
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ 

พ.ศ. 25611 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ ่ง แห่งพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ให้ยกเลิก 

(1) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 

(2) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

  
ข้อ 2  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
  
ข้อ 3  เพ่ือให้กรมประมงมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้ขอรับใบอนุญาตและประเภทเครื่องมือท าการ

ประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะใช้ท าการประมงเพ่ือน ามาพิจารณาออกใบอนุญาต ให้สอดคล้องกับขีด
ความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงอย่างยั่งยืนตามที่
ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง ให้อธิบดีก าหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะท าการประมงพาณิชย์มา
ยื่นค าขอรับใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ผู้ใดไม่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิใน
การขอรับใบอนุญาต 

หลังจากมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว 
ปรากฏว่าขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงอย่าง
ยั่งยืนตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงยังสามารถออกใบอนุญาตเพ่ิมเติมได้ อธิบดีอาจประกาศ
ก าหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะท าการประมงพาณิชย์มายื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ิมเติมได้ โดยให้น าความใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ข้อ 4  ผู้ใดประสงค์จะท าการประมงพาณิชย์ตามมาตรา 36 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี

หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนที่ 9 ก/หน้า 6/20 กุมภาพันธ ์2561 



การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง 

(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติด
ทะเล 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 5  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับ

ใบอนุญาต และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ 

กรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

  
ข้อ 6  การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ

ประมงไทย 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงท่ีจะท าการประมง 

(4) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามท่ี
อธิบดี คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 94 วรรคสอง มาตรา 113 (4) หรือ
มาตรา 116 

(5) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์มี ก าลัง
แรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือท าการประมงตามประเภท วิธี จ านวน
แรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการท าการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(6) ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยเรือไทย รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization) ก าหนด 



ในกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ
เจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ท าการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization) ก าหนด 

(7) เครื่องมือท าการประมงที่จะขออนุญาตใช้ท าการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือท าการประมงที่
ห้ามใช้ท าการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 69 หรือเป็นเครื่องมือท าการประมงที่ห้ามใช้ท าการ
ประมงในทะเลนอกชายฝั่งตามมาตรา 71 (1) 

(8) เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย ประเภทการ
ใช้ท าการประมงซึ่งมีอายุอยู่ในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตและในวันที่ออกใบอนุญาต 

(9) เรือประมงมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 81 (1) 

(10) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือกรณีเป็น
เรือประมงท่ีเคยถูกใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดง
ว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงเดิมของเรือที่ใช้ในการกระท าความผิดไม่มี
ผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอ านาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(11) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามมาตรา 98 

  
ข้อ 7  การพิจารณาออกใบอนุญาตนอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 แล้ว ให้

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแนวทางในการออกใบอนุญาตท าการประมงให้
สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้
อย่างยั่งยืนโดยใช้จุดอ้างอิงเป็นฐานในการพิจารณาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 (1) 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดห้วงเวลาที่ให้ผู้ประสงค์จะท าการประมงพาณิชย์มายื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิ
อุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

การออกใบอนุญาต ให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล า และต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด และ
จ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พ้ืนที่การท าการประมง รวมทั้งปริมาณสัตว์
น้ าสูงสุดที่อนุญาตใหท้ าการประมงได้ หรือห้วงเวลาที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ แล้วแต่กรณี ไว้ในใบอนุญาตด้วย 



ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  
ข้อ 8  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้

เครื่องมือท าการประมงตามอัตราที่ก าหนดแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งเครื่องหมายประจ าเรือประมงเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตไปด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ า
เรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 81 (4) 

  
ข้อ 9  ในกรณีที่มีการค านวณขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของ

สัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงอย่างยั่งยืนตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงใหม่ในระหว่างที่
ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้อธิบดีประกาศก าหนดปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมง หรือก าหนดห้วง
เวลาที่อนุญาตให้ท าการประมงใหม่ได้ แล้วแต่กรณี โดยให้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตน าใบอนุญาตมา
แก้ไขปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงหรือห้วงเวลาที่อนุญาตให้ท าการประมงเพ่ือให้สอดคล้องกับที่
ประกาศก าหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่น าใบอนุญาตมาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิ
ให้ผู้รับใบอนุญาตออกท าการประมง 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
ข้อ 10  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 4 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ และให้
น าความในข้อ 5 มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแก้ไขรายการในใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีมีหลักฐานแสดงว่า 
การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นการแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่เป็นการแก้ไขขนาดของเรือเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักฐานการจดทะเบียนเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยเรือไทย ให้แก้ไขห้วงเวลาที่อนุญาตให้ท าการประมงที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ
การท าการประมงที่เปลี่ยนไป แต่ห้ามมิให้แก้ไขปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต และกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขรายการในใบอนุญาตเดิม และเปลี่ยนเครื่องหมายประจ าเรือให้
ตรงตามขนาดของเรือ พร้อมทั้งแจ้งเครื่องหมายประจ าเรือประมงเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตไปด าเนินการจัดท า
เครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 81 (4) ก่อนออกท าการประมง 



ในกรณีที่มคี าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

  
ข้อ 11  ผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 4 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ และให้
น าความในข้อ 5 มาใช้บังคับแก่การขอรับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

  
ข้อ 12  การพิจารณาอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ

ประมงไทย 

(2) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 

(3) กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตเคยถูกใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตท าการ
ประมงของเรือที่ใช้ในการกระท าความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอ านาจควบคุม
เรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(4) เรือประมงท่ีจะขอรับโอนใบอนุญาตต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี 

(5) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในเรือที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท าการ
ประมงมาแสดง 

(6) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องแสดงใบมรณบัตรของผู้โอนใบอนุญาต กรณีผู้โอนใบอนุญาตถึงแก่
ความตาย 

  
ข้อ 13  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาค าขอรับโอนใบอนุญาต และออกใบอนุญาต

ใหม่แทนใบอนุญาตเดิมให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมโอนใบอนุญาต และในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

เมื่อผู้ขอรับโอนใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมโอนใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้ว ให้อธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไขตามใบอนุญาตเดิม 
และให้ก ากับค าว่า “โอนใบอนุญาต” พร้อมชื่อผู้โอนไว้ที่มุมบนด้านซ้าย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต
ดังกล่าวไว้ด้วย ส าหรับใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วยอักษรสีแดง 

  



ข้อ 14  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 4 พร้อม
ด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ และให้น าความในข้อ 5 มาใช้บังคับแก่การขอรับใบแทน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญจริง ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้
ขอรับใบแทนใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

เมื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้ว ให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบแทนใบอนุญาต โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุค าว่า “ใบแทน” หรือใช้
ข้อความอ่ืนใดท านองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

  
ข้อ 15  ค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต ค าขอรับโอนใบอนุญาต 

และค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 16  ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต ที่ออกให้ตามกฎกระทรวงการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

  
ข้อ 17  ค าขอรับใบอนุญาต ค าขอรับโอนใบอนุญาต และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ใน

วันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ และให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีค าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอดังกล่าวแตกต่างไป
จากที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ หรือ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 



ลักษณ์  วจนานวัช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ และการโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ตามกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 ประกอบกับมาตรา 36 และมาตรา 44 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว บัญญัติให้การท าการประมงพาณิชย์
และการโอนใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้
สอดคล้องกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 

  
  
 


