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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ 
พ.ศ.  2561 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
(๒) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
ข้อ ๓ เพื่อให้กรมประมงมีข้อมูลเก่ียวกับจํานวนผู้ขอรับใบอนุญาตและประเภทเคร่ืองมือ 

ทําการประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะใช้ทําการประมงเพื่อนํามาพิจารณาออกใบอนุญาต 
ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถ 
ทําการประมงอย่างย่ังยืนตามที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง  ให้อธิบดีกําหนดห้วงเวลา 
ที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ผู้ใดไม่ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในห้วงเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ
ในการขอรับใบอนุญาต 

หลังจากมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามห้วงเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงแล้ว  
ปรากฏว่าขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมง
อย่างย่ังยืนตามที่ กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงยังสามารถออกใบอนุญาตเพิ่มเติมได้   
อธิบดีอาจประกาศกําหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
เพิ่มเติมได้  โดยให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
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ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์ตามมาตรา  ๓๖  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขต 

ติดทะเล 
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ 

ผู้ขอรับใบอนุญาต  และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต   
และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก 
นับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบ 

ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 

เขตการประมงไทย 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมง 
(๔) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่อธิบดี  คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง  หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๑๓  (๔)  หรือมาตรา  ๑๑๖ 

(๕) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  หรือเป็นเรือที่ใช้เคร่ืองยนต์ 
มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด  หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เคร่ืองมือทําการประมง 
ตามประเภท  วิธี  จํานวนแรงงานที่ใช้  หรือลักษณะการทําการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๖) ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย  ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  รวมท้ังต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization)  กําหนด   
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ในกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทย  ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ทําการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต 
การประมงไทย  รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่ มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเล 
ระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization)  กําหนด 

(๗) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  และมาตรา  ๖๙  หรือเป็นเคร่ืองมือทําการประมง
ที่ห้ามใช้ทําการประมงในทะเลนอกชายฝั่งตามมาตรา  ๗๑  (๑) 

(๘) เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  ประเภท
การใช้ทําการประมงซึ่งมีอายุอยู่ในวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและในวันที่ออกใบอนุญาต   

(๙) เรือประมงมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑  (๑) 

(๑๐) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  หรือกรณี
เป็นเรือประมงที่เคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงเดิมของเรือที่ใช้ 
ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  หรือมีอํานาจควบคุมเรือประมง
ดังกล่าวอีกต่อไป 

(๑๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามมาตรา  ๙๘ 
ข้อ ๗ การพิจารณาออกใบอนุญาตนอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  

แล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแนวทางในการออกใบอนุญาต 
ทําการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ํา
ที่สามารถทําการประมงได้อย่างย่ังยืนโดยใช้จุดอ้างอิงเป็นฐานในการพิจารณาตามที่กําหนดไว้ใน 
มาตรา  ๒๔  (๑) 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดห้วงเวลาที่ให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพาณิชย์มาย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีคําสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ ใช้ เค ร่ืองมือทํ าการประมงภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด   
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  และในกรณีที่ มีคําสั่ง 
ไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

การออกใบอนุญาต  ให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา  และต้องระบุประเภท  ชนิด  ขนาด  
และจํานวนของเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  พื้นที่การทําการประมง  
รวมทั้งปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมงได้  หรือห้วงเวลาที่อนุญาตให้ทําการประมงได้  
แล้วแต่กรณี  ไว้ในใบอนุญาตด้วย   
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ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้

เคร่ืองมือทําการประมงตามอัตราที่กําหนดแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมทั้งแจ้งเคร่ืองหมายประจําเรือประมงเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตไปดําเนินการ 
จัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔) 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการคํานวณขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลิตผล
สูงสุดของสัตว์น้ําที่สามารถทําการประมงอย่างย่ังยืนตามที่กําหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงใหม่
ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  ให้อธิบดีประกาศกําหนดปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมง
หรือกําหนดห้วงเวลาที่อนุญาตให้ทําการประมงใหม่ได้  แล้วแต่กรณี  โดยให้กําหนดระยะเวลาให้ผู้รับ
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตมาแก้ไขปริมาณสัตว์น้ําสูงสุดที่อนุญาตให้ทําการประมงหรือห้วงเวลาที่อนุญาต 
ให้ทําการประมงเพื่อให้สอดคล้องกับที่ประกาศกําหนดไว้   

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นําใบอนุญาตมาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง   
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตออกทําการประมง 

การประกาศตามวรรคหน่ึง  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือ

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคําขอ  และให้นําความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแก้ไขรายการในใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีมีหลักฐานแสดงว่า
การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นการแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน 
ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

ในกรณีที่ เป็นการแก้ไขขนาดของเรือเพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐานการจดทะเบียนเรือ 
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  ให้แก้ไขห้วงเวลาที่อนุญาตให้ทําการประมงที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทําการประมงที่เปลี่ยนไป  แต่ห้ามมิให้แก้ไขปริมาณสัตว์น้ําสูงสุด 
ที่อนุญาตให้ทําการประมงที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น  
เม่ือผู้รับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตเดิม  และเปลี่ยนเคร่ืองหมายประจําเรือให้ตรงตามขนาดของเรือ  พร้อมทั้งแจ้งเคร่ืองหมาย
ประจําเรือประมงเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตไปดําเนินการจัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔)  ก่อนออกทําการประมง 

ในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสอืแจ้งผลการพิจารณาด้วย 
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอรับโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ใน 
แบบคําขอ  และให้นําความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่การขอรับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม   
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ข้อ ๑๒ การพิจารณาอนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 

เขตการประมงไทย 
(๒) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประมง  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงของเรือที่ใช้ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  
หรือมีอํานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(๔) เรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี 
(๕) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ทําการประมงมาแสดง   
(๖) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องแสดงใบมรณบัตรของผู้โอนใบอนุญาต  กรณีผู้โอนใบอนุญาต 

ถึงแก่ความตาย 
ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาคําขอรับโอนใบอนุญาต  และออกใบอนุญาตใหม่

แทนใบอนุญาตเดิมให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 
ในกรณีที่มีคําสั่งอนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ขอรับโอน

ใบอนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมโอนใบอนุญาต  และในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและ
สิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

เม่ือผู้ขอรับโอนใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมโอนใบอนุญาตตามอัตราที่ กําหนดแล้ว   
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม  โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไข
ตามใบอนุญาตเดิม  และให้กํากับคําว่า  “โอนใบอนุญาต”  พร้อมชื่อผู้โอนไว้ที่มุมบนด้านซ้าย  และระบุ
วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบอนุญาตดังกล่าวไว้ด้วย  สําหรับใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วย
อักษรสีแดง   

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ   
ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนด
ตามข้อ  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบคําขอ  และให้นําความในข้อ  ๕   
มาใช้บังคับแก่การขอรับใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม   

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับคําขอ 
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ในกรณีที่มีคําสั่งอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  และในกรณีที่มีคําสั่งไม่อนุญาต   
ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

เม่ือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดแล้ว  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบแทนใบอนุญาต  โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  
“ใบแทน”  หรือใช้ข้อความอื่นใดทํานองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ข้อ ๑๕ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  คําขอรับโอนใบอนุญาต  
และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๖ ใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาต  ที่ออกให้ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๑๗ คําขอรับใบอนุญาต  คําขอรับโอนใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   
ที่ได้ย่ืนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอ 
ตามกฎกระทรวงนี้  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีคําขอที่ย่ืนตามวรรคหน่ึง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง 
ไปจากท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  และการโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ตามกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนด 
การประมง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบกับมาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชกําหนดดังกล่าว  
บัญญัติให้การทําการประมงพาณิชย์และการโอนใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


