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การออกใบอนุญาตท าการประมงพาณชิยแ์ละการต่ออายุใบอนญุาตใชเ้รือ  
รอบปีการประมง พ.ศ. 2561 – 2562    

 

 วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง  ดร.อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง ร่วมกับ นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า และพลเรือโทวรรณพล กล่อมแก้ว           
รองหัวหน้าส านักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และนาย
มงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง การออกใบอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย์และการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง พ.ศ. 2561 – 2562   
 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า เนื่องจากใบอนุญาตท าการประมงของเรือประมง
พาณิชย์ในรอบปีการประมง 2559 - 2560 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2561) ก าลังใกล้จะสิ้นสุด ดังนั้น
เพ่ือความต่อเนื่องของการท าการประมง กรมประมงจะเปิดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท าประมงพาณิชย์ได้ใน
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยในรอบปีการท าประมงใหม่นี้กรมประมง ได้บูรณา
การร่วมกับกรมเจ้าท่าและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในการให้บริการ
ประชาชนเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการประมง โดยได้ปรับปรุงข้อ
กฏหมายและออกระเบียบเพ่ิมเติมใน 3 เรื่องท่ีส าคัญ ได้แก่ การแก้กฎระเบียบให้อายุใบอนุญาตท าการประมง
และใบอนุญาตใช้เรือมีอายุสิ้นสุดพร้อมกัน และให้ชาวประมงสามารถยื่นค าขอทั้ง 2 เรื่องของ 2 ไปพร้อมกันได้
ที่ส านักงานประมงอ าเภอพ้ืนที่ติดทะเล ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อ่ืนที่กรมประมง
ประกาศก าหนด และการขอใบอนุญาตท าการการประมงพาณิชย์ในครั้งนี้จะต้องมีการตรวจเรือประมงที่จะ
น ามาขอรับใบอนุญาตก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตท าประมงพาณิชย์ โดยจะมีการบูรณาการท างาน
ร่วมกันระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า และศปมผ. 
 นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า เดิมใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่าจะมีอายุการใช้
งาน 1 ปีและจะต้องต่ออายุทุกปี ส่วนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์จะมีอายุ 2 ปี และวันหมดอายุไม่พร้อม
กัน ผู้ประกอบการต้องเดินทางไปต่ออายุ 2 แห่งทั้งส านักงานเจ้าท่าและส านักงานประมงอ าเภอ ดังนั้น       
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการจึงได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบโดยก าหนดให้ใบอนุญาตทั้ง 2 ใบ 
สิ้นสุดพร้อมกัน โดยในส่วนของการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตท าการประมงและขอใบอนุญาตใช้เรือในรอบปี      
การประมงใหม่ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอได้ในที่เดียวกันใน
ลักษณะแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานประมงอ าเภอที่มีอาณาเขตติดทะเล หรือส านักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อยื่นค าขอเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับใบนัดหมายตรวจเรือจากส านักงานประมง
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อ าเภอที่ยื่นเรื่องในวันเดียวกัน ในส่วนของเอกสารค าขอที่ชาวประมงได้ยื่นขอใบอนุญาตนั้นเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานจะประสานและส่งข้อมูลให้กันเอง 
 พลเรือโทวรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าส านักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท า   
การประมงผิดกฎหมาย กล่าวว่า หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ยื่นเอกสารค าขอใบอนุญาตท าการประมงและ
ใบอนุญาตใช้เรือในรอบปีการประมงใหม่เรียบร้อยแล้ว ทางภาครัฐจะเริ่มบูรณาการด าเนินการตรวจยืนยัน
เรือประมงในระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งการตรวจเรือเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. เรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่มีขนาดเกิน 30 ตันกรอส ทุกเครื่องมือ เรือประมง    
ต่ ากว่า 30 ตันกรอสที่ใช้เครื่องมือ อวนลากทุกชนิด อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก 
และเรือประมงที่ไม่มีใบอนุญาตท าการประมง (เรือขาว-ส้ม) แจ้งขอรับการตรวจได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า
ออกเรือประมง (PIPO) 
 2. เรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดต่ ากว่า 30 ตันกรอส ที่ไม่ต้องแจ้งเข้าออก
และเรือที่มีขนาดต่ ากว่า 10 ตันกรอส จะถูกตรวจโดยคณะท างานตรวจเรือของศูนย์แก้ไขปัญหาการท า       
การประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเรียกว่าการตรวจเรือ 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า และศปมผ. โดยเรือที่    
ต่ ากว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องมือท าการประมง 7 เครื่องมือ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 
อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ (มีสายมาน) อวนล้อมจับปลากะตัก คราด      
ทุกชนิดประกอบเรือกล เรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) จะต้องท าอัตลัษณ์เรือ และวัดขนาดเรือ
ใหม ่
 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากใบอนุญาต    
ท าการประมงพาณิชย์ ในรอบปีการประมง 2559 - 2560 ก าลังใกล้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2561        
ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องชาวประมงมายื่นค าขอรับใบอนุญาตท า
การประมงได้ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ที่มิได้มายื่นขอใบอนุญาตท าการ
ประมงภายในก าหนดจะไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่สามารถท าการประมงโดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้ จึง
ขอให้พ่ีน้องชาวประมงรักษาสิทธิของตนด้วย 
 ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวเสริมว่าหลังจากจากที่กรมประมงและกรมเจ้าท่าได้
พิจารณาออกใบอนุญาตท าการประมงและต่อใบอนุญาตใช้เรือเรียบร้อยแล้ว ทางกรมฯ จะแจ้งให้
ผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียม และค่าอากรได้ที่ส านักงานประมงอ าเภอที่ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 
2561 เป็นต้นไป  และที่พิเศษในรอบการท าประมงนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี
นโยบายสั่งการให้กรมประมงหาวิธีลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการเรือประมง กรมประมงจึงได้ด าเนิน     
การใน 2 เรื่อง ในรอบปีการประมงนี้ได้แก่ 1. การจัดเก็บเงินค่าอากรการประมง จะจัดเก็บแต่เฉพาะเครื่องมือ
ที่มีการใช้ท าการประมงจริงเท่านั้น ในส่วนของเครื่องมือประมงส ารองที่ผู้ประกอบการน าไปตรวจพร้อมกับ
เรือประมงจะไม่มีการจัดเก็บเงินค่าอากร เนื่องจากยังมิได้มีการใช้จริง และ 2. ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอ
ตรวจเรือประมงได้ที่ส านักงานประมงอ าเภอที่มีอาณาเขตติดทะเลทุกแห่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO หรือ
คณะท างานตรวจเรือ 3 ฝ่ายเข้าตรวจเรือในพ้ืนที่จังหวัดที่เรือท าการประมงอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นพ้ืนที่ที่



