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กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ กกฎกระทรวงการขออนุญ าตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกาหนดระยะเวลาที่จะให้ผู้ ประสงค์ทาการประมงพาณิชย์มายื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ผู้ ใ ดไม่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น
สละสิทธิในการขอรับใบอนุญาต
เมื่อได้มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว
หากปรากฏว่าขีดความสามารถในการทาการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้าที่สามารถ
ทาการประมงอย่างยั่งยืนตามที่กาหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมงยังสามารถออกใบอนุญาต
เพิ่มเติมได้ อธิบดีอาจประกาศให้ ผู้ประสงค์ทาการประมงพาณิชย์มายื่นคาขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะท าการประมงพาณิ ช ย์ ให้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญาตต่ ออธิ บดีห รือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
การยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สานักงานประมงอาเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล
(๓) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๕ เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต และดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอรับใบอนุญาต และเอกสาร
หรือหลักฐาน
กรณีที่คาขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคาขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิก
นับแต่วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๖ การอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งมี สิ ท ธิ ท าการประมงตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ก ารประมงใน
เขตการประมงไทย
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทาการประมงพาณิชย์
และในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในเรื อ ประมงหลายล า
ไม่ว่าจะเป็น เรือประมงไทยหรือมิใช่เรือประมงไทย ต้องแจ้งชื่อเรือประมงทุกลาพร้อมทั้งหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงแต่ละลา
(๔) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่อธิบดี คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๓ (๔) หรือมาตรา ๑๑๖ แล้วแต่กรณี
(๕) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์
มี ก าลั ง แรงม้ าถึ ง ขนาดที่รั ฐมนตรีป ระกาศก าหนด หรื อ เป็ น เรื อที่ มี หรื อ ใช้ เครื่ องมื อท าการประมง
ตามประเภท วิธี จานวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการทาการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
(๖) กรณี ที่ เ รื อประมงเป็น เรือประมงไทย ต้ อ งเป็นเรือ ประมงที่ จ ดทะเบี ยนเป็ นเรือไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย หรือกรณีที่เรือประมงมิใช่เรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธงซึ่งสามารถใช้ทาการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ
การประมงในเขตการประมงไทย ทั้งนี้ ต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสาหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กาหนด
(๗) เครื่องมือทาการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทาการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทาการประมง
ที่ ห้ า มใช้ท าการประมง หรื อ ทาการประมงได้ต ามเงื่อ นไขที่ กาหนดตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘
และมาตรา ๖๙ หรือตามมาตรา ๗๑ (๑) แล้วแต่กรณี
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(๘) เรื อ ประมงมี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบติ ด ตามเรื อ ประมงตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๘๑ (๑)
(๙) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามมาตรา ๙๘
ข้อ ๗ การพิจารณาออกใบอนุญาตนอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ แล้ว
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแนวทางในการออกใบอนุญาตทาการประมง
ตามมาตรา ๒๔ (๑)
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่ให้ผู้ประสงค์ทาการประมงพาณิชย์มายื่นคาขอรับใบอนุญาต
ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง อนุ ญ าต ให้ แ จ้ ง ผู้ ข อรั บใบอนุญ าตมาช าระค่า ธรรมเนีย มใบอนุ ญาตและ
ค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทาการประมงภายในระยะเวลาที่กาหนด หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต และในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
การออกใบอนุญาต ให้ออกสาหรับเรือประมงแต่ละลา และต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด
และจานวนของเครื่องมือทาการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทาการประมง และพื้นที่การทาการประมง
รวมทั้งปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่อนุญาตให้ทาการประมง หรือห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ไว้ใน
ใบอนุญาตด้วย
ข้อ ๘ เมื่ อ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตได้ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและค่ า อากรใบอนุ ญ าต
ให้ ใช้เครื่องมือทาการประมงตามอัตราที่กาหนด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมงตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา ๘๑ (๔)
