
กฎกระทรวง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน ้าไทย 

พ.ศ. 25621 

 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ 1  ให้ยกเลิก 

(1) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2559 

(2) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 

  

ข้อ 2  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 

“อุปกรณ์ช่วยท าการประมง” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนเครื่องมือท าการประมงไม่ว่า
จะติดอยู่กับตัวเรือหรือไม่ก็ตาม เช่น แพล่อปลา ทุ่นลอยวิทยุ เรือขนาดเล็กท่ีเป็นส่วนประกอบในการท าการประมง
ที่บรรทุกออกไปพร้อมกับเรือประมงหรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามที่องค์การระหว่างประเทศก าหนด 

  

ข้อ 3  ผู้ใดประสงค์จะใช้เรือประมงไทยท า การประมงในเขตทะเลนอกน่านน้ าไทยตามมาตรา 
48 ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอ 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ กรมประมง 

(2) สถานที่และวิิีการอ่ืนตามที่อิิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

ข้อ 4  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 7 ก/หน้า 1/17 มกราคม 2562 



กรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้
ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตนั้น เป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  

  

ข้อ 5  ในกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตทราบ  เพื่อท าการตรวจสอบ
เรือประมง เครื่องมือท าการประมง อุปกรณ์ช่วยท าการประมง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ติดตั้งในเรือประมง 

การตรวจสอบเรือประมง เครื่องมือท าการประมง อุปกรณ์ช่วยท าการประมง และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องติดตั้งในเรือประมง กรณีเรือประมงที่มิได้อยู่ในน่านน้ าไทย ผู้ ขอรับใบอนุญาตอาจร้อง
ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปด าเนินการตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่งอ่ืนได้ตามวิิีการที่อิิบดีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องช าระค่าิรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อิิบดี
ประกาศก าหนด 

  

ข้อ 6  การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทิิ์ในเรือประมงที่จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทยและในกรณีที่
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทิิ์ในเรือประมงหลายล าไม่ว่าจะเป็นเรือประมงไทยหรือมิใช่เรือประมงไทย 
ต้องแจ้งชื่อเรือประมงดังกล่าวทุกล าพร้อมทั้งหลักฐานแสดงกรรมสิทิิ์ในเรือประมงนั้น 

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีฐานะทางการเงินเพียงพอในการท าการประมงนอกน่านน้ าไทยโดย
ต้องมีใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (bank statement) ไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาทหรือหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า
ไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมิใช่เรือประมงล าที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท าการประมงนอก
น่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ ตามหลักสูตรที่อิิบดีประกาศก าหนด 

(5) ผู้ขอรับใบอนุญาตท าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง ต้องมีหลักฐานแสดงการได้สิทิิในการ
ท าการประมงในน่านน้ าของรัฐชายฝั่งึึ่งได้รับการรับรองจากรัฐชายฝั่งนั้น ในกรณีการขอรับใบอนุญาตท าการ



ประมงที่อยู่ในเขตทะเลหลวงึึ่งอยู่ในเขตความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศต้อง เป็นองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(6) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามท่ี
คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 113 (4) หรือมาตรา 116 

(7) เรือประมงต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย รวมทั้งต้องมี
ห ม า ย เ ล ข ไ อ เ อ็ ม โ อ ส า ห รั บ เ รื อ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ที่ อ ง ค์ ก า ร ท า ง ท ะ เ ล ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Maritime Organization) ก าหนด 

(8) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกกักเรือ กรณีเรือประมงที่เคยถูกใช้ในการกระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้รับ
ใบอนุญาตท าการประมงเดิมของเรือที่ใช้ในการกระท าความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือ
มีอ านาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(9) เรือประมงต้องติดตั้ งระบบระบุต าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System (VMS)) ตาม
หลักเกณฑ์และวิิีการที่อิิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 81 (1) 

(10) เรือประมงต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามมาตรา 98 

(11) เครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง ต้องเป็นประเภท ชนิด  ขนาด และมี
จ านวนตรงตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต ึึ่งต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของรัฐชายฝั่งหรือองค์การ
ระหว่างประเทศที่จะเข้าไปท าการประมง 

