
 
กฎกระทรวง 

การขออนญุาตและการอนญุาตท าการประมงพาณชิย์ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชก าหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีก าหนดระยะเวลาที่จะให้ผู้ประสงค์ท าการประมงพาณิชย์มายื่นค าขอรับ

ใบอนุญาต  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าก่อนก าหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ผู้ใดไม่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้นั้น 

สละสิทธิในการขอรับใบอนุญาต   
เมื่อได้มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว  

หากปรากฏว่าขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถ  
ท าการประมงอย่างยั่งยืนตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงยังสามารถออกใบอนุญาต
เพ่ิมเติมได้  อธิบดีอาจประกาศให้ผู้ประสงค์ท าการประมงพาณิชย์มายื่นค าขอรับใบอนุญาตเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  โดยให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะท าการประมงพาณิชย์  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงอ าเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล 
(๓) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอรบั
ใบอนุญาต  และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอรับใบอนุญาต  และเอกสาร
หรือหลักฐาน 

กรณีที่ค าขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก  
นับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  และใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๖ การอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน 

เขตการประมงไทย 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๙ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนญุาตตอ้งมีกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะท าการประมงพาณชิย์  

และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงหลายล า  
ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงไทยหรือมิใช่เรือประมงไทย  ต้องแจ้งชื่อเรือประมงทุกล าพร้อมทั้งหลักฐาน  
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงแต่ละล า 

(๔) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่อธิบดี  คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง  หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา  ๙๔  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๑๓  (๔)  หรือมาตรา  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี 

(๕) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  หรือเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์  
มีก าลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือท าการประมง 
ตามประเภท  วิธี  จ านวนแรงงานที่ใช้  หรือลักษณะการท าการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(๖) กรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย  ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทย  ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ท าการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
การประมงในเขตการประมงไทย  ทั้งนี้  ต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization)  ก าหนด 

(๗) เครื่องมือท าการประมงที่จะขออนญุาตใช้ท าการประมงตอ้งไมเ่ป็นเครื่องมือท าการประมง
ที่ห้ามใช้ท าการประมง  หรือท าการประมงได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘   
และมาตรา  ๖๙  หรือตามมาตรา  ๗๑  (๑)  แล้วแต่กรณี 
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(๘) เรือประมงมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี 
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘๑  (๑) 

(๙) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามมาตรา  ๙๘ 
ข้อ ๗ การพิจารณาออกใบอนุญาตนอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖  แล้ว  

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแนวทางในการออกใบอนุญาตท าการประมง
ตามมาตรา  ๒๔  (๑)   

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้ผู้ประสงค์ท าการประมงพาณิชย์มายื่นค าขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาต  ให้แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ 
ค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผล  
และสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 

การออกใบอนุญาต  ให้ออกส าหรับเรือประมงแต่ละล า  และต้องระบุประเภท  ชนิด  ขนาด
และจ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง  และพ้ืนที่การท าการประมง
รวมทั้งปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมง  หรือห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ไว้ใน
ใบอนุญาตด้วย 

ข้อ ๘ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าอากรใบอนุญาต 
ให้ใช้เครื่องมือท าการประมงตามอัตราที่ก าหนด  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาต  
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔) 

ข้อ ๙ ในกรณีที่คณะกรรมการก าหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ าที่จะท าการประมงใน 
น่านน้ าไทยตามมาตรา  ๑๙  วรรคหนึ่ง  (๖)  ใหม่  ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  ให้อธิบดี
ประกาศก าหนดห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้หรอืปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนญุาตให้ท าการประมง
ของใบอนุญาตที่ได้ออกไปแล้วให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดตามที่คณะกรรมการก าหนดใหม่  
และก าหนดระยะเวลาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตน าใบอนุญาตมาแก้ไขโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าก่อนก าหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่น าใบอนุญาตมาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตออกท าการประมงจนกว่าจะน าใบอนุญาตมาแก้ไข 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอ  และให้น าความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม 

การแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้กระท าได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) แก้ไขรายการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) แก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมงโดยน าเรือประมงล าอื่นมาทดแทน 
(๓) แก้ไขรายการเครื่องมือท าการประมง 
(๔) แก้ไขรายการพ้ืนที่การท าการประมง 
(๕) แก้ไขรายการห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้หรือปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาต  

ให้ท าการประมง 
ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  (๑)  ในกรณีที่เป็นการแก้ไขขนาด

ของเรือซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการท าการประมง  ให้แก้ไขห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท า
การประมงได้ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการท าการประมงที่เปลี่ยนแปลงไป  แต่ห้ามมิให้แก้ไข
ปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต  
ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการแก้ไขรายการในใบอนุญาตเดิม  และแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย 
ประจ าเรือประมงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔)   

(๒) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  (๒)  ให้กระท าได้เมื่อ 
 (ก) กรณีเป็นการปรับปรุงเรือเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในด้านการจัดสวัสดิภาพ

ให้แก่คนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง 
 (ข) เป็นกรณีเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมงช ารุดทรุดโทรมจนไม่สามารถ

ท าการประมงได้ตามปกติ   
 (ค) เรือประมงที่จะน ามาทดแทนต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  

และต้องมีลักษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ  ๖  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๙)  ในกรณีที่เรือประมงทีจ่ะน ามา
ทดแทนมีขนาดใหญ่กว่าเรือประมงล าเดิมที่ได้รับใบอนุญาตต้องมีขนาดตันกรอสของเรือไม่เกินกว่า 
ร้อยละสิบของเรือประมงล าเดิม  ทั้งนี้  ให้แก้ไขห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ให้สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพในการท าการประมงที่เปลี่ยนแปลงไป  แต่ห้ามมิให้แก้ไขปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาต  
ให้ท าการประมงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

 (ง) เจ้าของเรือต้องด าเนินการกับเรือประมงล าเดิมที่ได้รับใบอนุญาตโดยการท าลายเรือ  
เปลี่ยนประเภทเรือ  โอนกรรมสิทธิ์เรือให้กับบุคคลซึ่งไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย  
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือท าให้เรือสิ้นสภาพจากการเป็นเรือที่ใช้ท าการประมงให้เสร็จสิ้นก่อน  
ยื่นค าขอแก้ไขรายการ   

(๓) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  (๓)  ให้แก้ไขได้ในกรณีที่เป็น 
การเปลี่ยนแปลงประเภท  ชนิด  ขนาด  และจ านวนของเครื่องมือท าการประมง  โดยการด าเนินการ  
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เช่นว่านี้ต้องค านึงถึงปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน  และจะต้องไม่เป็น 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท าการประมง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๔) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  (๔)  ให้แก้ไขได้ในกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่สามารถท าการประมงในพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้อันเนื่องมาจากมาตรการการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าตามมาตรา  ๗๐  หรือสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล  ทั้งนี้  ขนาดของเรือ 
และเครื่องมือท าการประมงที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนพ้ืนที่การท าการประมงต้องไม่มีผลกระทบ  
ต่อปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะไป  
ท าการประมงชั่วคราว  และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด   

(๕) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  (๕)  ให้กระท าได้เมื่อ 
 (ก) แก้ไขห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้หรือปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาต 

ให้ท าการประมงของใบอนุญาตที่ได้ออกไปแล้วให้สอดคล้องกับการก าหนดปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่สามารถ
ท าการประมงได้ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด   

 (ข) เป็นกรณียกสิทธิท าการประมงไปให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  ให้ยกสิทธิได้เฉพาะผู้รับ
ใบอนุญาตในชนิดเครื่องมือท าการประมงที่จับสัตว์น้ าในกลุ่มเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  และ
พ้ืนที่ที่ท าการประมงต้องเป็นพ้ืนที่เดียวกัน  และกรณีที่ผู้ยกสิทธิท าการประมงถูกพักใช้ใบอนุญาต  
ให้หักปริมาณสัตว์น้ าที่มีสิทธิท าการประมงในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตออก  โดยให้อธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาน าเอาปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับการจัดสรรในเรือประมงของผู้ยกสิทธิ  
มาค านวณเพื่อก าหนดหว้งเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงไดใ้หม่  และแก้ไขรายการในใบอนุญาตของผูย้ก
สิทธิและผู้รับสิทธิให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ใหม่  ทั้งนี้  ให้น าปริมาณสัตว์น้ า
ที่ได้รับการยกสิทธิมาค านวณเพ่ือก าหนดห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ของใบอนุญาตที่ขอแก้ไขทุกฉบับ  โดยห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ก าหนดไว้ 
ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  ให้อธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  และให้น าความในข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การแก้ไข
รายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรครบถ้วนแล้ว  
แล้วแต่กรณี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม  ใบอนุญาต  
ฉบับใหม่ให้ใช้เลขที่ของใบอนุญาตเดิม  อายุใบอนุญาตและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิม   
และเมื่อได้ออกใบอนุญาตใหม่แล้ว  ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ 

ในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้  
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย 
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่การแก้ไขรายการในใบอนุญาตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจ า
เรือประมง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตไปด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ าเรือประมง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘๑  (๔)   

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่ออธิบดี  หรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ 
ในแบบค าขอ  และให้น าความในข้อ  ๕  มาบังคับใช้แก่การขอรับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าได้  ๒  วิธี  ดังต่อไปนี้   
(๑) การโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมงให้แก่บุคคลอื่น 
(๒) การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ า   
ข้อ ๑๕ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  (๑)  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้   
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีสิทธิท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน  

เขตการประมงไทย 
(๒) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตและเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและ  

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๔๔ 
(๓) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องแสดงใบมรณบัตรของผู้โอนใบอนุญาต  กรณีผู้โอนใบอนุญาต 

