
 
 

111 

  

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกโดยอาศัยอ านาจของ

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  

ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และ

การต่ออายุใบอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย โดยก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้เรือประมงไทยท าการประมงในเขตทะเล

นอกน่านน้ าไทย ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมถึง

ข้อก าหนดและเงื่อนไขของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการท าการประมงโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสามารถสรุปสระส้าคัญได้ดังนี  

๑. ก้าหนดบทนิยาม ดังนี  
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 

“อุปกรณ์ช่วยท้าการประมง” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนเครื่องมือท าการประมง ไม่ว่าจะติดอยู่กับตัวเรือ
หรือไม่ก็ตาม เช่น แพล่อปลา  ทุ่นลอยวิทยุ เรือขนาดเล็กที่เป็นส่วนประกอบในการท าการประมงที่บรรทุกออกไปพร้อมกับ
เรือประมงหรืออุปกรณ ์อ่ืนใดตามท่ีองค์การระหว่างประเทศก าหนด 

๒. ก้าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้เรือประมงไทยท้าการประมงในเขตทะเลนอกน่านน ้าไทย ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน พร้อมกับยื่น ณ สถานที่ ตามท่ีก าหนด 

๓. ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค้าขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบค าขอ และกรณีที่ค าขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบ
รับค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และให้นัดวันและเวลาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๔. ก้าหนดให้การพิจารณาอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน ้าไทยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙  
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย  
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีฐานะทางการเงินเพียงพอในการท าการประมงนอกน่านน้ าไทย  
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท าการประมง นอกน่านน้ าไทยในรัฐ

ชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด  
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(๕) ผู้ ขอรับใบอนุญาตท าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ ง  ต้องมีหลักฐานแสดงการได้สิทธิ  ในการท า 
การประมงในน่านน้ าของรัฐชายฝั่งซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐชายฝั่งนั้น ในกรณีการขอรับใบอนุญาตท าการประมงที่อยู่ในเขตทะเล
หลวงซึ่งอยู่ในเขตความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ ต้องเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(๖) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการ
มาตรการทางปกครอง หรือรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๑๑๓ (๔) หรือมาตรา ๑๑๖  

(๗) เรือประมงต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย รวมทั้ง  ต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอ
ส าหรับเรือท่ีมีลักษณะตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) ก าหนด 

(๘) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกกักเรือ กรณีเรือประมงที่เคยถูกใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้รับใบอนุญาตท าการประมงเดิมของเรือที่ใช้
ในการกระท าความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอ านาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

(๙) เรือประมงต้องติดตั้งระบบระบุต าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System (VMS)) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา ๘๑ (๑) 

(๑๐) เรือประมงต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามมาตรา ๙๘  
(๑๑) เครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง ต้องเป็นประเภท ชนิด ขนาด และมจี านวนตรงตามท่ีระบุ

ไว้ในค าขอรับใบอนุญาต ซึ่งต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของรัฐชายฝั่ง หรือองค์การระหว่างประเทศที่จะเข้าไปท า 
การประมง  

 (๑๒) อุปกรณ์ช่วยท าการประมงที่จะน ามาใช้สนับสนุนเครื่องมือท าการประมงต้องเป็นประเภท ขนาด และมีจ านวน
ตรงตามที่ระบุไว้ในค าขอรับใบอนุญาต และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไข ของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ 

๕. ก้าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะต่อระยะเวลาท้าการประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือ ท าการประมงที่อนุญาต
ให้ใช้ท าการประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ให้
ยื่นค าขอต่ออธิบดีผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ณ สถานที่ที่ก าหนดพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอ 

๖. ก้าหนดให้การพิจารณาอนุญาตให้ต่อระยะเวลาท้าการประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท า 
การประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  
(๒) เครื่องมือท าการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้ท าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง หรือในเขตขององค์การ

ระหว่างประเทศที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะท าการประมง 
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 (๓) ในกรณีท่ีเป็นการต่อระยะเวลาท าการประมงหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ า
ไทย ให้น าความในข้อ ๖ (๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๗. ก้าหนดใหใ้นกรณีที่ใบอนุญาตสิ นอายุ ผู้รับใบอนุญาตต้องน าเรือกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง และในกรณีท่ีประสงค์จะ
ออกไปท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๘. ก้าหนดให้ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ตามท่ีก าหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอ 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

  กองกฎหมาย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๒๘ 
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