ในกรณีที่ท าการประมงในเขตทะเลหลวงึึ่งอยู่ในเขตความควบคุมดูแลขององค์การ
ระหว่างประเทศให้ใช้เครื่องมือท าการประมงได้ไม่เกินสองเครื่องมือ โดยให้ระบุเครื่องมือท าการประมงหลักได้
เพียงหนึ่งประเภทและหนึ่งชนิด และให้ระบุเครื่องมือท าการประมงเสริมได้เฉพาะเบ็ดมือ 

(12) อุปกรณ์ช่วยท าการประมงที่จะน ามาใช้สนับสนุนเครื่องมือท าการประมงต้องเป็นประเภท 
ขนาด และมีจ านวนตรงตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของรัฐ
ชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ 

  

ข้อ 7  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต เรือประมง 
เครื่องมือท าการประมง อุปกรณ์ช่วยท าการประมง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องติดตั้งในเรือประมง 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ
อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมาย 

ให้อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน และในกรณีที่
อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผู้ใดมีพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือว่าจะสามารถปฏิบัติ



ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐชายฝั่ง องค์การระหว่างประเทศหรือกรมประมงก าหนดไว้ได้ จ ะไม่
ออกใบอนุญาตให้ผู้นั้นก็ได้ 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาต ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตมาช าระค่าิรรมเนียม
ใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทิิการเป็นผู้รับใบอนุญาต และในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทิิอุทิรณ์
ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

การออกใบอนุญาต ให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล า โดยต้องระบุประเภท ชนิด  ขนาด และ
จ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง ประเภท ขนาด และจ านวนของอุปกรณ์
ช่วยท าการประมง และพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมง 

ใบอนุญาตให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมงใน
เขตของรัฐชายฝั่งต้องระบุเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตให้ท าการประมงได้ไม่เกินระยะเวลาที่ระบุ ในหลักฐานแสดงการ
ได้สิทิิในการท าการประมงของรัฐชายฝั่งแต่ละรัฐ และในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมงในเขตของรัฐ
ชายฝั่งหลายรัฐ ต้องระบุระยะเวลาที่สามารถท าการประมงในแต่ละรัฐให้ชัดเจน 

ในการออกใบอนุญาต อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายอาจก าหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่
จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงไว้ในใบอนุญาตเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม
ด้วยก็ได้ 

  

ข้อ 8  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าิรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาต ให้ใช้
เครื่องมือท าการประมงตามอัตราที่ก าหนด ให้อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตไปด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะออกท าการประมง
ได ้

(1) มีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย ประเภทการใช้ท าการ
ประมงึึ่งมีอายุอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมง 

(2) จัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่อิิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 81 
(4) 

(3) จัดท าเครื่องหมายประจ าเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง และจัดท า
เครื่องหมายประจ าอุปกรณ์ช่วยท าการประมงตามหลักเกณฑ์ที่อิิบดีประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(4) ติดตั้งระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring System (EM)) และระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Reporting System (ERS)) ในเรือประมง ตามหลักเกณฑ์ที่อิิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 81 
(1) 



(5) จัดให้มีระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือใน
เรือประมงที่จะขอรับอนุญาต ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิ
ภาพในการท างานของคนประจ าเรือ 

ในกรณีที ่เป็นการออกใบอนุญาตให้ท าการประมงที่อยู ่ในเขตทะเลหลวงึึ ่งอยู่ในเขตความ
ควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ ให้กรมประมงแจ้งชื่อเรือประมงที่ได้รับอนุญาตเพ่ือขึ้นทะเบียนกับ
องค์การระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จก่อนที่เรือประมงจะออกท าการประมง 

  

ข้อ 9  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะต่อระยะเวลาท าการประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการ
ประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท า
การประมงนอกน่านน้ าไทย ให้ยื่นค าขอต่ออิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 3 พร้อม
ด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

  

ข้อ 10  การพิจารณาอนุญาตให้ต่อระยะเวลาท าการประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมง
ที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
(2) เครื่องมือท าการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้ท าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งหรือใน