ถึงแก่ความตาย 
ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  วรรคสอง  (๒)  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตและเรือประมงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่

ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๕  (๑)  และ  (๒) 
(๒) ผู้โอนใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตท าการประมงโดยใช้ชนิด

เครื่องมือท าการประมงที่จับสัตว์น้ าในกลุ่มเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  และพ้ืนที่ที่ท าการประมง
ต้องเป็นพ้ืนที่เดียวกัน 

(๓) เจ้าของเรือที่รับโอนใบอนุญาตต้องด าเนินการกับเรือประมงล าเดิมหรือเรือประมงของ  
ผู้โอนใบอนุญาต  โดยการท าลายเรือ  หรือเปลี่ยนประเภทเรือ  หรือโอนกรรมสิทธิ์เรือใ ห้กับบุคคล 
ที่ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือท าให้เรือสิ้นสภาพจาก
การเป็นเรือที่ใช้ท าการประมงให้เสร็จสิ้นก่อน  จึงจะได้รับโอนปริมาณสัตว์น้ าที่ควบรวม 

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายน าเอาปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับ
การจัดสรรของเรือประมงที่น ามาควบรวมมาค านวณเพ่ือก าหนดห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมง  
ได้ใหม่  และหากเจ้าของเรือประมงหรือผู้โอนใบอนุญาตท าการประมงถูกพักใช้ใบอนุญาต  ให้หักปริมาณ
สัตว์น้ าที่มีสิทธิท าการประมงในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตออก 
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ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าภายหลังจากการโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณ 
สัตว์น้ ายังมีปริมาณสัตวน์้ าคงเหลือจากการด าเนนิการดงักล่าว  ผู้รับโอนใบอนุญาตสามารถน าเอาปรมิาณ 
สัตว์น้ าคงเหลือไปควบรวมปริมาณสัตว์น้ าให้กับเรือประมงล าอื่นได้อีก  โดยให้โอนได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาต 
ในชนิดเครื่องมือท าการประมงที่จับสัตว์น้ าในกลุ่มเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศก าหนด  และพ้ืนที่  
ที่ท าการประมงต้องเป็นพ้ืนที่เดียวกัน  โดยให้น าเอาปริมาณสัตว์น้ าคงเหลือที่จะขอรับโอนมาค านวณ  
เพ่ือก าหนดห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ใหม่  โดยผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องยื่นค าขอรับโอน
ปริมาณสัตว์น้ าที่คงเหลืออยู่ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๔  พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  และให้น าความข้อ  ๕  มาใช้บังคับแก่การขอรับโอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้น าเอาปริมาณสัตว์น้ าคงเหลือในหนังสือรับรอง  
มาค านวณเพื่อก าหนดห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงได้ใหม่ 

ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาค าขอรับโอนใบอนุญาตและออก
ใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิมให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้โอนใบอนญุาต  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธบิดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ขอรบัโอน
ใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต  และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้แสดงเหตุผล  
และสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย   

เมื่อผู้ขอรับโอนใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม  โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไข
ตามใบอนุญาตเดิม  และให้ก ากับค าว่า  “โอนใบอนุญาต”  หรือ  “ควบรวมใบอนุญาต”  แล้วแต่กรณี  
พร้อมชื่อผู้โอนและเลขที่ใบอนุญาตที่โอนไว้ที่มุมบนด้านซ้าย  และระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกใบอนุญาต
ดังกล่าวไว้ด้วย  และเมื่อออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้วให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมาย  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๔   
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ  และให้น าความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับ 
แก่การขอรับใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาต 
และใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญจริง  ให้เสนอความเห็นประกอบ  
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค าขอภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
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ในกรณีที่มีค าสั่งอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้  
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต  และในกรณีที่มีค าสั่งไม่อนุญาต   
ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย   

เมื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดแล้ว  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบแทนใบอนุญาต  โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และระบุค าว่า   
“ใบแทน”  หรือใช้ข้อความอื่นใดท านองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต 

ข้อ ๒๐ ค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ค าขอรับโอน
ใบอนุญาต  และค าขอรบัใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๑ แบบค าขอและใบอนุญาตที่อธิบดีก าหนดตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีแบบที่ก าหนดตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ ๒๓ ค าขอรับใบอนุญาต  ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ค าขอรับโอนใบอนุญาต  
และค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นค าขอตามกฎกระทรวงนี้  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณีค าขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง  และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอดังกล่าวแตกต่าง  
ไปจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ   
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  25  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ยังมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการยกสิทธิการท าการประมง   
การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้ า  และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต  สมควรปรับปรุง  
กฎกระทรวงดังกล่าวเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิ ธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ท าการประมงพาณิชย์ให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าว  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน์้ าให้สอดคล้องกบั 
ขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ าที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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