สรุปสาระสําคัญพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558
สําหรับเนื้อ หา พ.ร.ก.ดัง กล่าวมีทงั ้ สิ้น 176 มาตรา จํานวน 12 หมวด ซึ่ง สาระสําคัญ ได้กระจายตาม
หมวดต่างๆ
หมวด 1 บททัวไป
่
มาตรา 8 ที่ระบุว่า การกระทําความผิดตาม พ.ร.ก.นี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝงั ่ หรือตามหลักเกณฑ์
หรือมาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อ ง หรือหลัก เกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่าง
ประเทศ บรรดาที่เ กี่ยวกับการอนุ รกั ษ์แ ละบริหารจัดการการประมง ไม่ว่าจะกระทําในน่ านนํ้ าไทยหรือนอก
น่ านนํ้ าไทย และไม่ว่ากระทําโดยใช้เรือ ประมงไทย เรือประมงที่มใิ ช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สญ
ั ชาติ เป็ น
การกระทําความผิดในราชอาณาจัก รและต้องรับโทษตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.ก.นี้ และให้ศ าลไทยมีอํานาจ
พิจารณาและพิพากษาคดีได้
“หากความผิด เกิด ขึน้ นอกน่ านนํ้ าไทย และการกระทําความผิดนัน้ มิใช่เรือ ประมงไทยหรือผู้มสี ญ
ั ชาติ
ไทย ให้กระทําได้เมื่อได้รบั แจ้งจากรัฐต่างประเทศที่การกระทําความผิดเกิดขึน้ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ที่เ กี่ยวข้อ งกับการกระทําความผิด นัน้ แล้ว ให้เ ป็ นหน้ าที่ของอธิบดีที่จะให้ค วามร่ว มมือ กับเจ้า หน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศในการดําเนินการเพื่อลงโทษผู้กระทําความผิดตาม พ.ร.ก.นี้”
มาตรา 10 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สญ
ั ชาติทาํ การประมง
มาตรา 11 ห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานทีป่ ระกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ําจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทํางาน
ของคนต่างด้าว
หากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจพบลูกจ้างหรือคนงานทีผ่ ดิ กฎหมายไม่เกิน 5 คน(ต่างด้าวผิด กม). อธิบดีม ี
คําสังให้
่ หยุดประกอบกิจการโรงงานตัง้ แต่ 10-30 วัน และหากพบว่ามีมากกว่า 5 คน อธิบดีแจ้งปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อสังปิ
่ ดโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้ โดยหากพบว่าโรงงานทีถ่ ูกสังให้
่ ปิดยังทําความผิด
ซํ้าอีกภายใน 3 ปี ก็สามารถให้เพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานได้
หมวด 2 เรือ่ งการบริ หารจัดการด้ านการประมงนัน้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดให้มคี ณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติในมาตรา 13 โดยมีนายกฯ
เป็ นประธาน ซึ่งมีหน้ าที่กําหนดนโยบายและกํากับการบริหารจัดการการประมงต่างๆ ในขณะที่มาตรา 26 ก็
กําหนดให้มคี ณะกรรมการประมงประจําจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ
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หมวด 3 เรือ่ งการทําการประมงในน่ านนํ้าไทย
เนื้ อ หาได้กํา หนดให้ผู ้ทํา การประมงนํ้ า จืด ในที่จ บั สัต ว์น้ํ า ที่เ ป็ น สาธารณสมบัต ขิ องแผ่น ดิน โดยใช้
เครื่องมือทําการประมงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด หรือแม้แต่เรือประมงพื้นบ้านก็ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตก่อน
ซึ่ง จะมีก ารกําหนดจํานวนและประเภทเครื่อ งมือ ทําการประมงที่ไ ด้รบั อนุ ญ าตไว้ใ นใบอนุ ญ าตด้ว ย รวมทัง้
