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กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

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

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน 
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเคร่ืองมือทําการประมง 

ที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนดให้ต้องขออนุญาตตามมาตรา  ๓๒  ไม่ว่าจะใช้เรือประมงด้วย
หรือไม่ก็ตาม  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ย่ืน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่งกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  กรมประมง   
(๒) กรณีทําการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงาน

ประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทําการประมง 
(๓) สถานที่และวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ   
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด   

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตน้ันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
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ข้อ ๔ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต   

ใบรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แทนใบอนุญาตได้ในระหว่างที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณาออกใบอนุญาต 

ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้านโดยใช้เรือประมงและใช้เคร่ืองมือทําการประมง  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 
เขตการประมงไทย 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมง   
(๔) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่อธิบดี

หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๖ 
(๕) เรือประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด   
(๖) เรือประมงต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและมีใบอนุญาตใช้เรือ

สําหรับทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  เว้นแต่เป็นเรือที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือไม่ต้องขอใบอนุญาตใช้เรือสําหรับทําการประมงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย   

(๗) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด   

(๘) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง 
ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑) 

ข้อ ๖ การพิจารณาอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน  โดยไม่ใช้เรือประมงแต่ใช้เคร่ืองมือทําการประมง  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 
เขตการประมงไทย 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) คร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
(๔) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมง 

ที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑) 
ข้อ ๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  กรณีมีคําสั่ง
ไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 
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กรณีที่ เป็นการทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้ เรือประมงและใช้ เคร่ืองมือทําการประมง   
การออกใบอนุญาตให้ออกสําหรับเรือประมงแต่ละลํา  และต้องระบุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะ  และ
จํานวนของเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมงไว้ในใบอนุญาตด้วย   

กรณีที่ เป็นการทําการประมงพ้ืนบ้านโดยไม่ใช้ เรือประมงแต่ใช้ เคร่ืองมือทําการประมง   
การออกใบอนุญาตให้ระบุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะ  และจํานวนของเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ทําการประมงไว้ในใบอนุญาตด้วย 

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๘ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาต 

ให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามอัตราที่กําหนดแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาต 
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต   

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้ทําการประมง  หรือเพิ่มเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช้ทําการประมง  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  
หรือเพิ่มเคร่ืองมือทําการประมงที่จะใช้ทําการประมง  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตต้องยังไม่สิ้นอายุ 
(๒) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องมีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด   
(๓) เคร่ืองมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมงที่

ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๑  (๑) 
ข้อ ๑๑ ให้นําความในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับกับการขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทําการประมง 

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  หรือเพิ่มเครื่องมือทําการประมงที่จะใช้ทําการประมงโดยอนุโลม   
และเม่ือได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งผล
การพิจารณาไปยังผู้ย่ืนคําขอต่อไป  โดยให้นําความในข้อ  ๗  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ เม่ืออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมง
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมง  หรือเพิ่มเครื่องมือทําการประมงท่ีจะใช้ทําการประมง  และผู้รับใบอนุญาต
ได้ชําระค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือทําการประมงตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลง
รายการเก่ียวกับประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะ  และจํานวนของเครื่องมือทําการประมงที่ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้ทําการประมงในใบอนุญาตเดิม 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบคําขอ 
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ให้นําความในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับกับการต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม   

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาต  หรือจะออกใบอนุญาต 
ตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี  คู่สมรส  หรือผู้สืบสันดานของตน  
ให้ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว  ให้เขียนหรือประทับตราคําว่า  “โอนแล้ว”  ด้วยอักษรสีแดง
ไว้ด้านบนของใบอนุญาต  และให้ระบุชื่อผู้รับโอน  วัน  เดือน  ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ผู้อนุญาตกํากับไว้ด้วย 

ให้นําความในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  วรรคหน่ึง  ข้อ  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓)  และข้อ  ๖  (๑)  และ  (๒)   
มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม  และเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับโอน
ใบอนุญาตแล้ว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ย่ืนคําขอต่อไป  โดยให้นําความ
ในข้อ  ๗  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่กําหนดตามข้อ  ๒  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ   

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ย่ืนคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุคําว่า  “ใบแทน”  หรือใช้ข้อความอื่นใด
ทํานองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต   

ให้นําความในข้อ  ๗  วรรคหน่ึง  มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๖ คําขอรับใบอนุญาต  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาต  คําขอเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมง

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทําการประมงหรือเพิ่มเคร่ืองมือทําการประมงที่จะใช้ทําการประมง  คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาต  คําขอโอนใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่
อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต   
การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการโอนใบอนุญาต  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชกําหนด
ดังกล่าว  บัญญัติให้การทําการประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือประมงหรือเครื่องมือที่มีขนาดหรือลักษณะตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