เขตขององค์การระหว่างประเทศที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะท าการประมง 

(3) ในกรณีที่เป็นการต่อระยะเวลาท าการประมงหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย ให้น าความในข้อ 6 (5) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

ข้อ 11  ให้น าความในข้อ 4 มาใช้บังคับแก่การขอต่อระยะเวลาท าการประมงเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือท าการประมงท่ีอนุญาตให้ใช้ท าการประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทยโดยอนุโลม และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในข้อ 10 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่ออิิบดีหรือผู้ึึ ่งอิิบดี
มอบหมายต่อไป และให้น าความในข้อ 7 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นการขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง หรือเพ่ิม
เครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง ให้น าความในข้อ 5 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การตรวจสอบความถูกต้องของ
เครื่องมือท าการประมงโดยอนุโลม 

  



ข้อ 12  เมื่ออิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายมีค าสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการ
ประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง หรือเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง และผู้รับใบอนุญาตได้ช าระค่าอากร
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรืออิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
รายการเกี่ยวกับประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง 
หรือเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทยในใบอนุญาตเดิม 

  

ข้อ 13  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต นอกจากกรณีตามข้อ 9 ให้ยื่น
ค าขอต่ออิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ 3 พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุ
ไว้ในแบบค าขอ และให้น าความในข้อ 4 มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม 

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้แก้ไขได้เฉพาะกรณีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ และเป็นการแก้ไข
ข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขชื่อ สกุลของ
ผู้รับใบอนุญาต หรือขนาดของเรือ โดยต้องมีหลักฐานการแก้ไขข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายด าเนินการแก้ไขรายการ
ใบอนุญาตเดิมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ และในกรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทิิอุทิรณ์
ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

ในกรณีที่การแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของเรือประมง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเครื่องหมายประจ าเรือให้ตรงตามขนาดของเรือ พร้อมทั้งแจ้งเครื่องหมายประจ าเรือประมงเพ่ือให้
ผู้รับใบอนุญาตไปด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่อิิบดีประกาศก าหนดตาม
มาตรา 81 (4) ก่อนออกท าการประมง 

  

ข้อ 14  ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้รับใบอนุญาตต้องน าเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงและใน
กรณีที่ประสงค์จะออกไปท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ต่ออิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดี
มอบหมายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
7 และข้อ 8 ต่อไป 

  

ข้อ 15  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ  ให้ผู ้ร ับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามข้อ 3 พร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ และให้น าความในข้อ 4 มาใช้บังคับแก่การขอรับใบแทนใบอนุญาตโดย
อนุโลม 



เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตและ
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญจริง ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อ
อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค าขอภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ให้อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้
ขอรับใบแทนใบอนุญาตมาช าระค่าิรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แสดงเหตุผล
และสิทิิอุทิรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

เมื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตได้ช าระค่าิรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้วให้
อิิบดีหรือผู้ึึ่งอิิบดีมอบหมายออกใบแทนใบอนุญาต โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุค าว่า “ใบแทน” หรือใช้
ข้อความอ่ืนใดท านองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

  

ข้อ 16  ค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่อระยะเวลาท าการประมง ค าขอเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง ค าขอเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง ค าขอเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่ที ่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ค าขอแก้ไขรายการใน ใบอนุญาต และค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่อิิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

ข้อ 17  ผู้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน้ าไทย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนหากประสงค์จะท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทยต่อไป ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ตามกฎกระทรวงนี้ และเมื่อได้รับใบอนุญาตใหม่แล้ว 
ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันยกเลิก 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 

ลักษณ์  วจนานวัช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ วิิีการ และเงื่อนไขในการ
อนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2559 ึึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักฐานไม่เพียงพอที่จะท าให้เป็น
ที่ประจักษ์ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือ



องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันอาจท าให้ผู้รับใบอนุญาตท าการประมงมีความเสี่ยงในการท าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายึึ่งมีผลกระทบต่อพันิกรณีระหว่างประเทศและความมั่นคงทางทรัพยากรสัตว์น้ า สมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิิีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
  
 


