
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  แนวทางในการออกใบอนญุาต  และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   

ส าหรบัปีการประมง  2563 - 2564 
พ.ศ.  2563 

 
 

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ  เมื่อคราวการประชุม  ครั้งที่  1/2562   
เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2562  เห็นชอบแนวทางในการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์   
และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ส าหรับปีการประมง  2563 - 2564   
กรมประมงจึงออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ตามห้วงเวลา
ที่กรมประมงประกาศก าหนดในระหว่างวันที่  5 - 29  กุมภาพันธ์  2563  ได้รับทราบแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่กรมประมงจะใช้ในการจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ส าหรับปีการประมง  
2563 - 2564  ไว้  ดังนี้   

1. แนวทางในการจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  มีดังนี้ 
 1.1 สอดคล้องกับความสามารถในการท าการประมงและปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ า 

ที่จะท าการประมงในน่านน้ าไทย  โดย 
  (1) ก าหนดพ้ืนที่ท าการประมง  เป็น  2  พ้ืนที่  คือ  พ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทย  และ 

ทะเลอันดามัน 
  (2) ก าหนดกลุ่มสัตว์น้ าเป็น  3  กลุ่ม  คือ  สัตว์น้ าหน้าดิน  ปลาผิวน้ า  และ 

ปลากะตัก 
 1.2 ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยก าหนด

เครื่องมือท าการประมงตามประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ า  ออกเป็น  2  กลุ่ม 
  (๑) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง  จ านวน  ๘  เครื่องมือ  ได้แก่  อวนลากคู่  

อวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่าง  อวนล้อมจับ  อวนล้อมจับปลากะตัก  อวนครอบปลากะตัก   
อวนช้อน/ยกปลากะตัก  และเรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  (เรือปั่นไฟ)   

  (๒) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ า  จ านวน  ๑๔  เครื่องมือ  ได้แก่  อวนครอบหมกึ  
อวนช้อนปลาจะละเม็ด  อวนติดตา  อวนรุนเคย  คราดหอยลาย  คราดหอยแครง  คราดหอยอื่น   
ลอบปลา  ลอบปู  ลอบหมึก  ลอบหมึกสาย  เบ็ดราว  แผงยกปูจักจั่น  และเบ็ดมือ 

 ๑.๓ ให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่ผ่านมา  
ซึ่งขอใบอนุญาตท าการประมงตามชนิดของเครื่องมือท าการประมงเดิม   

 1.4 ให้สิทธิแก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่ผ่านมา  
โดยให้ใช้เครื่องมือท าการประมงประสิทธิภาพต่ า 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ดังนี้ 
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 ๒.๑ เกณฑ์ในการขอใช้เครืองมือท าการประมงต่อเรือประมง  1  ล า  (หน่วยท าการประมง) 
  (1) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่ า  สามารถขอไดไ้ม่เกิน  ๓  เครื่องมือ  (ไม่รวมเบ็ดมือ)  

โดยให้ท าประมงได้ครั้งละ  ๑  เครื่องมือ 
  (2) เครื่องมือประสิทธภิาพสูง  สามารถขอได้ไม่เกิน  2  เครื่องมือ  (ไม่รวมเบด็มอื)  

โดยให้ขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูง  ๑  เครื่องมือ  และเครื่องมือประสิทธิภาพต่ าได้อีก  ๑  เครื่องมือ   
ซึ่งขอรับอนุญาตได้เฉพาะเครื่องมืออวนครอบหมึก  อวนช้อนปลาจะละเม็ ด  อวนติดตา  ลอบปลา   
ลอบปู  ลอบหมึก  เบ็ดราว  และแผงยกปูจักจั่น  โดยให้ท าประมงได้ครั้งละ  ๑  เครื่องมือ   

 ๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต  :  พิจารณาจัดสรรตามล าดับ  ดังนี้ 
  2.2.1 เครื่องมือประสิทธิภาพต่ า   
    (1) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เดิม  ในรอบปีการประมง  

๒๕61 - ๒562  ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ 
    (2) ผู้ที่ขอเปลี่ยนเครื่องมือท าการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพต่ า   
    (3) เรือประมงพ้ืนบ้านที่ภายหลังการตรวจวัด  จัดท าอัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้ว  

