
ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง  เครื่องมอืท้าการประมง  และสตัวน์ ้าหรือผลติภัณฑ์สัตวน์ ้า 

ในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 
พ.ศ.  2562 

 
 

เพ่ือให้การจัดการกับเรือประมง  เครื่องมือท้าการประมง  และสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ของกลางในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งสั งกัดกรมประมง 
ได้ใช้อ้านาจตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สั่งยึดหรือกักไว้แล้วแต่กรณี  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๑๓๒๗   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  ๑๐๕  วรรคสอง  แห่งพระราชก้าหนดการประมง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมงจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง
เครื่องมือท้าการประมง  และสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า

เครื่องมือท้าการประมง  และเรือประมง  ในคดีความผิดตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
ลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  และค้าสั่ งอื่นใด  ซึ่ งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี    
ให้ใช้ระเบียบนี แทน   

ข้อ 5 ในระเบียบนี  
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง   

พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่สังกัดกรมประมง 
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือประมงตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ.  2558   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และให้หมายความรวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์ของเรือประมงตามนัยมาตรา  145  
และมาตรา  147  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

“เรือประมงห้องเย็น”  หมายความว่า  เรือประมงที่มีระบบท้าความเย็นชนิดแช่แข็งหรือ 
ห้องเย็นในการรักษาสภาพสัตว์น ้า 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



“สถานที่เก็บรักษาของกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่อธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัด 
ได้ประกาศก้าหนดให้เป็นสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาของกลางที่ได้ยึด  กัก  หรือที่ศาลพิพากษาให้ริบ  
และให้รวมถึงสถานที่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมงไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือ  
ผู้ควบคุมเรือ 

“ส้านักงานประมงจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  ส้านักงานประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร 
“ประมงจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง  ประมงพื นที่กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมประมงหรือประมงจังหวัดจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมประกาศก้าหนดให้

เป็นสถานที่เก็บรักษาของกลางตามระเบียบนี   ทั งนี   ในจังหวัดหนึ่งอาจประกาศก้าหนดสถานที่เก็บรักษา
ของกลางมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้   

กรณีที่ยังไม่ได้มีการประกาศก้าหนดสถานที่เก็บรักษาของกลางในพื นที่จังหวัดใดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่น้าของกลางไปสั่งกัก  ยึด  หรือเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสม 

การจัดการของกลางตามระเบียบนี   อาจมอบหมายให้เอกชนรับผิดชอบด้าเนินการได้   ทั งนี    
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมประมงประกาศก้าหนด 

หมวด  1 
การจดัการของกลางทีเ่ปน็เรือประมง 

 
 

ข้อ 7  ในการสั่งกักเรือประมง  หากเป็นเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย  ถ้าเจ้าของเรือหรือ  
ผู้ควบคุมเรือประสงค์ให้กักไว้  ณ  สถานที่แห่งใด  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เรือประมงนั น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมงนั นไว้  ณ  สถานที่ดังกล่าว  แต่ถ้าเจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือไม่ประสงค์ให้กักไว้  ณ  สถานที่แห่งใดและไม่ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
เรือประมงนั น  หรือเป็นเรือประมงที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้าเรือประมงไปสั่งกักไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาของกลาง 

ในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเย็นและมีสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ได้จากการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการ
กับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าตามหมวดที่  3  ส่วนที่  1  ให้เสร็จสิ นก่อน 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมงที่สั่งกักไว้  และจัดท้าแผ่นป้าย
ระบุเลขคดีอาญา  วันที่จับกุม  ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน  ข้อกล่าวหา  สถานีต้ารวจที่รับคดี  ไว้ที่เรือประมงนั น
รวมทั งดูแลรักษาเรือประมงนั นมิให้สูญหาย  เสื่อมค่า  หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร   
แล้วให้ท้าหนังสือรายงานให้ส้านักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่เรือประมงของกลางถูกกักได้รับทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักเรือประมง  ทั งนี   รูปแบบแผ่นป้าย  รูปแบบบัญชี
รายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมงและรูปแบบหนังสือรายงานให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี     

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ 8 เมื่อส้านักงานประมงจังหวัดได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๗   
ให้ด้าเนินการตรวจสอบเรือประมงของกลางว่ามีรายการถูกต้องตรงตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รายงาน
หรือไม่กรณีเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบยืนยันกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รายงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกันแล้วให้จัดท้าทะเบียนคุมเรือประมงของกลางของส้านักงานประมงจังหวัดไว้ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี   และแจ้งให้กองกฎหมาย  กรมประมง  ทราบข้อมูลภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ได้รบัรายงาน  
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-Saraban)  หรือระบบอื่นใดที่ได้จัดท้าขึ น 

