ใบอนุญาตให้ท างานในเรือประมง                                ฉบับละ         ๕๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต                                                ฉบับละ         ๑๐๐ บาท 
(๗) การโอนใบอนุญาต                                               ฉบับละ         ๑๐๐ บาท 
(๘) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงในน่านน้ าไทยและนอกน่านน้ าไทย เพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการการท าการประมงให้
สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพ่ือให้สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน และหากไม่มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจมีผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการควบคุม 
เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่ง
ทรัพยากรประมงและสัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และโดยที่การด าเนินการดังกล่าวต้อง
กระท าให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพ่ือมิให้กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของประเทศไทยซึ่ง
เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐[๕๗] 
  

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
  

มาตรา ๕๖  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่ได้ออกตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งที่
ออกตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๕๗  บรรดาค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และค าขอจด

ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาต ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต และค า
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ขอจดทะเบียนตามพระราชก าหนดนี้โดยอนุโลม และให้ พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชก าหนดนี้ 

  
มาตรา ๕๘  บรรดาการอนุญาต ใบอนุญาต หรือใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บ

รักษาสัตว์น้ าที่ได้ออกให้ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับให้
ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

  
มาตรา ๕๙  บรรดามาตรการทางปกครองซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

มาตรการทางปกครองตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
ท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ในวันที่พระราชก าหนดนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตามค าสั่งดังกล่าวพิจารณาต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการมาตรการทางปกครองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชก าหนดนี้เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา ๖๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการท าการประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า การน าเข้าสัตว์น้ า และ
การแจ้งข้อมูลการเข้าเทียบท่าของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยยังไม่เพียงพอในการป้องกันมิให้มีการท าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ การด าเนินการกับเรือประมง 
เครื่องมือท าการประมง และสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และมาตรการในการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงยังไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู ่ในภาวะที่เหมาะสม และสามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก
ความผิดตามที่ก าหนดไว้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การพิจารณาและการบังคับใช้
มาตรการทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีความ
จ าเป็นต้องใช้โทษปรับทางอาญาในการป้องกัน ระงับ และยับยั้งการกระท าความผิดเนื่องจากเป็นความผิด
ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ า และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่ง
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การด าเนินการดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความม่ันคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
 
 

ปริยานุช/ปุณิกา/จัดท า 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  
พจนา/ตรวจ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
  

นุสรา/เพิ่มเติม 
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  
  
  
 
 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
[๒] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “ประมงพาณิชย์” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “เรือประมง” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “เรือไร้สัญชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “โรงงาน” เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๗] มาตรา ๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๙] มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๑๐] มาตรา ๓๒ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

[๑๑] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๒] มาตรา ๓๕ ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มาตรา ๓๖ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๔] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๕] มาตรา ๔๖ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๖] มาตรา ๕๘ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๗] มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๑๘] มาตรา ๖๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๙] มาตรา ๗๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๐] มาตรา ๘๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๑] มาตรา ๘๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๒] มาตรา ๘๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๓] มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๒๔] มาตรา ๘๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๕] มาตรา ๘๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๖] มาตรา ๘๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๗] มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๘] มาตรา ๙๐ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๒๙] มาตรา ๙๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๐] มาตรา ๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๑] มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๒] มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๓] มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๔] มาตรา ๑๑๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๕] มาตรา ๑๑๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๖] มาตรา ๑๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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[๓๗] มาตรา ๑๑๔ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๘] มาตรา ๑๑๔ (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๓๙] มาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๔๐] มาตรา ๑๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๑] มาตรา ๑๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๒] มาตรา ๑๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๓] มาตรา ๑๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๔] มาตรา ๑๒๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๕] มาตรา ๑๒๘ ยกเลิกโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๔๖] มาตรา ๑๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๔๗] มาตรา ๑๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๔๘] มาตรา ๑๕๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๔๙] มาตรา ๑๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๐] มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๕๑] มาตรา ๑๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๒] มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๓] มาตรา ๑๖๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๔] มาตรา ๑๖๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๕] มาตรา ๑๖๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๕๖] อัตราค่าธรรมเนียม (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๗ ก/หน้า ๑/๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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