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการก าหนดปริ ม าณสู ง สุ ด ของสั ต ว์ น้ าที่ จ ะท าการประมงใน
น่ านน้ าไทยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๖) ใหม่ ในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ให้อธิบดี
ประกาศกาหนดห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้หรือปริมาณสัตว์นาสู
้ งสุดที่อนุญาตให้ทาการประมง
ของใบอนุญาตที่ได้ออกไปแล้วให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้าสูงสุดตามที่คณะกรรมการกาหนดใหม่
และกาหนดระยะเวลาให้ ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตนาใบอนุญาตมาแก้ไขโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ล่วงหน้าก่อนกาหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นาใบอนุญาตมาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตออกทาการประมงจนกว่าจะนาใบอนุญาตมาแก้ไข
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุ ญาตผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่กาหนดตามข้อ ๔ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคาขอ และให้นาความในข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม
การแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้กระทาได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
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(๑) แก้ ไ ขรายการให้ ส อดคล้อ งกั บข้อ มูล ที่ป รากฏในหลั กฐานทางทะเบีย นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) แก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทาการประมงโดยนาเรือประมงลาอื่นมาทดแทน
(๓) แก้ไขรายการเครื่องมือทาการประมง
(๔) แก้ไขรายการพื้นที่การทาการประมง
(๕) แก้ไขรายการห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้หรือปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่อนุญาต
ให้ทาการประมง
ข้อ ๑๑ การอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๑) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขขนาด
ของเรือซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการทาการประมง ให้แก้ไขห้วงเวลาที่กาหนดให้ทา
การประมงได้ให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการทาการประมงที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ห้ามมิให้แก้ไข
ปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่อนุญาตให้ทาการประมงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนิ น การแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าตเดิ ม และแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งหมาย
ประจาเรือประมงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา ๘๑ (๔)
(๒) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๒) ให้กระทาได้เมื่อ
(ก) กรณีเป็นการปรับปรุงเรือเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในด้านการจัดสวัสดิภาพ
ให้แก่คนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมง
(ข) เป็นกรณีเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทาการประมงชารุดทรุดโทรมจนไม่สามารถ
ทาการประมงได้ตามปกติ
(ค) เรือประมงที่จะนามาทดแทนต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
และต้องมีลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๖ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๙) ในกรณีที่เรือประมงทีจ่ ะนามา
ทดแทนมีขนาดใหญ่กว่าเรือประมงลาเดิมที่ได้รับใบอนุญาตต้องมีขนาดตันกรอสของเรือไม่เกินกว่า
ร้อยละสิบของเรือประมงลาเดิม ทั้งนี้ ให้แก้ไขห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ให้สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพในการทาการประมงที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ห้ามมิให้แก้ไขปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่อนุญาต
ให้ทาการประมงตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
(ง) เจ้าของเรือต้องดาเนินการกับเรือประมงลาเดิมที่ได้รับใบอนุญาตโดยการทาลายเรือ
เปลี่ยนประเภทเรือ โอนกรรมสิทธิ์เรือให้กับบุคคลซึ่งไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย หรือทาให้เรือสิ้นสภาพจากการเป็นเรือที่ใช้ทาการประมงให้เสร็จสิ้นก่อน
ยื่นคาขอแก้ไขรายการ
(๓) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๓) ให้แก้ไขได้ในกรณีที่เป็น
การเปลี่ยนแปลงประเภท ชนิด ขนาด และจานวนของเครื่องมือทาการประมง โดยการดาเนินการ
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เช่นว่านี้ต้องคานึงถึงปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน และจะต้องไม่เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาการประมง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๔) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๔) ให้แก้ไขได้ในกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่สามารถทาการประมงในพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้อันเนื่องมาจากมาตรการการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าตามมาตรา ๗๐ หรือสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล ทั้งนี้ ขนาดของเรือ
และเครื่องมือทาการประมงที่จะอนุ ญาตให้มีการเปลี่ยนพื้นที่การทาการประมงต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อปริมาณสัต ว์น้ าสูงสุด ที่สามารถทาการประมงได้อย่ างยั่ งยืน ในพื้นที่ที่ ผู้ขออนุญาตประสงค์ จ ะไป
