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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง   
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง  แต่ใช้เคร่ืองมือทําการประมง 

ตามประเภทและขนาดที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๓๕  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีทําการประมงในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ ย่ืน  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  กรมประมง   
(๒) กรณทีําการประมงในเขตจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอ

แห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทําการประมง 
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ ในกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก  ปัก  ผูก  

ขึง  ร้ัง  ถ่วง  หรือวิธีอื่นใดอันทําให้เคร่ืองมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายประกาศกําหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงมาย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาต  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานต่าง  ๆ 

กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   
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กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตน้ันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต   

ในกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เคร่ืองมือทําการประมงท่ีต้องใช้วิธีลงหลัก  ปัก  ผูก  ขึง  ร้ัง  ถ่วง  
หรือวิธีอื่นใดอันทําให้เคร่ืองมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง  ให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  เพื่อทําการตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องมือทําการประมงและตรวจสอบพื้นที่ 
ที่จะให้ทําการติดตั้งเคร่ืองมือทําการประมงนั้นให้ตรงกับที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง  แต่ใช้เคร่ืองมือทําการประมง
ตามประเภทและขนาดท่ีอธิบดีกําหนด  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 
เขตการประมงไทย 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องเป็นประเภท  ชนิด  ขนาด  และ

มีจํานวนตรงตามที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาต  และไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมง
ตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑) 

(๔) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก  ปัก  ผูก  ขึง  
ร้ัง  ถ่วง  หรือวิธีอื่นใดอันทําให้เคร่ืองมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง  พื้นที่ขออนุญาตทําการประมง
ต้องอยู่ในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดประกาศตามมาตรา  ๗๑  (๓)   

(๕) ในกรณีที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตตาม  (๔)  ในพื้นที่เดียวกัน  และผ่านหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน  
(๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มากกว่าหนึ่งคน  ให้ผู้ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ทําการประมงในพื้นที่ดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับอนุญาตเป็นลําดับแรก  ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ทําการประมง  ให้พิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมของจํานวนผู้ขอรับใบอนุญาตที่ได้ย่ืนคําขอภายในกําหนดเวลาตามข้อ  ๓  และขนาดของ
พื้นที่ตามมาตรา  ๗๑  (๓) 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
กรณีมีคําสั่งไม่อนญุาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

สําหรับกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เคร่ืองมือทําการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก  ปัก  ผูก  ขึง  
ร้ัง  ถ่วง  หรือวิธีอื่นใดอันทําให้เคร่ืองมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแจ้งผลการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาที่ประกาศกําหนดตามข้อ  ๓  
และคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน   
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การออกใบอนุญาต  ให้ระบุประเภท  ชนิด  ขนาด  และจํานวนของเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ทําการประมงไว้ด้วย  และกรณีที่เป็นการออกใบอนุญาตสําหรับการใช้เคร่ืองมือทําการประมง
ที่ต้องใช้วิธีลงหลัก  ปัก  ผูก  ขึง  ร้ัง  ถ่วง  หรือวิธีอื่นใดอันทําให้เคร่ืองมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทําการประมง  
ให้ระบุพื้นที่ที่ติดตั้งเคร่ืองมือทําการประมงนั้นด้วย 

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้

เคร่ืองมือทําการประมงตามอัตราที่กําหนดแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเพิ่มเครื่องมือทําการประมงที่จะใช้ทําการประมง  ให้ย่ืน
คําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้เพิ่มเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช้ทําการประมงให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
(๒) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องเป็นประเภทและขนาดตามที่

อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง 

ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑) 
ข้อ ๑๑ ให้นําความในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  มาใช้บังคับกับการขอเพิ่มเคร่ืองมือทําการประมง 

ที่จะใช้ทําการประมงโดยอนุโลม  และเม่ือได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  แล้ว   
ให้นาํความในข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ เม่ืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งอนุญาตให้เพิ่มเคร่ืองมือทําการประมง 
ที่จะใช้ทําการประมง  และผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมง 
ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินการเพิ่มรายการเก่ียวกับประเภท  ชนิด  ขนาด  และจํานวนของเคร่ืองมือ 
ทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมงในใบอนุญาตเดิม   

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี  คู่สมรส  หรือผู้สืบสันดาน
ของตน  ให้ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว  ให้ประทับตราคําว่า  “โอนแล้ว”  ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของใบอนุญาต  และให้ระบุชื่อผู้ รับโอน  วัน  เดือน  ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้ งลงลายมือชื่อ 
ผู้อนุญาตกํากับไว้ด้วย 
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ให้นําความในข้อ  ๔  และข้อ  ๖  (๑)  และ  (๒)  มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตและผู้รับโอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม  และเม่ือได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนใบอนุญาตแล้ว  ให้นําความในข้อ  ๗  
วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ย่ืนคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  หรือใช้ข้อความอื่นใด
ทํานองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ให้นําความในข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอเพิ่มเคร่ืองมือทําการประมงที่จะใช้ทําการประมง  

คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และ
การโอนใบอนุญาต  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว  บัญญัติให้การทําการประมงโดยไม่ใช้
เรือประมง  แต่ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามประเภทและขนาดที่อธิบดีประกาศกําหนด  ต้องได้รับใบอนุญาต 
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


