
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ว่าด้วยการทําการประมงนอกน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 

๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดเงื่อนไขไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ก. บทบัญญัติทั่วไป 
   

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศ เรื่องเงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ว่าด้วยการทําการประมงในบริเวณที่จับ
สัตว์น้ําซึ่งประเทศไทยได้ตกลงกับประเทศอื่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
ข้อ ๒๑  ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด ๓๐ วันนับต้ังแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  เงื่อนไขฉบับนี้จะใช้บังคับต่อเมื่อความตกลงที่มีข้อกําหนดให้ชาวประมงใน

ประเทศไทยไปทําการประมงในที่จังสัตว์น้ํา ซึ่งอยู่ในบริเวณน่านน้ําตามข้อตกลงโดยชอบด้วย
กฎหมาย ธรรมเนียมประเพณีสนธิสัญญาหรือโดยประการใด ระหว่างรัฐบาลหรือเอกชนไทยกับ
รัฐบาล หรือเอกชนของประเทศอื่น มีผลใช้บังคับแล้ว 

 
ข้อ ๔  อาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้ได้เฉพาะเรือประมง ซึ่งระบุช่ือไว้ใน

อาชญาบัตร และทําการประมงได้เฉพาะแต่ในประเทศ หรือบริเวณที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรเท่านั้น 
 
ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจกําหนดชนิด ขนาด จํานวนเรือประมง และ

เครื่องมือทําการประมงที่จะทําการประมงในบริเวณที่จับสัตว์น้ําตามที่ได้มีข้อตกลงไว้ในข้อ ๓ 
 
ข้อ ๖  ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจกําหนดหมายเลขทะเบียน อาชญาบัตรเพื่อ

ประโยชน์ในการควบคุมการประมงในบริเวณที่จับสัตว์น้ํา ตามท่ีได้มีข้อตกลงไว้ในข้อ ๓ 
 
ข้อ ๗  ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร เพื่อให้

ชาวประมงมายื่นคําขอรับอาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕/ตอนที่ ๒๖/หน้า ๓๐/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๘  ให้อธิบดีกรมประมงมีอํานาจกําหนดให้ผู้ย่ืนคําขอรับอาชญาบัตรตามเงื่อนไข
ฉบับนี้แนบหนังสือรับรองจากสมาคมการประมงนอกน่านน้ําไทย หรือสมาคมการประมงแห่งประเทศ
ไทยว่าผู้ขอรับอาชญาบัตรได้รับสิทธิทําการประมงตามที่ได้มีข้อตกลงไว้ในข้อ ๓ มาพร้อมกับคําขอรับ
อาชญาบัตรด้วย 

 
ข้อ ๙  บุคคลที่ได้รับอาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎ ประกาศ

หรือข้อกําหนดของรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศอื่นที่ได้มีความตกลงทางการประมงกับรัฐบาลหรือ
เอกชนไทย เกี่ยวกับการทําการประมงในบริเวณที่จับสัตว์น้ําตามความตกลงนั้น 

 
ข. คุณสมบัติ 

   
 

ข้อ ๑๐  ผู้ที่ประสงค์จะขอรับอาชญาบัตรเพื่อทําการประมงในที่จับสัตว์น้ําซึ่งรัฐบาล
หรือเอกชนไทยได้ทําความตกลงกับรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศอื่น ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ 

 
ข้อ ๑๑  ผู้ย่ืนคําขอต้องเป็นเจ้าของเรือประมง หรือได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก

เจ้าของเรือประมงและเรือประมงดังกล่าวต้องจดทะเบียนในประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ใช้
เรือจากกรมเจ้าท่าแล้ว 

 
ข้อ ๑๒  ผู้ควบคุมเรือประมงและคนประจําเรือ ต้องมีความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามท่ีกรมเจ้าท่าได้กําหนดไว้ 
 

ค. วิธีการ 
   

 
ข้อ ๑๓  ผู้ย่ืนคําขอรับอาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ ต้องยื่นคําขอรับอาชญาบัตร

ตามแบบ ๐๐๑ ท้ายเงื่อนไขฉบับนี้ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบนั้น ต่ออธิบดีกรม
ประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๗ ในกรณีที่มีอาชญาบัตรฉบับเดิม
สําหรับเครื่องมือชนิดนั้นก็ให้แนบไปด้วย และถ้าผู้ย่ืนคําขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือ
ลูกจ้างมีสิทธิใช้เครื่องมือนั้นด้วยก็ให้ระบุช่ือไว้ในคําขอนั้น 

 
ข้อ ๑๔  เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๗ แล้ว และมีจํานวนผู้มาย่ืนคํา

ขอรับอาชญาบัตรไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ออกอาชญาบัตรตามลําดับที่ย่ืนคําขอ หากผู้ย่ืนคําขอรับอาชญาบัตรมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนดไว้ตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๕ อธิบดีกรมประมงจะใช้วิธีการคัดเลือกตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ ๑๕  เมื่อพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ย่ืนคําขอรับอาชญาบัตรรายใดเป็นผู้

ได้รับอาชญาบัตรแล้ว ให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกเก็บเงินอากรและออกอาชญา
บัตรตามแบบ ๐๐๒ ท้ายเงื่อนไขฉบับนี้ให้ 

ในอาชญาบัตรนั้นต้องมีลายมือชื่อของ อธิบดีกรมประมงพร้อมประทับตรา
เครื่องหมายของกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุญาต 

 
ข้อ ๑๖  เมื่อผู้รับอาชญาบัตรผู้ใดประสงค์จะขอสลักหลังอาชญาบัตรเพื่อตัดทอน 

หรือเพิ่มเติมบุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างให้เป็นผู้มีสิทธิทําการประมงโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว ให้
ย่ืนคําขอต่ออธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัด ณ ท่าเทียบเรือตามที่ระบุไว้ในอาชญาบัตรนั้น และ
ให้อธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัดดังกล่าวมีอํานาจพิจารณาสลักหลังอาชญาบัตรเพื่อการนี้ได้ 

 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่อาชญาบัตรซึ่งออกให้ตามเง่ือนไขฉบับนี้สูญหายหรือ ชํารุด

เสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับอาชญาบัตรยื่นคําขอรับใบแทนอาชญาบัตรต่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เมื่อได้สอบสวนเรียบร้อยแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวออกอาชญา
บัตรให้ใหม่ โดยระบุข้อความอย่างเดียวกับอาชญาบัตรเดิม แต่ให้เขียนคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสี
แดง ไว้ตอนบน และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบแทนตามอัตราที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

 
ข้อ ๑๘  เมื่อผู้รับอาชญาบัตรผู้ใดประสงค์จะดัดแปลงเรือประมงหรือเครื่องมือทํา

การประมงซึ่งได้ระบุไว้ในอาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวมีอํานาจพิจารณาอนุญาตได้ตามที่
เห็นสมควร 

 
ข้อ ๑๙  เมื่อผู้รับอาชญาบัตรประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทําการประมงให้

แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ ให้ย่ืนคําขอเปลี่ยนแปลงนั้นโดยใช้แบบการย่ืนคําขอรับอาชญาบัตร
ตามข้อ ๑๓ 

 
ข้อ ๒๐  ในกรณีที่เรือประมงซึ่งได้ระบุไว้ในอาชญาบัตรลําใดชํารุดหรือสูญหายจน

กรมเจ้าท่าจําหน่ายออกจากทะเบียน หรือไม่ออกใบอนุญาตให้ใช้เรือแล้ว ผู้นั้นมีสิทธิขอใช้เรือประมง
ลําใหม่ที่มีขนาดเรือและจํานวนเครื่องมือตามที่อธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควร 

 
ข้อ ๒๑  ในกรณีที่ผู้รับอาชญาบัตรผู้ใดประสงค์จะโอนอาชญาบัตรให้แก่ผู้อ่ืน ให้ย่ืน

คําขอเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่า ผู้รับโอนมี
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขฉบับนี้ และพร้อมที่จะประกอบกิจการของผู้โอนต่อไปได้เมื่อ
อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวพิจารณาคําขอพร้อมหลักฐานแล้ว เห็นสมควรอนุญาตให้โอน
อาชญาบัตรได้ ก็ให้ผู้โอนส่งมอบอาชญาบัตร เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับโอนไว้ในอาชญาบัตร
นั้น และส่งมอบให้ผู้รับโอนต่อไป เมื่อผู้รับโอนได้รับอาชญาบัตรที่ระบุช่ือตนไว้แล้ว จึงจะมีสิทธิทําการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประมงต่อไปได้เท่าบุคคลที่ตนแทน 
 

ง. หน้าที่ของผู้รับอาชญาบัตร 
   

 
ข้อ ๒๒  ผู้รับอาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน

อาชญาบัตรทุกประการ หากผู้รับอาชญาบัตรผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใด ให้อธิบดีกรม
ประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนอาชญาบัตรนั้นได้ อาชญาบัตรที่ถูกเพิกถอน
แล้วให้เรียกเก็บทันที และให้แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 

 
ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ผู้รับอาชญาบัตรผู้ใดตาย ให้ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรม หรือ

ผู้จัดการมรดกแจ้งต่ออธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัดที่ใกล้เคียงโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๖๐ วัน 
เพื่อแสดงเจตนาว่า ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปหรือจะโอนอาชญาบัตร หากพ้นกําหนดนี้แล้วให้
นําความในข้อ ๒๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๒๔  อาชญาบัตรที่ออกให้ตามเงื่อนไขฉบับนี้ให้สิ้นอายุลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม 

ของทุกปี 
การขอต่ออายุอาชญาบัตรตามเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี

อธิบดีกรมประมงกําหนด แต่ทั้งนี้ จะต่ออายุอาชญาบัตรให้แก่ผู้ซึ่งเคยถูกเพิกถอนอาชญาบัตรมาแล้ว
ยังไม่ครบสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนอาชญาบัตร หาได้ไม่ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ประยุทธ์  ศิรพิานิชย์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 