ต้องจัด ทําสมุดบันทึกการทําการประมง ซึ่งจะต้องมีประเภทและปริมาณของสัตว์น้ํ าที่จบั ได้ให้ตรวจสอบได้
ด้ว ย สําหรับผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญ าตทําประมงพาณิชย์นัน้ จะกําหนดไม่ให้ทําการประมงในเขตทะเลชายฝงั ่ โดย
ใบอนุ ญ าตจะมีอ ายุ 2 ปี ซึ่ง ใบอนุ ญ าตจะโอนมิไ ด้ เว้นแต่เ ป็ นการโอนให้บุพ การี คู่ส มรสหรือ ผู ้ส บื สันดาน
เท่านัน้
หมวด 4 การทําการประมงนอกน่ านนํ้าไทย
โดยได้กําหนดให้มใี บอนุ ญาตเช่นกัน แต่ท่เี พิม่ เติมขึน้ มาคือต้องมีผู้สงั เกตการณ์ประจําอยู่ในเรือประมง
ด้วย และหากเกิดกรณีเรือประมงไทยหรือเป็ นเจ้าของเรือประมงที่มใิ ช่เรือประมงไทย แต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือ
คนประจําเรือ หรือ มีผู้โดยสารเป็ นผู้ม สี ญ
ั ชาติไ ทยทําประมงนอกน่ านนํ้ าไทยจนเป็ นละเมิด กฎหมายของรัฐ
ต่า งประเทศ และทํ า ให้ผู ้ค วบคุม เรือ คนประจํา เรือ หรือ ผู ้โ ดยสารซึ่ง ไปกับ เรือ ประมงต้อ งตกค้า งอยู่ใ น
ต่างประเทศ มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รฐั ได้จ่ายไปในการนําบุคคลดังกล่าวกลับประเทศภายใน
30 วัน นับ แต่ว นั ที่ไ ด้รบั หนัง สือ แจ้ง ซึ่ง หากเจ้า ของเรือ ประมงไม่ช ดใช้ค่า ใช้จ่ายภายในกํา หนดเวลา กรม
ประมงก็มอี ํานาจยึดเรือประมงและนําออกขายทอดตลาดได้
หมวด 5 มาตรการอนุรกั ษ์และบริ หารจัดการ
วัต ถุประสงค์เ พื่อ การอนุ รกั ษ์และบริห ารจัด การให้เ กิดความสมดุล ทางธรรมชาติแ ละรัก ษาทรัพยากร
สัตว์น้ําและระบบนิเวศไว้อย่างยั ่งยืน โดยระบุไม่ให้ใช้ไฟฟ้า หรือวัตถุระเบิดจับสัตว์น้ํ า รวมทัง้ ห้ามมิให้ผู้ใด
ครอบครองสัต ว์น้ํ า หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ส ตั ว์น้ํ า ที่เ กิด จากกรณีด งั กล่า วด้ว ย นอกจากนั น้ ยัง มีก ารคงเรื่อ งของ
เครื่องมือจับสัตว์น้ําที่ห้ามใช้ตามที่หวั หน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เคยออกประกาศไว้ด้วย
หมวด 6 การส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ํา
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อเป็ นแหล่งผลผลิตของสัตว์น้ําเพื่อให้เกิดความยังยื
่ น
หมวดที ่ 7 การควบคุม เฝ้ าระวัง สื บค้ น และตรวจสอบ
มีการกําหนดไว้อย่างเข้มงวดตัง้ แต่เ รือประมง การควบคุมเฝ้ าระวัง หลักฐานการสืบค้น มาตรการใน
การตรวจสอบ จนถึงท่าเทียบเรือ โดยเรือประมงนัน้ ต้องมีการติดตัง้ ระบบติดตามเรือ สมุดบันทึกการประมง
รวมถึงการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ
หมวดที ่ 8 สุขภาพอนามัยของสัตว์น้ ําหรือผลิ ตภัณฑ์สตั ว์น้ ํา
ให้เป็ นหน้าทีก่ รมประมงในการจัดทํามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับการดูแลรักษาสัตว์น้ํ า การแปร
รูปสัตว์น้ํ า การรักกษา การชนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น้ํ าหรือขนถ่ายสัตว์น้ํ าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ํ าเพื่อส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการกิจการประมงนํ าไปใช้ปฏบัตใิ นกิจการของตนให้ได้สตั ว์น้ํ าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ํ าทีไ่ ด้รบั การับรอง
คุณภาพว่าได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
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หมวด 9 ว่าด้วยเรือ่ งพนักงานเจ้าหน้ าที ่
วัตถุประสงค์เพื่อให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่มอี ํานาจเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามพ.ร.ก.นี้ โดยเฉพาะ