ข้อ 9 ในกรณีคดีที่มีการเปรยีบเทียบส้าเร็จ  หรือกรณีพนักงานอัยการมคี้าสั่งเด็ดขาดไมฟ้่อง
หรือกรณีศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบเรือประมง  ให้ด้าเนินการกับเรือประมงที่สั่งกักไว้  ดังต่อไปนี  

(1) กรณีเรือประมงถูกกักอยู่ในเขตอ้านาจเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
กรุงเทพมหานคร  ให้กองกฎหมาย  กรมประมง  แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งกักเรือประมงไว้  ประมงจังหวัด
ในท้องที่ที่เรือประมงถูกกัก  และเจ้าของเรือให้ทราบโดยเร็ว  เพื่อคืนเรือประมง   

(2) กรณีเรือประมงถูกกักอยู่ในเขตอ้านาจเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด
ให้ส้านักงานประมงจังหวัดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งกักเรือประมงไว้  กองกฎหมาย  กรมประมง  
และเจ้าของเรือให้ทราบโดยเร็ว  เพื่อคืนเรือประมง 

ในการคืนเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของเรือยื่นค้าร้องขอคืนของกลางตามแบบท้าย
ระเบียบนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งกักเรือประมงล้าดังกล่าว  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค้าร้อง
ขอให้ออกค้าสั่งยกเลิกค้าสั่งกักเรือประมง  และแจ้งกรมเจ้าท่าเพ่ือปลดล็อกเรือประมง  แล้วคืน
เรือประมงนั น  ให้เจ้าของเรือผู้ยื่นค้าร้องขอ 

ข้อ 10 กรณีเรือประมงของกลาง  เป็นเรือประมงที่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือไม่ประสงค์  
ให้กักไว้  ณ  สถานที่แห่งใด  และไม่ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือประมงนั น   
หรือเป็นเรือประมงที่มิได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  หรือเป็นเรือไร้สัญชาติ  หากโดยสภาพ
ของเรือประมงดังกล่าวถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  
จะเกินส่วนกับมูลค่าของเรือประมงนั นให้น้าเรือประมงดังกล่าวไปด้าเนินการขายทอดตลาด  เงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดให้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด  ทั งนี   ในการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

กรณีเรือประมงของกลางตามวรรคหนึ่งไม่ได้ถูกขายทอดตลาดไปก่อน  เมื่อศาลมีค้าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้ริบเรือประมง  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดด้าเนินการจัดการกับเรือประมงดังกล่าว  ด้วยวิธีการ
ท้าลายขายทอดตลาด  หรือยกให้หน่วยงานราชการ  หรือน้ามาใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือด้าเนินการ
โดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง  เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่ง 
เป็นอย่างอื่น   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ 11 กรณีเรือประมงของกลางที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักไว้ตามความประสงค์เจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือ  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือนั น  เมื่อศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด
ให้ริบเรือประมง  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดด้าเนินการน้าเรือประมงนั นมาจัดการด้วยวิธีการท้าลาย  
ขายทอดตลาดหรือยกให้หน่วยงานราชการ  หรือน้ามาใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่น
ตามที่เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง  เว้นแต่ศาลจะมีค้าสั่งเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 12 การขายทอดตลาดเรือประมงในหมวดนี   ให้ด้าเนินการตามระเบียบกรมประมง  
ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง  พ.ศ.  2562 

ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นเรือประมงเสร็จสิ นแล้ว  ก่อนศาลมีค้าพิพากษา  
ถึงที่สุดให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลางดังกล่าวให้แก่พนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 13 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดตั งคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง
เพ่ือท้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลางให้เป็นปัจจุบัน  และให้แจ้ง  
กองกฎหมายกรมประมง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง 

หมวด  2 
การจดัการของกลางทีเ่ปน็เครื่องมือท้าการประมง 

 
 

ข้อ 14 ในการยึดเครื่องมือท้าการประมง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการ  ดังต่อไปนี    
(1) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักเรือประมงไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือ  

ผู้ควบคุมเรือ  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือนั น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึด
เครื่องมือท้าการประมง  โดยให้เจ้าของเรือ  ผู้ควบคุมเรือ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเรือหรือ 
ผู้ควบคุมเรือเป็นผู้ดูแลรักษาไว้ในเรือประมงนั น  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร   

