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กฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให�ทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตว%นํ้าท่ีเป'นสาธารณสมบัติของแผ+นดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แห+งพระ

ราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว+าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ%ออกกฎกระทรวงไว� 
ดังต+อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“ใบอนุญาต” หมายความว+า ใบอนุญาตทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตว%นํ้าท่ีเป'นสา

ธารณสมบัติของแผ+นดินโดยใช�เคร่ืองมือทําการประมงตามมาตรา ๓๑ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว+า พนักงานเจ�าหน�าท่ีซึ่งรัฐมนตรีแต+งต้ังให�มี

อํานาจปฏิบัติการตามมาตรา ๓๑ 
 
ข�อ ๒  ผู�ใดประสงค%จะทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตว%นํ้าท่ีเป'นสาธารณสมบัติของ

แผ+นดินโดยใช�เคร่ืองมือทําการประมงตามมาตรา ๓๑ ให�ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต+อพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 

การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�ย่ืน ณ สถานท่ี ดังต+อไปน้ี 
(๑) กรุงเทพมหานคร ให�ย่ืน ณ สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรมประมง 
(๒) จังหวัดอ่ืน ให�ย่ืน ณ ท่ีว+าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอ 
(๓) สถานท่ีและวิธีการอ่ืนตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข�อ ๓  เม่ือได�รับคําขอรับใบอนุญาตแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความ

ถูกต�องและครบถ�วนของคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานต+าง ๆ 
กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม+ถูกต�องหรือไม+ครบถ�วน ให�แจ�งให�

ผู�ขอรับใบอนุญาตแก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดส+งเอกสารหรือหลักฐานให�ถูกต�องและ
ครบถ�วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กรณีท่ีผู�ขอรับใบอนุญาตไม+แก�ไขเพ่ิมเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม+จัดส+งเอกสาร
หรือหลักฐานให�ถูกต�องและครบถ�วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให�ถือว+าคําขอรับใบอนุญาตน้ัน
เป'นอันยกเลิกนับแต+วันท่ีพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล+าว และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งเป'นหนังสือให�ผู�
ขอรับใบอนุญาตทราบ 

 
ข�อ ๔  ในกรณีท่ีคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน

ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกใบรับคําขอให�แก+ผู�ขอรับใบอนุญาต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล+ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๓/๒๕ กุมภาพันธ% ๒๕๕๙ 
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ใบรับคําขอตามวรรคหน่ึงให�ใช�แทนใบอนุญาตได�ในระหว+างท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ี
พิจารณาออกใบอนุญาต 

 
ข�อ ๕  การพิจารณาอนุญาตให�ทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตว%นํ้าท่ีเป'นสาธารณ

สมบัติของแผ+นดินโดยใช�เคร่ืองมือทําการประมงตามมาตรา ๓๑ ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ% 
ดังต+อไปน้ี 

(๑) ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว+าด�วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย 

(๒) เคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะขออนุญาตใช�ทําการประมงต�องเป'นประเภท ชนิด 
ขนาด และลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) เคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะขออนุญาตใช�ทําการประมงต�องไม+เป'นเคร่ืองมือทํา
การประมงท่ีห�ามใช�ทําการประมงตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ 

 
ข�อ ๖  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาไปยังผู�ขอรับใบอนุญาต

ภายในสามสิบวันนับแต+วันท่ีได�รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานถูกต�องครบถ�วน กรณี
มีคําสั่งไม+อนุญาต ให�แสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ%ไว�ในหนังสือแจ�งผลการพิจารณาด�วย 

ใบอนุญาตให�มีอายุสองปKนับแต+วันท่ีออกใบอนุญาต 
 
ข�อ ๗  เม่ือผู�ขอรับใบอนุญาตได�ชําระค+าธรรมเนียมใบอนุญาตและค+าอากร

ใบอนุญาตให�ใช�เคร่ืองมือทําการประมงตามอัตราท่ีกําหนดแล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีออกใบอนุญาต
ให�แก+ผู�ขอรับใบอนุญาต  ท้ังน้ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจกําหนดรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีจําเป'นเพ่ือให�
บรรลุวัตถุประสงค%ตามกฎหมายว+าด�วยการประมงไว�ในใบอนุญาตเพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติตาม
ด�วยก็ได� 

 
ข�อ ๘  ผู�รับใบอนุญาตผู�ใดประสงค%จะเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมงท่ีได�รับ

อนุญาตให�ใช�ทําการประมง หรือเพ่ิมเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช�ทําการประมง ให�ย่ืนคําขอต+อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข�อ ๒ พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ใน
แบบคําขอ 

 
ข�อ ๙  การพิจารณาอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการประมงท่ีได�รับอนุญาต

ให�ใช�ทําการประมง หรือเพ่ิมเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช�ทําการประมง ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ% 
ดังต+อไปน้ี 

(๑) ใบอนุญาตต�องยังไม+สิ้นอายุ 
(๒) เคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะขออนุญาตใช�ทําการประมงต�องเป'นประเภท ชนิด 

ขนาด และลักษณะตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) เคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะขออนุญาตใช�ทําการประมงต�องไม+เป'นเคร่ืองมือทํา

การประมงท่ีห�ามใช�ทําการประมงตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ 
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ข�อ ๑๐  ให�นําความในข�อ ๓ และข�อ ๔ มาใช�บังคับกับการขอเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ
ทําการประมงท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ทําการประมง หรือเพ่ิมเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช�ทําการ
ประมงโดยอนุโลม และเม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�พิจารณาตามหลักเกณฑ%ท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๙ แล�ว ให�
นําความในข�อ ๖ วรรคหน่ึง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๑  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีคําสั่งอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทําการ

ประมงท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ทําการประมง หรือเพ่ิมเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช�ทําการประมง และ
ผู�รับใบอนุญาตได�ชําระค+าอากรใบอนุญาตให�ใช�เคร่ืองมือทําการประมงตามท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ให�
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเก่ียวกับประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และจํานวนของเคร่ืองมือทํา
การประมงท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ทําการประมงในใบอนุญาตเดิม 

 
ข�อ ๑๒  ผู� รับใบอนุญาตผู�ใดประสงค%จะขอต+ออายุใบอนุญาต ให�ย่ืนคําขอต+อ

พนักงานเจ�าหน�าท่ีก+อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข�อ ๒ พร�อมด�วยเอกสารหรือ
หลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 

ให�นําความในข�อ ๓ ข�อ ๔ ข�อ ๕ ข�อ ๖ และข�อ ๗ มาใช�บังคับกับการต+ออายุ
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

การอนุญาตให�ต+ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว�ในรายการท�ายใบอนุญาตหรือจะออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให�ใหม+ก็ได� 

 
ข�อ ๑๓  ผู�รับใบอนุญาตผู�ใดประสงค%จะโอนใบอนุญาตให�แก+บุพการี คู+สมรส หรือ

ผู�สืบสันดานของตนให�ย่ืนคําขอโอนใบอนุญาตต+อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข�อ ๒ 
พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 

ใบอนุญาตท่ีได�รับอนุญาตให�โอนแล�ว ให�เขียนหรือประทับตราคําว+า “โอนแล�ว” 
ด�วยอักษรสีแดงไว�ด�านบนของใบอนุญาต และให�ระบุช่ือผู�รับโอน วัน เดือน ปKท่ีอนุญาตให�โอนพร�อม
ท้ังลงลายมือช่ือผู�อนุญาตกํากับไว�ด�วย 

ให�นําความในข�อ ๓ ข�อ ๔ ข�อ ๕ (๑) ข�อ ๖ วรรคหน่ึง และข�อ ๗ มาใช�บังคับกับการ
โอนใบอนุญาตและผู�รับโอนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญให�

ผู�รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต+อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ สถานท่ีท่ีกําหนดตามข�อ ๒ 
พร�อมด�วยเอกสารหรือหลักฐานตามท่ีระบุไว�ในแบบคําขอ 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบแล�วพบว+า ผู�ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป'นผู�ได�รับ
ใบอนุญาตและใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญจริง ให�ออกใบแทน
ใบอนุญาตให�กับผู�ย่ืนคําขอ 

การออกใบแทนใบอนุญาต ให�ใช�แบบใบอนุญาตเดิม และระบุคําว+า “ใบแทน” หรือ
ใช�ข�อความอ่ืนใดทํานองเดียวกันไว�ที่ก่ึงกลางส+วนบนด�านหน�าของใบอนุญาต 

ให�นําความในข�อ ๖ วรรคหน่ึง มาใช�บังคับกับการออกใบแทนใบอนุญาตโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๑๕  คําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือทํา
การประมงท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ทําการประมง หรือเพ่ิมเคร่ืองมือทําการประมงท่ีจะใช�ทําการประมง 
คําขอต+ออายุใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงน้ี ให�
เป'นไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ% พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว+าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ% 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๖ วรรคหน่ึง และมาตรา 
๗ วรรคหน่ึง แห+งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให�รัฐมนตรีว+าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ%มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต การออกใบอนุญาต การต+ออายุใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
แห+งพระราชกําหนดดังกล+าว บัญญัติให�การทําประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตว%นํ้าท่ีเป'นสาธารณสมบัติของ
แผ+นดินโดยใช�เคร่ืองมือทําการประมงตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ต�องได�รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี  จึงจําเป'นต�องออกกฎกระทรวงน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 