เรือมีขนาดตั้งแต่  10  ตันกรอส  ขึ้นไป  ตามประกาศกองทัพเรือ  ลงวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  
เรื่อง  แผนและขั้นตอนการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
การท าการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม   

    (4) เรือประมงพาณิชย์ท่ีไม่มีใบอนุญาตท าการประมง 
  2.2.2 เครื่องมือประสิทธิภาพสูง 
    (1) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เดิม  ในรอบปีการประมง  

๒๕61 - ๒๕62  ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ   
    (2) ผู้ที่เปลี่ยนเครื่องมือท าการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ 

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงชนิดอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพต่ ากว่า  ในกลุ่มสัตว์น้ าเดียวกัน  และพื้นที่เดียวกัน 
    (3) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ในรอบปีการประมง  

2559 - ๒๕๖๐  และไม่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมง  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  ต่อมาภายหลังคดีอาญา 
ถึงที่สุด  แล้วมิได้เป็นผู้กระท าผิด   

    (4) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ที่ผู้ได้รับอนุญาต 
ถูกค าสั่งมาตรการทางปกครอง  ต่อมาภายหลังคณะกรรมการมาตรการทางปกครองเพิกถอนค าสั่ง  
เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปและปรากฎว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด   

    (5) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เดิม  ในรอบปีการประมง  
๒๕61 - ๒๕62  ที่เรือจม  อับปาง  หรือไฟไหม้และเจ้าท่าเพิกถอนทะเบียนเรือ  และถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตท าการประมง  โดยเรือที่น ามาแทนต้องมีขนาดตันกรอสไม่เกินร้อยละ  10  ของเรือล าเดิม  
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และต้องผ่านการพิจารณาของคณะท างานพิจารณากลั่นกรองเรือที่แจ้งจม  อับปาง  หรือไฟไหม้   
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะท างานฯ  ก าหนด  โดยในการอนุญาตให้มีการน าเรือมาแทนต้องไม่กระทบต่อ
ปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่จะอนุญาตให้ท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 

    (6) เรือประมงพ้ืนบ้านที่ใช้เครื่องมืออวนครอบ/ช้อน/ยกปลากะตัก  
ภายหลังการตรวจวัด  จัดท าอัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้ว  เรือมีขนาดตั้งแต่  10  ตันกรอส  ขึ้นไป   
ตามประกาศกองทัพเรือ  ลงวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  เรื่อง  แผนและขั้นตอนการยกเลิกค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย   
ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  โดยพิจารณาจัดสรรให้เฉพาะเรือที่เคยท าการประมงอยู่เดิม   
โดยมีหลักฐาน  ดังนี้ 

     - เคยได้รับใบอาชญาบัตร/ใบอนุญาตท าการประมงของเครื่องมือดังกล่าว  
ในปีการประมง  ๒๕๕๘  หรือ  ๒๕๕๙  หรือ 

     - มีหลักฐานการจดแจ้งการใช้เครื่องมือดังกล่าว  กับกรมประมง  
เมื่อปี  ๒๕๕๘  หรือ 

     - เคยแจ้งการใช้เครื่องมือดงักล่าว  เมื่อคราวการส ารวจส ามะโนประชากร
เรือประมงของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  (ศปมผ.)  เมื่อปี  ๒๕๕๘  หรือ 

     - มีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าได้ใช้เครื่องมือดังกล่าว 
ก่อนการตรวจวัด  และจัดท าอัตลักษณ์เรือ   

    (7) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  ที่ผู้ได้รับอนุญาต 
ถูกค าสั่งมาตรการทางปกครองที่เป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  39  ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาต 
ท าการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมงที่ผ่านมา  ซึ่งระยะเวลาตามค าสั่งสิ้นสุด 

  2.3 เรือประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตในรอบปีการประมงที่ผ่านมา  เนื่องจากอยู่ระหว่าง 
ถูกด าเนินคดีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ  6  (10)  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  2561 

  2.4 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เดิม  ขอเปลี่ยนพ้ืนที่ท าการประมงได้
โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ที่จะขอย้าย  ก่อนวันที่ยื่นค าขอ  และการย้ายพ้ืนที่ท าการประมง
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่นั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

มีศักดิ์  ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง 
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