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ประกาศกรมประมง
เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาต และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
สาหรับปีการประมง 2565 - 2566
พ.ศ. 2565
ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่ ง ชาติ เมื่ อ คราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2565
เมื่ อ วั น ที่ 14 มกราคม 2565 เห็ น ชอบแนวทางในการออกใบอนุญ าตท าการประมงพาณิชย์
และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ สาหรับปีการประมง 2565 - 2566
กรมประมงจึงออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ตามห้วงเวลา
ที่ ก รมประมงประกาศกาหนดในระหว่า งวันที่ 4 - 28 กุ ม ภาพั นธ์ 2565 ได้ รับทราบแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่กรมประมงจะใช้ในการจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ สาหรับปีการประมง
2565 - 2566 ไว้ ดังนี้
1. แนวทางในการจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ มีดังนี้
1.1 สอดคล้ อ งกั บ ความสามารถในการท าการประมงและปริ มาณสู ง สุ ด ของสัต ว์น้ า
ที่จะทาการประมงในน่านน้าไทย โดย
(1) กาหนดพื้นที่ทาการประมง เป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย และทะเล
อันดามัน
(2) ก าหนดกลุ่ ม สั ต ว์ น้ าเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ สั ต ว์ น้ าหน้ า ดิ น ปลาผิ ว น้ า
และปลากะตัก
1.2 ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพการจับสัตว์น้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกาหนด
เครื่องมือทาการประมงตามประสิทธิภาพการจับสัตว์น้า ออกเป็น 2 กลุ่ม
(๑) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง จานวน ๘ เครื่องมือ ได้แก่ อวนลากคู่
อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก
อวนช้อน/ยกปลากะตัก และเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
(๒) กลุ่มเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่า จานวน ๑5 เครื่องมือ ได้แก่ อวนครอบหมึก
อวนช้อนปลาจะละเม็ด อวนติดตา อวนรุนเคย คราดหอยลาย คราดหอยแครง คราดหอยอื่น ลอบปลา
ลอบปู ลอบหมึก ลอบหมึกสาย เบ็ดราว แผงยกปูจักจั่น เบ็ดมือ และเครื่องมืออื่น
๒. กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ดังนี้
๒.๑ เกณฑ์ในการขอใช้เครื่องมือทาการประมงต่อเรือประมง 1 ลา (หน่วยทาการประมง)
(1) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่า สามารถขอได้ไม่เกิน ๓ เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)
โดยให้ทาประมงได้ครั้งละ ๑ เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)
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(2) เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถขอได้ไม่เกิน 2 เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)
โดยให้ขอเครื่องมือประสิทธิภาพสูง ๑ เครื่องมือ และเครื่องมือประสิทธิภาพต่าได้อีก ๑ เครื่องมือ
โดยเครื่ อ งมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพต่ าที่ ส ามารถขอร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ได้ 8 เครื่ อ งมื อ
ประกอบด้วย อวนครอบหมึก แผงยกปูจักจั่น ลอบปู ลอบปลา ลอบหมึก เบ็ดราว อวนติดตา
และอวนช้อนปลาจะละเม็ด โดยทาการประมงได้ ครั้งละ ๑ เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)
๒.๒ เกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรใบอนุญาต พิจารณาจัดสรรตามลาดับ ดังนี้
2.2.1 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่า
(1) ผู้ที่ขอเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพต่า
(2) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่า
ในปีการประมง 2563 - 2564 ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ
(3) เรือประมงที่จดทะเบียนเรือไทยขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้น ไป
ที่มีประเภทการใช้เรือเป็นทาการประมง หรือทาการประมง (ปั่นไฟ) ที่ไม่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ณ วันที่ยื่นคาขอ
2.2.2 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง
(1) ผู้ที่เปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพสูงชนิดอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพต่ากว่า ในกลุ่มสัตว์น้าเดียวกัน และพื้นที่เดียวกัน