(๒) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งกักเรือประมงไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาของกลางโดยมิได้  
สั่งกักไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดเครื่องมือท้าการประมง
โดยให้เก็บรักษาไว้ในเรือประมงนั น  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร   

(3) กรณีที่มีการยึดเครื่องมือท้าการประมงโดยไม่มีเรือประมง  และเครื่องมือท้าการประมง
ดังกล่าวมิใช่เครื่องมือท้าการประมงที่มีลักษณะตามมาตรา  103  และมาตรา  120  แห่งพระราชก้าหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น้าเครื่องมือท้าการประมงไปเก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่
เก็บรักษาของกลาง  หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร   

เมื่อด้าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องมือท้าการประมง  และจัดท้าแผ่นป้ายที่ระบุเลขคดีอาญา  วันที่ยึดเครื่องมือท้าการประมง   
ชื่อผู้ยึดและหน่วยงานข้อกล่าวหา  สถานีต้ารวจที่รับคดี  ไว้ที่เครื่องมือท้าการประมงนั น  รวมทั งดูแล
รักษามิให้สูญหาย  เสื่อมค่าหรือถูกเคลื่อนย้าย  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  แล้วให้ท้าหนังสือรายงาน  

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



ให้ส้านักงานประมงจังหวัดได้รับทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดเครื่องมือ  
ท้าการประมง  ทั งนี   รูปแบบแผ่นป้ายรูปแบบบัญชีรายละเอียดเกี่ ยวกับเครื่องมือท้าการประมง   
และรูปแบบหนังสือรายงานให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี  

เมื่อส้านักงานประมงจังหวัดได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองแล้วให้ด้าเนินการ 
ตามความในข้อ  ๘  โดยอนุโลม 

ข้อ 15 หากเครื่องมือท้าการประมงของกลางที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ  14  (2)  ถ้าหน่วงช้าไว้
จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของเครื่องมือท้าการประมงของกลางนั น  
ให้น้าเครื่องมือท้าการประมงดังกล่าวออกขายทอดตลาด  โดยให้น้าระเบียบกรมประมงว่าด้วย 
การขายทอดตลาดเรือประมงมาใช้บังคับกับการขายทอดตลาดเครื่องมือท้าการประมงของกลาง 
โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นเครื่องมือท้าการประมงที่กฎหมายห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ท้าการประมง
ห้ามน้าออกขายทอดตลาด 

ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นเครื่องมือท้าการประมงเสร็จสิ นแล้ว  ก่อนศาล  
มีค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลางดังกล่าว
ให้แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 16 ในคดีที่มีการเปรียบเทียบส้าเร็จ  หรือพนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง 
หรือศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบเครื่องมือท้าการประมงในคดีนั น  ให้ด้าเนินการตามข้อ  ๙  วรรคสอง
โดยอนุโลม 

ข้อ 17 ในกรณีเมื่อศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบเครื่องมือท้าการประมงที่ถูกสั่งยึดไว้ 
ตามข้อ  ๑4  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดด้าเนินการน้าเครื่องมือท้าการประมงนั นมาจัดการด้วยวิธีการท้าลาย 
ขายทอดตลาด  ยกให้หน่วยงานราชการ  น้าไปใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่น
ตามที่เห็นสมควร  โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง  เว้นแต่เป็นเครื่องมือท้าการประมง  
ที่กฎหมายห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ท้าการประมงห้ามน้าออกขายทอดตลาด 

ข้อ 18 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดตั งคณะกรรมการขึ นคณะหนึ่ง
เพ่ือท้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลางให้เป็นปัจจุบัน  และให้แจ้ง  
กองกฎหมาย  กรมประมง  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง 

หมวด  3 
การจดัการสตัว์น ้าหรือผลติภัณฑ์สัตว์น ้าของกลาง 

 
 

ข้อ 19 การจัดการสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกลางตามความในหมวดนี   ให้ใช้บังคับ
กับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ได้มาจากการท้าการประมงโดยฝ่าฝืนพระราชก้าหนดการประมง   
พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ 20 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  ให้พิจารณาด้าเนินการ  
ดังต่อไปนี   เป็นล้าดับแรก 

(1) ในกรณีสัตว์น ้าของกลางยังมีชีวิตและอยู่ในสภาพที่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท้าหลักฐานแสดงความมีอยู่ของสัตว์น ้าไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในคดีแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ   

(2) ในกรณีสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกลางเป็นสัตว์สงวน  สัตว์คุ้มครอง  สัตว์หายาก
สัตว์ที่ เป็นอันตราย  หรือสัตว์ต่างถิ่น  ซึ่งมีกฎหมายก้าหนดแนวทางในการจัดการกับสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ด้าเนินการกับสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าของกลาง
ไปตามกฎหมายที่ก้าหนด   

ข้อ 21 ภายใต้บังคับข้อ  20  สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ 
ให้ด้าเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั นตอนที่ก้าหนดไว้ในส่วนที่  ๑  และส่วนที่  ๒  ดังต่อไปนี    

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัการกับสตัวน์ ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้าของเรือประมงที่ไม่ใช่เรือประมงห้องเยน็ 

 
 

ข้อ 22 เมื่อมีการจับกุมผู้กระท้าความผิด  พร้อมเรือประมงของกลางที่ไม่ใช่เรือประมง 
ห้องเย็นหรือได้มีการควบคุมเรือประมงของกลางซึ่งมีสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่ได้จากการกระท้า
ความผิดอยู่บนเรือประมง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือควบคุมเรือประมง  สั่งยึดสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวแล้วแจ้งประมงจังหวัดในพื นที่ที่จะน้าเรือประมงของกลางเข้าเทียบท่าหรือ
ที่เรือประมงของกลางเทียบท่าอยู่ให้ทราบโดยทันที  พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุม  ชนิด   
และปริมาณสัตว์น ้าตามเอกสารสมุดบันทึกการท้าการประมงหรือตามปริมาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้   
ทางโทรศัพท์  แอพพลิเคชั่น  (Line)  หรือทางช่องทางการสื่อสารอื่น  เพ่ือด้าเนินการขายทอดตลาด 
ตามระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้สั่งยึดไว้  พ.ศ.  2562 

ในระหว่างรอการขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการตามที่เห็นสมควร  เพ่ือรักษา
สภาพสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไม่ให้เน่าเสีย   

ข้อ 23 ในคดีที่มีการเปรียบเทียบส้าเร็จ  หากมีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น ้าไปแล้ว  ให้น้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการขายทอดตลาด  คณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด้าเนินการ
เปรียบเทียบส้าเร็จ  โดยผู้ต้องหายินยอมยกสัตว์น า้หรอืผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ให้แก่ทางราชการ  ให้ด้าเนินการ
ขายทอดตลาดต่อไป  แล้วน้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

กรณีที่ไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าก่อนการเปรียบเทียบ  หากสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามีสภาพเน่าเสีย  มีลักษณะที่เป็นอันตราย  หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการบริโภค   
ให้ท้าลายหรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร  แต่หากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้ายังสามารถ

้หนา   ๑๗
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ใช้บริโภคได้ให้น้าไปด้าเนินการเพ่ือจ่ายแจกแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในลักษณะของสดหรือแปรรูป
โดยไม่คิดราคา 

ข้อ 24 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด 
ไม่ริบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีนั น  ให้ส้านักงานประมงจังหวัดคืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด  
ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้มสีิทธิรบัคนืเมือ่มีการร้องขอ  พร้อมกับท้าหลักฐานการสง่มอบไว ้ โดยให้น้าข้อ  ๙  
วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 25 ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเสร็จสิ นแล้ว
ก่อนศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลาง
ดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 26 ในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้น้าเงิน  
ที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการกับสตัว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้าของเรือประมงห้องเย็น 

 
 

ข้อ 27 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่มีไว้หรือได้มาจากการท้า
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้เรือประมงห้องเย็น  หากเรือประมงดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้สั่งกักไว้ตามความประสงค์ของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ  โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาเรือประมงนั นให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือดูแลและเก็บรกัษาสัตวน์ า้
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไว้ในเรือประมงหรือในที่อื่นใดที่เหมาะสมเพ่ือรักษาสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
ให้อยู่ในสภาพเดิม  และให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น  และให้แจ้ง  
แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทราบด้วยว่าหากไม่ประสงค์ดูแลสัตว์น ้าสามารถยื่นค้าร้องขอต่อประมง
จังหวัดในท้องที่ที่เรือประมงถูกกัก  ให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวขายทอดตลาดได้   
หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประสงค์จะให้น้าสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าดังกล่าวออกขายทอดตลาด  
ให้ยื่นค้าร้องขอต่อประมงจังหวัด  ตามแบบ  ขส.๑  ท้ายระเบียบนี   เพ่ือด้าเนินการขายทอดตลาด 
ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้สั่งยึดไว้  พ.ศ.  2562 

