
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง 

พ.ศ. 25591 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการ

ประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง 

  
ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง แต่ใช้เครื่องมือท าการประมงตาม

ประเภทและขนาดที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 35 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท าการประมงในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กรมประมง 

(2) กรณีท าการประมงในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานประมงอ าเภอ
แห่งท้องที่ท่ีประสงค์จะท าการประมง 

(3) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
ข้อ 3  ในกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง 

รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท าการประมง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ประกาศก าหนดห้วงเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์จะท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมงมายื่นค าขอรับใบอนุญาต โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
ข้อ 4  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 41 ก/หน้า 13/4 พฤษภาคม 2559 
 



กรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตนั้น เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

  
ข้อ 5  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง 
หรือวิธีอ่ืนใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท าการประมง ให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ เพ่ือท าการตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องมือท าการประมงและตรวจสอบพ้ืนที่ที่จะให้ท าการติดตั้ง
เครื่องมือท าการประมงนั้นให้ตรงกับที่ระบุในค าขอรับใบอนุญาต 

  
ข้อ 6  การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง แต่ใช้เครื่องมือท าการประมง

ตามประเภทและขนาดที่อธิบดีก าหนด ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการ

ประมงไทย 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 

(3) เครื่องมือท าการประมงที่จะขออนุญาตใช้ท าการประมงต้องเป็นประเภท ชนิด ขนาด และมี
จ านวนตรงตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต และไม่เป็นเครื่องมือท าการประมงที่ห้ามใช้ท าการประมงตาม
มาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 หรอืมาตรา 71 (1) 

(4) ในกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง 
ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท าการประมง พ้ืนที่ขออนุญาตท าการประมงต้องอยู่ในพ้ืนที่
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดประกาศตามมาตรา 71 (3) 

(5) ในกรณีที่มีผู้ขอรับใบอนุญาตตาม (4) ในพ้ืนที่เดียวกัน และผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน (1) 
(2) (3) และ (4) มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ท าการประมงในพ้ืนที่ดังกล่าวมีสิทธิได้รับอนุญาตเป็น
ล าดับแรก ส่วนพ้ืนที่ที่ยังไม่มีผู้ซึ่งเคยได้รับอนุญาตให้ท าการประมง ให้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมของ
จ านวนผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีได้ยื่นค าขอภายในก าหนดเวลาตามข้อ 3 และขนาดของพ้ืนที่ตามมาตรา 71 (3) 

  



ข้อ 7  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนกรณีมีค าสั่งไม่
อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ส าหรับกรณีการขอรับใบอนุญาตโดยใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง 
ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับท่ีในเวลาท าการประมง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งผลการ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาที่ประกาศก าหนดตามข้อ 3 และค าขอรับใบอนุญาตและ
เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน 

การออกใบอนุญาต ให้ระบุประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ท าการประมงไว้ด้วย และกรณีที่เป็นการออกใบอนุญาตส าหรับการใช้เครื่องมือท าการประมงที่ต้องใช้
วิธีลงหลัก ปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอ่ืนใดอันท าให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาท าการประมงให้ระบุพ้ืนที่ที่ติดตั้ง
เครื่องมือท าการประมงนั้นด้วย 

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

  
ข้อ 8  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้

เครื่องมือท าการประมงตามอัตราที่ก าหนดแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 

  
ข้อ 9  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเพ่ิมเครื่องมือท าการประมงที่จะใช้ท าการประมง ให้ยื่นค า

ขอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 2 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอ 

  
ข้อ 10  การพิจารณาอนุญาตให้เพ่ิมเครื่องมือท าการประมงที่จะใช้ท าการประมงให้พิจารณาตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
(2) เครื่องมือท าการประมงที่จะขออนุญาตใช้ท าการประมงต้องเป็นประเภทและขนาดตามที่

อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) เครื่องมือท าการประมงที่จะขออนุญาตใช้ท าการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือท าการประมงที่
ห้ามใช้ท าการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 71 (1) 

  



ข้อ 11  ให้น าความในข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับกับการขอเพ่ิมเครื่องมือท าการประมงที่จะใช้
ท าการประมงโดยอนุโลม และเมื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 แล้ว ให้น าความในข้อ 7 วรรค
หนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ข้อ 12  เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีค าสั่งอนุญาตให้เพ่ิมเครื่องมือท าการประมงที่จะใช้

ท าการประมง และผู้รับใบอนุญาตได้ช าระค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
ให้ด าเนินการเพ่ิมรายการเกี่ยวกับประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ท าการประมงในใบอนุญาตเดิม 

  
ข้อ 13  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุพการี คู่สมรส หรือผู้สืบสันดานของ

ตน ให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 2 พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้โอนแล้ว ให้ประทับตราค าว่า “โอนแล้ว” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของใบอนุญาต และให้ระบุชื่อผู้รับโอน วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้โอนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุญาตก ากับไว้ด้วย 

ให้น าความในข้อ 4 และข้อ 6 (1) และ (2) มาใช้บังคับกับการโอนใบอนุญาตและผู้รับโอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม และเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนใบอนุญาตแล้ว ให้น าความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ข้อ 14  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 2 พร้อม
ด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญจริง ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค าขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุค าว่า “ใบแทน” หรือใช้ข้อความ
อ่ืนใดท านองเดียวกันไว้ที่ก่ึงกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ให้น าความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

  



ข้อ 15  ค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค าขอเพ่ิมเครื่องมือท าการประมงท่ีจะใช้ท าการประมงค า
ขอโอนใบอนุญาต และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต  การออกใบอนุญาต และการ
โอนใบอนุญาต ประกอบกับมาตรา 35 แห่งพระราชก าหนดดังกล่าว บัญญัติให้การท าการประมงโดยไม่ใช้
เรือประมง แต่ใช้เครื่องมือท าการประมงตามประเภทและขนาดที่อธิบดีประกาศก าหนด ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
 
 

 