(2) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เครื่องมือประสิทธิภาพสูง
ในปีการประมง 2563 - 2564 ที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับ
(3) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ แต่ไม่มีใบอนุญาต/
ใบอนุญาตสิ้นผล ในรอบปีการประมง 2563 - 2564 เนื่องจากถูกดาเนินคดีต่อมาภายหลังคดีถึงทีส่ ดุ
โดยศาลมิได้มีคาพิพากษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา 39 (1) โดยขอใช้เครื่องมือทาการประมงเดิม
และเรือประมงลาเดิม
(4) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ และเป็นผู้ได้รับคาสั่ง
มาตรการทางปกครอง ต่อมาภายหลังคาสั่งดังกล่าวสิ้นผลลงโดยการเพิกถอนคาสั่งแล้ว เนื่องจาก
มีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปและปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด โดยขอใช้เครื่องมือทาการประมงเดิม
และเรือประมงลาเดิม
(5) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ศาลพิพากษา
หรือถูกคาสั่งมาตรการทางปกครอง ที่มีผลทาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 แห่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 ต่อมาภายหลังคาสั่งดังกล่าวสิ้นผลลงตามระยะเวลาที่กาหนด ณ วันที่ยื่น
คาขอรับใบอนุญาต โดยขอใช้เครื่องมือทาการประมงเดิมและเรือประมงลาเดิม
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(6) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ ในปี ก ารประมง
2563 - 2564 และประสงค์เปลี่ยนพื้นที่การทาการประมง โดยการเปลี่ยนพื้นที่การทาการประมง
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ผู้ขออนุญาต
ประสงค์จะไปทาการประมง กรณีไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่ประสงค์จะไปทาการประมง ให้ผู้ขอรับอนุญาต
ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตตามสิทธิเดิมที่เคยได้รับในรอบปีการประมง 2563 - 2564
(7) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์เดิม ในรอบปีการประมง
๒๕63 - ๒๕64 ที่มีการแจ้งเรือจม อับปาง หรือไฟไหม้และเจ้าท่าเพิกถอนทะเบียนเรือ และถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตทาการประมง โดยเรือที่นามาแทนต้องมีขนาดตันกรอสไม่เกินร้อยละ 10 ของเรือลาเดิม
และต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะท างานพิ จ ารณากลั่ นกรองเรือ ที่ แ จ้ ง จม อั บ ปาง หรื อ ไฟไหม้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะทางานฯ กาหนด โดยในการอนุญาตให้มีการนาเรือมาแทนต้องไม่กระทบต่อ
ปริมาณสัตว์น้าสูงสุดที่จะอนุญาตให้ทาการประมงได้อย่างยั่งยืน
(8) ผู้ที่ใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ากว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมืออวน
ล้ อ มจั บ ปลากะตัก อยู่ เ ดิม ในบริ เ วณพื้ น ที่ เกาะยาว จั ง หวั ด พั ง งา ก่ อ นประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กาหนดให้การใช้เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือทาการประมงบางประเภท
เป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีผลใช้บังคับ และไม่สามารถขอรับ
ใบอนุ ญ าตได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ รอบปี ก ารประมง
2561 - 2562 โดยได้ รับ การรั บรองจากคณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวัด พั งงาว่า เป็ นผู้ ที่ใช้
เรือประมงดังกล่าวใช้ทาการประมงอวนล้อมจับปลากะตักก่อนออกประกาศดังกล่าวจริง
(9) ผู้ที่ใช้เครื่องมือเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) อยู่เดิม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานี ก่อนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดให้การใช้
เรือประมงทุกขนาดประกอบเครื่องมือทาการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560
ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2560 มีผลใช้บังคับ และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตได้ตามหลักเกณฑ์
การจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561 - 2562 โดยได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการประมงประจ าจั ง หวัด ปั ต ตานี ว่าเป็น ผู้ที่ ใ ช้ เรื อประมงดัง กล่ าวทาการประมงเรือ
ประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) จริง
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมชวน รัตนมังคลานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง

