ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการยื่นคําขออนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์นํ้า
ผลิตภัณฑ์ สัตว์นํ้า และอุตสาหกรรมสัตว์นํ้า พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------------

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผมู ้ ีอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ มาจดทะเบียน ตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
๒๔๙๐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศให้ผูม้ ีอาชีพตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อไว้
ดังกล่าว มาจดทะเบียนและขออนุ ญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๓๒
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการขออนุญาตและจดทะเบียน
ผูม้ ีอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ กรมประมงจึงออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการสําหรับการยืน่ คําขออนุญาต และการจดทะเบียนผูม้ ีอาชีพในการประมง การค้า
สิ นค้าสัตว์น้ าํ
ผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ าํ
และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยืน่ คําขออนุญาตและการจดทะเบียนผู ้
มีอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ประกาศ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยืน่ คําขออนุญาตและจดทะเบียนผูม้ ีอาชีพใน
การประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ พ.ศ. ๒๕๓๒
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี้
(๑) ผู้มีอาชี พในการประมง การค้ าสิ นค้าสั ตว์ นํ้า ผลิตภัณฑ์ สัตว์นํ้า และอุตสาหกรรม
สั ตว์ นํ้า หมายความว่า ผูม้ ีอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์
นํ้า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ระบุชื่อไว้ให้มาจดทะเบียน
(๒) ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่บุคคลใดเพื่อให้
ประกอบอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ (อนุญาต ๖)

(๓) ค่ าธรรมเนียม หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมตามอัตราในบัญชี ท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
(๔) พนักงานเจ้ าหน้ าที่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ที่
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนอนุญาตและจัดการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง กรมประมง และประมง
อําเภอ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิราชการประจําสํานักงานประมงอําเภอ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผูท้ ี่
ปฏิบตั ิราชการประจําศูนย์บริ การร่ วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดว้ ย
ข้ อ ๕ ผูป้ ระสงค์จะขออนุญาตและจดทะเบียนผูม้ ีอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ ให้ยื่นคําขอ ๖ ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๔๙๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) ผูท้ ี่เคยได้รับอนุญาตในปี ที่ผา่ นมาแล้ว ให้แนบใบอนุญาตฉบับเดิมด้วย
(๓) ในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลให้แนบสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
และหลักฐานแสดงว่ามีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(๔) ผูย้ นื่ คําขอแทนนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา จะต้องมีหนังสื อมอบอํานาจจากนิ ติ
บุคคล หรื อบุคคลธรรมดานั้นด้วย พร้อมกับเอกสารตาม (๑) ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
(๕) กรณี การขออนุญาตและการจดทะเบียนสําหรับผูท้ าํ การประมงโดยใช้เรื อประมง
ขนาดความยาวไม่เกินสิ บสี่ เมตร ให้แจ้งข้อมูลชนิ ดของเครื่ องมือที่ใช้ทาํ การประมงด้วย
ข้ อ ๖ สถานที่ในการยืน่ คําขอ
(๑) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ยนื่ คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่ วนอนุญาตและ
จัดการประมง สํานักบริ หารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนน
พหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร หรื อให้ยนื่ คําขอได้ที่ศูนย์บริ การร่ วมกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ถนนราชดําเนิ นนอก เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
(๒) ในเขตท้องที่จงั หวัดอื่นๆ ให้ยนื่ คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อ
กิ่งอําเภอท้องที่ ของจังหวัดนั้นๆ
(๓) การขออนุญาตและการจดทะเบียนประเภทอื่นๆ เช่น เครื่ องมือคราดหอย หรื อ
เรื อประมงขนาดความยาวไม่เกินสิ บสี่ เมตร หรื อเครื่ องมือลอบปู ให้ยนื่ คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่วา่ การ
อําเภอหรื อกิ่งอําเภอท้องที่ ของจังหวัดนั้นๆ
ข้ อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอและดําเนิ นการ ดังนี้
(๑) รับคําขอและลงทะเบียนรับ
(๒) ให้พิจารณาคําขอ และตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ให้คืนคําขอพร้อมกับเอกสารหลักฐาน และแจ้งให้ผยู ้ นื่ คําขอทราบภายใน ๑ วัน เพื่อทําการแก้ไขต่อไป

(๓) เมื่อเห็นว่าคําขอและเอกสารหลักฐานถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต
ให้ประกอบอาชีพในการประมง การค้าสิ นค้าสัตว์น้ าํ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าํ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ าํ โดยใช้
ใบอนุญาต (อนุญาต ๖) ตามแบบท้ายกฎกระทรวง และให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณา ดังนี้
ก. ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ เพื่อให้อธิบดีกรม
ประมงหรื อผูท้ ี่อธิบดีกรมประมงมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็ นผูล้ งนามใบอนุญาต โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๑ วัน
ข. ในเขตท้องที่จงั หวัดอื่นๆ ให้เสนอนายอําเภอหรื อปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจํา
กิ่งอําเภอหรื อผูท้ าํ การแทนแล้วแต่กรณี เป็ นผูล้ งนามใบอนุญาต โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน ๑ วัน
ข้ อ ๘ เมื่อผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตตามข้อ ๗ (๓) ก หรื อ ข แล้วแต่กรณี ได้ลงนามใบอนุญาตแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณี ใบอนุญาตประเภทที่ได้กาํ หนดให้ผรู ้ ับอนุญาตต้องเสี ยเงินค่าธรรมเนียม ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามประเภท
และอัตราค่าธรรมเนี ยมที่กาํ หนดในบัญชีทา้ ย
กฎกระทรวง และมอบใบอนุญาตให้แก่ผูร้ ับอนุญาตต่อไป
(๒) ในกรณี ใบอนุญาตประเภทที่ได้มีประกาศให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม เช่น เรื อประมง
ขนาดความยาวไม่เกินสิ บสี่ เมตร หรื อเครื่ องมือลอบปู ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนหรื อประทับข้อความ “ยกเว้น
ค่ าธรรมเนียม” ด้วยหมึกสี แดงในใบอนุญาตและสําเนาใบอนุญาต
ตรงบริ เวณช่องรายการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมให้เห็นชัดเจน และมอบใบอนุญาตให้แก่ผรู ้ ับอนุญาตต่อไป
(๓) ใบอนุญาตทุกฉบับให้เขียน หรื อพิมพ์ หรื อประทับข้อความซึ่งเป็ นเงื่อนไขอธิบดี
กรมประมงที่ผรู ้ ับอนุญาตแต่ละประเภทจะต้องปฏิบตั ิ ตามแบบข้อความที่กรมประมงกําหนด
ข้ อ ๙ ใบอนุญาตที่ออกตามเงื่อนไขระเบียบนี้ ให้สิ้นอายุลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุลงตามความในวรรคหนึ่ง ผูท้ ี่ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าว
ต่อไป ก็ให้ยนื่ คําขอพร้อมเอกสาร ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กาํ หนดไว้ตามระเบียบนี้
ข้ อ ๑๐ ให้ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารจัดการด้านการประมง เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
(ลงนาม) สมหญิง เปี่ ยมสมบูรณ์
(นางสมหญิง เปี่ ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง

