
กฎกระทรวง 

ก ำหนดค่ำอำกรและค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประมง 

พ.ศ. 25591 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 

2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ให้ก าหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามประเภทเครื่องมือท าการ

ประมง ดังต่อไปนี้ 
(1) ประเภทเครื่องมืออวนลาก 

(ก) อวนลากคู่                                       เมตรละ       300.00   บาท 

(ข) อวนลากเดี่ยว                                   เมตรละ       200.00   บาท 

(2) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ                       เมตรละ         10.00   บาท 

(3) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน 

อวนยก หรืออวนครอบ                             เมตรละ         10.00   บาท 

(4) ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย 

(ก) อวนติดตาหรือข่าย 

ท าการประมงน้ าจืด                             เมตรละ           0.50   บาท 

(ข) อวนติดตา ท าการประมงพ้ืนบ้าน              เมตรละ           0.50   บาท 

(ค) อวนติดตา ท าการประมงพาณิชย์               เมตรละ           1.00   บาท 

(5) ประเภทเครื่องมืออวนอื่น 

เครื่องมืออวนรุนเคย                                 เมตรละ           5.00   บาท 

(6) ประเภทเครื่องมือคราด 

(ก) คราดหอยลาย                                  อันละ       2,500.00   บาท 

(ข) คราดหอยแครง                                  อันละ       1,500.00  บาท 

(ค) คราดหอยอ่ืน                                    อันละ         500.00    บาท 

(7) ประเภทเครื่องมือโป๊ะ                               ลูกละ       2,000.00   บาท 

(8) ประเภทเครื่องมือลอบ 
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(ก) ลอบปลา                                         ลูกละ             5.00     บาท 

(ข) ลอบปู                                            ลูกละ             1.00    บาท 

(ค) ลอบหมึก                                        ลูกละ             5.00    บาท 

(ง) ลอบหมึกสาย                                     ลูกละ            0.50   บาท 

(9) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น 

หรือช้อนหางเหยี่ยวมีเครื่องยก                     ปากละ        200.00     บาท 

(10) ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม                          ปากละ        300.00     บาท 

(11) ช้อนอื่นนอกจาก (9) และ (10) 
ที่มีปากกว้างตั้งแต่ 3.5 เมตรขึ้นไป               ปากละ          50.00     บาท 

(12) เบ็ดราวยาวตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป 

(ก) ท าการประมงน้ าจืด 

และท าการประมงพ้ืนบ้าน                     สายละ          20.00    บาท 

(ข) ท าการประมงพาณิชย์                         สายละ          50.00    บาท 

(13) แหยาวตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป 

(ยังไม่ทบเพลา)                                    ปากละ          10.00    บาท 

(14) ประเภทเครื่องมืออ่ืน ๆ                           หน่วยละ         100.00    บาท 

  
ข้อ 2  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการประมง ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตท าการประมง 

(ก) ใบอนุญาตท าการประมงน้ าจืด                 ฉบับละ        100.00   บาท 

(ข) ใบอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้าน               ฉบับละ        100.00   บาท 

(ค) ใบอนุญาตท าการประมงโดยไม่ใช้ 
เรือประมง 

1) ในเขตน่านน้ าภายใน                       ฉบับละ        200.00   บาท 

2) ในเขตทะเลชายฝั่ง                          ฉบับละ        500.00   บาท 

3) ในเขตทะเลนอกชายฝั่ง                     ฉบับละ      1,000.00   บาท 

(ง) ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
1) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต ่

10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 

20 ตันกรอส                               ฉบับละ        500.00   บาท 



2) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 
20 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 

60 ตันกรอส                               ฉบับละ           2,000.00   บาท 

3) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 
60 ตันกรอสขึ้นไป                        ฉบับละ           3,000.00   บาท 

(จ) ใบอนุญาตท าการประมง 

นอกน่านน้ าไทย 

1) ในเขตของรัฐชายฝั่ง                       ฉบับละ          5,000.00    บาท 

2) ในเขตทะเลหลวง                          ฉบับละ          8,000.00    บาท 

(2) ใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน 

(ก) ท าการเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ                 ตารางเมตรละ      2.00    บาท 

(ข) ท าการเพาะเลี้ยงหอย           ตารางเมตรละ      0.50    บาท 

(ค) ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอื่น          ตารางเมตรละ      1.00    บาท 

(3) ใบอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือ 

น าผ่านสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า          ฉบับละ           200.00   บาท 

(4) การจดทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่าย 

สัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า 

(ก) เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษา 

สัตว์น้ าในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 

(ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 

60 ตันกรอส)            ฉบับละ         2,000.00   บาท 

(ข) เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษา 

สัตว์น้ าในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 

(ขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป)                   ฉบับละ         5,000.00   บาท 

(ค) เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษา 

สัตว์น้ าในเขตทะเลนอกน่านน้ าไทย          ฉบับละ        8,000.00   บาท 

(5) ใบอนุญาตให้ท างานในเรือประมง                  ฉบับละ          100.00   บาท 

(6) ใบแทนใบอนุญาต             ฉบับละ            50.00   บาท 



(7) การโอนใบอนุญาต    ฉบับละ            50.00    บาท 

(8) การต่ออายุใบอนุญาต                         ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

หมำยเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชก าหนด และจะก าหนดอัตราค่าอากรหรือค่าธรรมเนียม
ให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือจ านวนของเรือประมงหรือเครื่องมือท าการประมง หรือ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือการท าการประมงก็ได้   จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

  
 