การปฏิบตั หิ น้าที่ใ นการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ม ั ่นใจว่าได้ก าร
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการการประมงมีความครบถ้วนและถูกต้อง
หมวด 10 มาตรการทางปกครอง
วัต ถุประสงค์เ พื่อ กํา หนดมาตารการทางปกครองที่เ พีย งพอเพื่อ ให้ก ารปฏิบ ตั ติ ามพระราชกําหนดนี้
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การใช้โทษทางอาญาที่ได้กําหนดไว้ในหมวด 11
หมวด 11 บทกําหนดลงโทษ
มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการบทลงโทษต่างๆ โดยเริม่ ตัง้ แต่มาตรา 110 เป็ นต้นไป
บทลงโทษสุดเฉียบ สําหรับบทลงโทษที่น่าสนใจนัน้ ระบุไว้ตงั ้ แต่มาตรา 122 เป็ นต้นไป โดยเฉพาะในเรื่องใช้
เรือไร้สญ
ั ชาติในการทําประมง ซึ่งจะมีโทษเปรียบเทียบปรับตามขนาดของเรือ โดยโทษสูงสุดนัน้ เป็ นเรือ 150
ตัน กรอสจะมีโ ทษปรับ 5-30 ล้า นบาท หรือ ปรับ จํา นวน 5 เท่า ของมูล ค่า สัต ว์น้ํ า ที่จ บั ได้ ขึน้ กับ จํา นวนที่
มากกว่า ส่วนกรณีจา้ งแรงงานผิดกฎหมายนัน้ ก็จะมีโ ทษปรับไม่น้อ ยกว่า 4-8 แสนบาทต่อ ราย ในขณะที่ผู้
ประกอบกิจ การโรงงานนั น้ หากเกิด กรณีเ ดีย วกัน นอกจากปรับ 2 แสนบาทถึง 2 ล้านบาท แล้ว ยังมีโ ทษ
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และปรับอีกวันละ 1-5 แสนบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝื น บทลงโทษดังกล่าวยัง
มีการระบุเป็ นรายมาตราครอบคลุมไปถึงประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ด้วย ที่น่าสนใจคือในมาตรา 167
กํา หนดไว้ว่า หากมีก ารกระทํา ผิด ที่เ ป็ น การฝ ่า ฝื น กฎหมายอย่างร้ายแรงซํ้า ภายใน 5 ปี อัต ราโทษตามที่
กําหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิม่ เป็ น 2 เท่า
บทเฉพาะกาล
มาตรา 174 ระบุว่า ผู้ใดทําการประมงโดยใช้เรือประมงที่มขี นาดตัง้ แต่ 10 ตันกรอสขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ
15
ตันกรอส และได้จดทะเบียนเป็ นเรือสําหรับการประมง และได้รบั อาชญาบัตรอยู่ใ นวันก่อ น พ.ร.ก.ใช้บงั คับ
อธิบดีจะอนุ ญาตให้ทาํ การประมงพื้นบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกทําการประมงก็ได้
มาตรา 175 ผู้ใดทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่จบั สัตว์น้ําซึ่งเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่
พ.ร.ก.นี้ใช้บงั คับ ให้ย่นื คําขอรับใบอนุ ญาตภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่ พ.ร.ก.ใช้บงั คับ และเมื่อได้ย่นื คําขอ
แล้วให้ทาํ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปได้จนกว่าจะได้รบั แจ้งคําสังไม่
่ อนุ ญาต
มาตรา 176 ให้กรมประมงจัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ พ.ร.ก.ใช้บงั คับ”
ตอนท้า ยของ พ.ร.ก.ฉบับ นี้ ไ ด้กํา หนดอัต ราค่า อากรใบอนุ ญ าตและอัต ราค่า ธรรมเนีย มต่า งๆ เช่น
เครื่องมือทําการประมง, ใบอนุ ญาตทําการประมง และใบอนุ ญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าในที่จบั สัตว์น้ํ า
ซึ่งเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ฯลฯ
-------------------------------------------------------------------------------

คณะอนุกรรมการกฎหมายแรงงาน

สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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