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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสวี 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรชัชกาลปัจจุบัน 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํามาจดทะเบียน 

 
พระมหากษัตริ ย์อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงมีพระบรมราช
โองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการ

ประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํามาจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันและเวลาประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ

อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ดังต่อไปนี้ จะต้องมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความ
ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.  ๒๔๙๐ คือ 

(๑) ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือโป๊ะ 
(๒) ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือโพงพาง 
(๓) ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือรั้วไซมานหรือรั้วกางกั้น 
(๔) ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมืออวนทุกชนิด 
(๕) ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือสะพานปลา ซึ่งรับทําการขายสินค้าสัตว์น้ําเป็น

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐ 
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ปกติธุระด้วยวิธีการขายทอดตลาด ขายเหมา ขายส่ง หรือวิธีการอย่างอื่นโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกัน
โดยปริยายตามพฤติการณ์ว่าสินค้านั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจะได้รับค่านายหน้าในการขายจาก
เจ้าของสินค้าสัตว์น้ํา 

(๖) ผู้ค้าสินค้าสัตว์น้ําสดหรือเค็ม ด้วยวิธีขายทอดตลาด ขายเหมา หรือขายส่ง 
(๗) ผู้ประกอบกิจการโรงเค็มหรือโรงทําปลาเค็ม เพื่อการค้า 
(๘) ผู้ประกอบกิจการโรงทําน้ําปลา เพื่อการค้า 
(๙) ผู้ประกอบกิจการโรงทํากะปิ เพื่อการค้า 
(๑๐) ผู้ประกอบกิจการโรงนึ่งหรือย่างสัตว์น้ํา เพื่อการค้า 
(๑๑) ผู้ประกอบกิจการโรงทําหอยแห้ง เพื่อการค้า 
(๑๒) ผู้ประกอบกิจการโรงทําสัตว์น้ํากระป๋อง 
(๑๓)๒ ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอยประกอบกับเรือ 
(๑๔)๓ ผู้ประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
(๑๕)๔ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไป 
(๑๖)๕ ผู้ทําการประมงโดยใช้เรือประมงขนาดความยาวไม่เกินสิบสี่เมตร 
(๑๗)๖ ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือลอบทุกชนิด 
 
มาตรา ๓ ทวิ๗  ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้อยกว่าห้าสิบไร่ มาจดทะเบียน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้ 
 
                                                 

๒ มาตรา ๓ (๑๓) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์
น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓ มาตรา ๓ (๑๔) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์
น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๔ มาตรา ๓ (๑๕) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์
น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕ มาตรา ๓ (๑๖) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์
น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖ มาตรา ๓ (๑๗) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์
น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗ มาตรา ๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตรี ถ  ธํารงนาวาสวัสด์ิ 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๘๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้
อาชีพผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอย ประกอบกับเรือ มาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เพิ่มขึ้น เพื่อทราบจํานวนเรือประมง
คราดหอย และเพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมเรือประมงประเภทนี้ให้มีจํานวนที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรสัตว์น้ํา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๑๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ผู้มี
อาชีพประกอบกิจการโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทราบจํานวนผู้ประกอบอาชีพ
ดังกล่าว ความต้องการพ่อแม่พันธ์ุกุ้งทะเล และจํานวนผลผลิตลูกกุ้งทะเล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการ
วิจัยพันธ์ุกุ้งทะเล กับให้การรับรองพันธ์ุกุ้งทะเลที่ได้มาตรฐาน และกระจายพันธ์ุกุ้งทะเลให้ถึงมือ
เกษตรกรอย่างทั่วถึง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๔๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ผู้มี
อาชีพประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ต้ังแต่ห้าสิบไร่ขึ้นไปมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้ผู้มีอาชีพประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งใน
พ้ืนที่น้อยกว่าห้าสิบไร่มาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้รัฐ
สามารถดูแลและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ และให้การสนับสนุนการ
เลี้ยงกุ้งให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน อีกทั้งให้รัฐสามารถดูแลและควบคุมระบบกําจัดน้ําเสีย การใช้ยา
และสารเคมีในนากุ้ง มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคตลอดจนเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลการ
เลี้ยงกุ้งสําหรับนํามาใช้ในการวางแผนการเลี้ยง การผลิตและการตลาด  จึงจําเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
                                                 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม.๑๐๒/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๗ สิงหาคม ๒๕๒๘ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕/ตอนที่ ๗๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๔๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖/๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖๑๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้
ผู้ทําการประมงโดยใช้เรือประมงขนาดความยาวไม่เกินสิบสี่เมตร มาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุม
เรือประมงประเภทนี้ให้มีจํานวนที่เหมาะสม จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และ
อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้
ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือลอบทุกชนิด เป็นผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา ที่จะต้องมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้มี
ประกาศกําหนดของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบจํานวนการใช้เครื่องมือลอบและเพื่อกําหนด
มาตรการในการควบคุมเครื่องมือลอบให้มีจํานวนที่เหมาะสม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผู้จัดทาํ 
๙ มกราคม ๒๕๔๙ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
                                                 

๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑๐/๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๒๕/๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 