ข้อ 28 ในคดีที่มีการเปรียบเทียบส้าเร็จ  หากมีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า
ไปแล้วให้น้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ในกรณีที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการขายทอดตลาด  คณะกรรมการเปรียบเทียบได้ด้าเนินการ
เปรียบเทียบส้าเร็จ  โดยผู้ต้องหายินยอมยกสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้แก่ทางราชการ  ให้ประมงจังหวัด
ด้าเนินการขายทอดตลาดต่อไป  แล้วน้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งคลังเป็นรายได้แผ่น ดิน 
ตามระเบียบของทางราชการต่อไป 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



กรณีที่ไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าก่อนการเปรียบเทียบ  หากสัตว์น ้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามีสภาพเน่าเสีย  มีลักษณะที่เป็นอันตราย  หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการบริโภค   
ให้ท้าลายหรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร  แต่หากสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์ ้ายังสามารถ
ใช้บริโภคได้ให้น้าไปด้าเนินการเพ่ือจ่ายแจกแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในลักษณะของสดหรือแปรรูป
โดยไม่คิดราคา 

ข้อ 29 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องหรือศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ
สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าในคดีนั น  หากยังไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า  
ให้คืนสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแก่เจ้าของเรือหรือผู้มีสิทธิรับคืน  หากมีการขายทอดตลาดสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปแล้ว  ให้คืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหลังหักคา่ใช้จ่ายในการขายทอดตลาด
ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้มีสิทธิรับคืน  พร้อมกับท้าหลักฐานการส่งมอบไว้  โดยให้น้าข้อ  ๙  วรรคสอง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 30 ในกรณีมีการขายทอดตลาดของกลางที่เป็นสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าเสร็จสิ นแล้ว  
ก่อนศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด  ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส้าเนาเอกสารหลักฐานการขายทอดตลาดของกลาง
ดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส้านวนต่อไป 

ข้อ 31 ในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าหากมีการขาย
ทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าไปแล้วให้น้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
หากยังไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าให้น้าออกขายทอดตลาดหากสัตว์น ้า 
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ามีสภาพเน่าเสีย  มีลักษณะที่เป็นอันตราย  หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการบริโภค 
ให้ท้าลายหรือด้าเนินการโดยวิธีการอื่นหรือด้าเนินการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 32 บรรดาเรือประมงที่ถูกกัก  เครื่องมือท้าการประมง  สัตว์น ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า 
ที่ถูกยึดหรือที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบก่อนที่ระเบียบนี มีผลใช้บังคับ  ให้จัดการตามระเบียบนี  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๒



 
แบบรายงานการจัดการของกลาง 

 
        เขียนที่.................................................... 
       วันที่...................................................................... 
 
เรียน   ประมงจังหวัด.......  
 
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................................สังกัด............................................................................ 
ได้ทําการจับกุมผู้ต้องหา จํานวน...................ราย เมื่อวันที่................................................................................... 
ในข้อหาความผิด.................................................................................................................................................. 
และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ................................................................................. 
เลขคดีอาญา......................................และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 (2) แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งกักเรือประมงหรือสั่งยึดเคร่ืองมือทําการประมง ได้แก่ 
  1. เรือประมง ช่ือ................................................................สัญชาติ........................................... 
หมายเลขทะเบียน......................................................................................ขนาด..................................ตันกรอสส์ 
พร้อมเครื่องยนต์ย่ีห้อ............................................หมายเลขเครื่องยนต์................................................................ 
จํานวนสูบ.........................สูบ...................แรงม้า เครื่องหมายประจําเรือ........................................................... 
โดยมี.....................................................................................................................เป็นเจ้าของเรือ (ถ้าทราบ)  
และมี.........................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมเรือ (ถ้าทราบ)
ตามคําสั่งกักที่..............................................................ลงวันที่.............................................................................. 
โดยได้สั่งให้.................................................................................................สัญชาติ.................อายุ..............ปี 
ที่อยู่ที่ปรากฏในบัตรประจําตัวประชาชน........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
โทร..........................................เป็นผู้ดูแลรักษาเรือประมง 
  2. เครื่องมือทําการประมง..................................................................................................  
จํานวน........................ขนาดและลักษณะ........................................................................................................... 
โดยมี..................................................................................................................................เป็นเจ้าของ (ถ้าทราบ) 
ตามคําสั่งยึดที่..............................................................ลงวันที่............................................................................ 
  รายละเอียดและภาพถ่ายเรือประมง ส่วนควบอุปกรณ์และเครื่องมือทําการประมงของกลาง
ปรากฎตามที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 
 
 

   ลงช่ือ……………………………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
                    (...........……………………………………………………………) 
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ภาพถ่ายรายละเอียดของเรือประมงและเครื่องมือทาํการประมงของกลาง 
 

1. ภาพถ่ายเรือประมง 
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2. ภาพถ่ายเครื่องมือทําการประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบแผ่นป้าย 
 

ของกลางลําดับที่..................................... 
เลขคดีอาญา................................................. 

 
วันที่จับกุม ............................................................................................................................................ 
ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน ..................................................................................................................... 
ข้อกล่าวหา ........................................................................................................................................... 
สถานีตํารวจท่ีรับคดี............................................................................................................................... 

ห้ามเคล่ือนย้าย 

 
 

สํานักงานประมงจังหวัด....................... โทร. .......................................



บญัชีรายละเอียดเกี่ยวกบัส่วนควบและอุปกรณข์องเรือประมงของกลาง 
 

ลําดับ ภาพถ่าย รายการ รายละเอียด จํานวน หมายเหตุ 
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ทะเบียนคุมของกลางทีเ่ปน็เครื่องมือทาํการประมง 
 

ลําดับที่ เครื่องมือทําการประมง ข้อกล่าวหา ชื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของคดี 

เลขที
คําสั่งยึด 

สถานที่เก็บรักษา สถานีตํารวจที่รับคดี หมายเลขคดีอาญา สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



ทะเบียนคุมของกลางทีเ่ปน็เรือประมง 
 

ลําดับที่ ชื่อเรือประมง ข้อกล่าวหา ชื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เป็นเจ้าของคดี 

เลขที
คําสั่งกัก 

สถานที่เก็บรักษา สถานีตํารวจที่รับคดี หมายเลขคดีอาญา สถานะปัจจุบัน หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



 
แบบคําร้องขอคืนของกลาง 

 
เลขที่คําขอ......................       เขียนที่...................................... 
       วันที่...................................................................... 
 
  ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………….......................อายุ...……………
อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..……...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
ในฐานะ..................................................มีความประสงค์ขอคืนของกลางในคดีอาญาเลขที่........................... ดังน้ี  
  (1) เรือประมง  
   ช่ือ.............................................หมายเลขทะเบียน...................................................... 
ซึ่งถูกกักตามคําสั่งกักที่..............................................................ลงวันที่................................................................. 
  (2) เครื่องมือทําการประมง................................................................จํานวน........................  
ตามคําสั่งยึดที่..............................................................ลงวันที่.............................................................................. 
  (3) สัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า จํานวน.....................................................................รายการ 
ตามคําสั่งยึดที่...................................................ลงวันที่......................................................................................... 

 
 

 ลงช่ือ……………………………………………………………………...
 (...........……………………………………………………………...........) 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการลงรายมือชื่อรบัมอบของกลางและส่งมอบของกลาง 
 
 
 ข้าพเจ้า....................................................................ได้รับมอบของกลางตามคําขอเลขที่........................ 
ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ลงช่ือ……………………………………………...ผู้รับมอบ          ลงช่ือ……………………………………………...ผู้ส่งมอบ  
   (...........……………………………………………)                           (...........…………………………………………) 
 
 
ลงช่ือ……………………………………………...พยาน            ลงช่ือ……………………………………………...พยาน 
   (...........……………………………………………)                           (...........…………………………………………) 
 
 
 



แบบ ขส. 1 
              

       
            

 
  

                            

คําร้องขอใหด้าํเนนิการขายทอดตลาด 
 

                เขียนที่............................................... 
วันที่…………………เดือน………………………พ.ศ………………… 

 

  ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ)…………………………………………………………………………… 
อายุ……………อยู่บ้านเลขที่………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าของกลาง ตามคําสั่งยึดที่................................................... 
ลงวันที่....................................................มีความประสงค์และยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดสัตว์นํ้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งยึดไว้ โดยอาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชกําหนดการประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามรายการดังต่อไปน้ี 
  ๑. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
  ๒. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
  ๓. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
  ๔. ………………………………………………………………..นํ้าหนักประมาณ............................กิโลกรัม  
 

 
 
       
     ลงช่ือ……………………………………………………………………ผู้ย่ืนคําร้องขอ 
           (...........……………………………………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