ทาการประมงชั่วคราว และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๕) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๕) ให้กระทาได้เมื่อ
(ก) แก้ ไ ขห้ ว งเวลาที่ ก าหนดให้ ท าการประมงได้ หรื อ ปริ ม าณสั ต ว์น้ าสู งสุ ด ที่ อนุญาต
ให้ทาการประมงของใบอนุญาตที่ได้ออกไปแล้วให้สอดคล้องกับการกาหนดปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่สามารถ
ทาการประมงได้ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(ข) เป็นกรณียกสิทธิทาการประมงไปให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ให้ย กสิทธิได้เฉพาะผู้รับ
ใบอนุญาตในชนิดเครื่องมือทาการประมงที่จับสัตว์น้าในกลุ่มเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศกาหนด และ
พื้น ที่ที่ทาการประมงต้องเป็น พื้น ที่เดียวกัน และกรณีที่ผู้ยกสิทธิทาการประมงถูกพักใช้ ใบอนุ ญ าต
ให้ หั กปริมาณสัต ว์น้ าที่มีสิทธิทาการประมงในระหว่างที่ ถูกพักใช้ใบอนุญาตออก โดยให้อธิบดีห รือ
ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายพิ จ ารณาน าเอาปริ ม าณสั ต ว์น้ าที่ ไ ด้รั บ การจั ด สรรในเรือ ประมงของผู้ ย กสิทธิ
มาคานวณเพื่อกาหนดห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ใหม่ และแก้ไขรายการในใบอนุญาตของผูย้ ก
สิทธิและผู้รับสิทธิให้สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ใหม่ ทั้งนี้ ให้นาปริมาณสัตว์น้า
ที่ ไ ด้ รั บ การยกสิ ท ธิ ม าค านวณเพื่ อ ก าหนดห้ ว งเวลาที่ ก าหนดให้ ท าการประมงได้ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ของใบอนุญาตที่ขอแก้ไขทุกฉบับ โดยห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ที่เปลี่ยนแปลงไปให้กาหนดไว้
ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ ให้อธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และให้นาความในข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การแก้ไข
รายการในใบอนุญาตโดยอนุโลม เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าอากรครบถ้วนแล้ว
แล้ว แต่กรณี ให้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม ใบอนุญาต
ฉบับใหม่ให้ใช้เลขที่ของใบอนุญาตเดิม อายุใบอนุญาตและเงื่อนไขในใบอนุญาตให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิม
และเมื่อได้ออกใบอนุญาตใหม่แล้ว ให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
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ข้อ ๑๓ ในกรณีที่การแก้ไขรายการในใบอนุญาตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจา
เรือประมง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตไปดาเนินการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา ๘๑ (๔)
ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตต่ออธิบดี หรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ ที่กาหนดตามข้อ ๔ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคาขอ และให้นาความในข้อ ๕ มาบังคับใช้แก่การขอรับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม
การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้ ๒ วิธี ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมงให้แก่บุคคลอื่น
(๒) การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้า
ข้อ ๑๕ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ วรรคสอง (๑) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องมีสิทธิทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงใน
เขตการประมงไทย
(๒) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตและเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๔
(๓) ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องแสดงใบมรณบัตรของผู้โอนใบอนุญาต กรณีผู้โอนใบอนุญาต
ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๖ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ วรรคสอง (๒) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับโอนใบอนุ ญาตและเรือประมงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๑) และ (๒)
(๒) ผู้โอนใบอนุญาตและผู้รับโอนใบอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตทาการประมงโดยใช้ ชนิ ด
เครื่องมือทาการประมงที่จับสัตว์น้าในกลุ่มเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศกาหนด และพื้นที่ที่ทาการประมง
ต้องเป็นพื้นที่เดียวกัน
(๓) เจ้าของเรือที่รับโอนใบอนุญาตต้องดาเนินการกับเรือประมงลาเดิมหรือเรือประมงของ
ผู้โ อนใบอนุ ญาต โดยการทาลายเรือ หรือเปลี่ยนประเภทเรือ หรือโอนกรรมสิทธิ์เรือใ ห้กับบุคคล
ที่ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย หรือทาให้เรือสิ้นสภาพจาก
การเป็นเรือที่ใช้ทาการประมงให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะได้รับโอนปริมาณสัตว์น้าที่ควบรวม
ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายนาเอาปริม าณสัตว์น้าที่ได้รับ
การจัดสรรของเรือประมงที่นามาควบรวมมาคานวณเพื่อกาหนดห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมง
ได้ใหม่ และหากเจ้าของเรือประมงหรือผู้โอนใบอนุญาตทาการประมงถูกพักใช้ใบอนุญาต ให้หักปริมาณ
สัตว์น้าที่มีสิทธิทาการประมงในระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตออก
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ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ าภายหลั งจากการโอนใบอนุญาตในลั กษณะควบรวมปริมาณ
สัตว์น้ายังมีปริมาณสัตว์น้าคงเหลือจากการดาเนินการดังกล่าว ผู้รับโอนใบอนุญาตสามารถนาเอาปริมาณ
สัตว์น้าคงเหลือไปควบรวมปริมาณสัตว์น้าให้กับเรือประมงลาอื่นได้อีก โดยให้โอนได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาต
ในชนิ ด เครื่องมือทาการประมงที่จับสัต ว์น้าในกลุ่มเดียวกันตามที่อธิบดีประกาศกาหนด และพื้น ที่
ที่ทาการประมงต้องเป็นพื้นที่เดียวกัน โดยให้นาเอาปริมาณสัตว์น้าคงเหลือที่จะขอรับโอนมาคานวณ
เพื่อกาหนดห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ใหม่ โดยผู้ขอรับโอนใบอนุญาตต้องยื่นคาขอรับโอน
ปริมาณสัตว์น้าที่คงเหลืออยู่ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่กาหนดตามข้อ ๔ พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ และให้นาความข้อ ๕ มาใช้บังคับแก่การขอรับโอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาให้นาเอาปริมาณสัตว์น้าคงเหลือในหนังสือรับรอง
มาคานวณเพื่อกาหนดห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการประมงได้ใหม่
ข้อ ๑๘ ให้ อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายพิ จ ารณาค าขอรั บ โอนใบอนุ ญ าตและออก
ใบอนุ ญาตใหม่แ ทนใบอนุ ญาตเดิมให้ แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุ ญาตให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอ
ในกรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้ผู้ขอรับโอน
ใบอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต และในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาต ให้แสดงเหตุผล
และสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
เมื่อผู้ขอรับโอนใบอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดแล้ว
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม โดยมีระยะเวลาและเงื่อนไข
ตามใบอนุญาตเดิม และให้กากับคาว่า “โอนใบอนุญาต” หรือ “ควบรวมใบอนุญาต” แล้วแต่กรณี
พร้อมชื่อผู้โอนและเลขที่ใบอนุญาตที่โอนไว้ที่มุมบนด้านซ้าย และระบุวัน เดือน ปีที่ออกใบอนุญาต
ดังกล่าวไว้ด้วย และเมื่อออกใบอนุญาตให้ใหม่แล้วให้ใบอนุญาตเดิมเป็นอันใช้ไม่ได้
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่กาหนดตามข้อ ๔
พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรือ หลัก ฐานตามที่ระบุไ ว้ในแบบคาขอ และให้นาความในข้อ ๕ มาใช้บังคับ
แก่การขอรับใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม
เมื่ อพนั กงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาต
และใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหายในสาระสาคัญจริง ให้เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคาขอภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
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ในกรณีที่มีคาสั่งอนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาต ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งให้
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุ ญาตมาชาระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และในกรณีที่มีคาสั่งไม่อนุญาต
ให้แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้วย
เมื่อผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดแล้ว
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบแทนใบอนุญาต โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม และระบุคาว่า
“ใบแทน” หรือใช้ข้อความอื่นใดทานองเดียวกันไว้ที่กึ่งกลางส่วนบนด้านหน้าของใบอนุญาต
ข้อ ๒๐ คาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คาขอรับโอน
ใบอนุญาต และคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๑ แบบค าขอและใบอนุ ญ าตที่ อ ธิ บ ดี ก าหนดตามกฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและ
การอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีแบบที่กาหนดตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๒ ใบอนุ ญ าตและใบแทนใบอนุญาตที่อ อกให้ต ามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุ ญ าตให้ ท าการประมงพาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ยั ง คง
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน
ข้อ ๒๓ คาขอรับใบอนุ ญาต คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คาขอรับโอนใบอนุญาต
และคาขอรับใบแทนใบอนุญาต ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นคาขอตามกฎกระทรวงนี้ และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีคาขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงการขออนุญ าตและ
การอนุญาตให้ทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการยกสิทธิการทาการประมง
การโอนใบอนุญาตในลักษณะควบรวมปริมาณสัตว์น้า และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต สมควรปรับปรุง
กฎกระทรวงดั ง กล่ า วเพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต
ทาการประมงพาณิชย์ให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าให้สอดคล้องกับ
ขีดความสามารถในการทาการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้าที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน
ตามที่กาหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