ผู้ประกอบการแจ้งขึ้นค าขอไว้ในตอนแรก ซึ่งทั้ง 2 วิธีก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับ
ผู้ประกอบการได้ 
 จากการบูรณาการร่วมกันของ 3 หน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กั บ
ผู้ประกอบการแล้ว ในส่วนของภาครัฐก็จะช่วยขับเคลื่อนภาคการประมงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งใน
เรื่องข้อมูลที่เป็นที่สะดวกต่อการน ามาใช้สนับสนุนงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการตรวจเรือประมง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่กลางทะเลก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น การบูรณา
การร่วมกันในครั้งนี้เป็นอีกก้าวที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการรวบรวมฐานข้อมูลเรือประมงให้มีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 
 ภาคการประมงไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
ทรัพยากรสัตว์น้ าถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดจ านวนน้อยลง ดังนั้น
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศด้วยการก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมดูแลการจับสัตว์น้ า
ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้ความร่วมมือของประชาชน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องถูกขับเคลื่อนเป็น
อันดับต้นๆ เพ่ือให้ภาคเศรษฐกิจการประมงไทยสามารถเดินต่อไปได้พร้อมกับการท าการประมงที่ยั่งยืน 
 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
19 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง  
2561 – 2562 กรมประมง โทรศัพท์ 02-561-1418 ,091-057-5317, 064-014-1812, 097-326-9095 หรือ
ติดต่อส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานประมงอ าเภอในพ้ืนที่ติดทะเล   


