
ล ำดับเหตุกำรณ์ 
เสนอกฎกระทรวง เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ พ.ศ. 2562 

              

 

วันที่ 28 ม.ค  62 กรมประมงมีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0502.2/752 เสนอร่าง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 

วันที่ 20 ก.พ 26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือ ที่  กษ 0502.2/1021 เรียน เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือโปรดกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่าง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 

วันที่ 19 มี.ค. 62  คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการของร่างกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

วันที่ 21 มิ.ย. 62  กรมประมง ชี้แจงรายละเอียดกฎกระทรวงต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)  
ครั้งสุดท้าย 

วันที่ 10 ก.ค. 62  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ส่งร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว
กลับมายังกรมประมง 

 
วันที่ 11 ก.ค. 62  กรมประมงยืนยันร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

วันที่ 12 ก.ค. 62  ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สร.กษ.) เสนอร่างกฎกระทรวงให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) (กฤษฎา บุญราช) ลงนามในร่าง ฯ แต่ 
รมว.กษ. ไม่ได้ลงนาม เนื่องจากก าลังจะพ้นต าแหน่ง  

วันที่ 18 ก.ค. 62  ส านักเลขานุการคณะรัฐมนตรี (สลค.) (กองนิติธรรม) มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สร.กษ.) ว่าเนื่องจากมีการแต่งตั้ง ครม. (ชุดใหม่) แล้ว ต้องน า
ร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

วันที่ 22 ก.ค. 62  ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (สร.กษ.) ได้รับหนังสือแจ้งจากส านัก
เลขานุการคณะรัฐมนตรี (สลค.) (กองนิติธรรม) ว่าเนื่องจากมีการแต่งตั้ง ครม. (ชุดใหม่) แล้ว 
จึงต้องน าร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง และส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(สร.กษ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วันที่ 25 ก.ค. 62 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งไปยังกรมประมงว่า เนื่องจากมีการแต่งตั้ง 
ครม. (ชุดใหม่) แล้ว ต้องน าร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ใหม่ เพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

วันที่ 2 ส.ค. 62  - กองกฎหมาย กรมประมง ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากส านักงานรัฐมนตรี 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สร.กษ.) ให้น าหนังสือเสนอร่างกฎกระทรวงไปเปลี่ยนชื่อ    
       เป็นชื่อ รมว.กษ. เป็นท่านใหม่ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และเปลี่ยนเดือน จึงไปรับหนังสือมาแก้ไข 
       ตามที่ได้รับแจ้ง  
   - กองกฎหมาย กรมประมง ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า  
     เนื่องจากมีการแต่งตั้ง ครม. (ชุดใหม่) แล้ว ต้องน าร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้ประกาศใช้
     บังคับ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ เพ่ือให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   
   
วันที่ 5 ส.ค. 62  กองกฎหมาย กรมประมง แก้ไขชื่อ รมว.กษ. แล้วน าส่งส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์ (สร.กษ.) 

วันที่ 16 ส.ค. 62 เลขานุการ รมว.กษ. ได้รับเรื่องและพิจารณาเสนอเรื่องต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ทปษ.รมว.กษ.) 

วันที่ 23 ส.ค. 62  คณะของกรมประมงน าโดยนายอรุณชัย พุทธเจริญ ได้เข้าชี้แจ้งต่อที่ปรึกษารัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทปษ.รมว.กษ.) ถึงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอ   
กฎกระทรวง จ านวน 6 ฉบับ รวมถึงกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต 
ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 โดยคณะของกรมประมงได้น าเรียนว่าในการเสนอ
กฎกระทรวงดังกล่าว มีการเสนอให้ลงนามในหนังสือแจ้งยืนยันร่างกฎกระทรวงและหนังสือ
เสนอลงนามในร่างกฎกระทรวงควบคู่กัน เนื่องจากเป็นกฎกระทรวงที่มีความเร่งด่วน  
และผู้อ านวยการกองกฎหมายกรมประมง ได้น าเรียนขั้นตอนในการเสนอกฎกระทรวง  
ว่าในกรณีมีการเปลี่ยน ครม.(ชุดใหม่) จะต้องเสนอเรื่องไปยังส านักเลขานุการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) เพ่ือให้ ครม.(ชุดใหม่) เห็นชอบกฎกระทรวงเสียก่อน แล้ว รมว.กษ.จึงจะลงนาม 
ในกฎกระทรวง และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

วันที่ 5 ก.ย. 62 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทปษ.รมว.กษ.) เสนอเรื่องต่อ 
ท่านเลขานุการ รมว.กษ. ก่อนน าเสนอ รมว.กษ. ลงนามในล าดับต่อไป 

วันที่ 2 ต.ค. 62  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือ เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีการแล้ว 



- 3 - 
 

 
 

วันที่ 6 พ.ย. 62  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตท าการ
ประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

วันที่ 15 พ.ย. 62 กรมประมงเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาลงนามร่างกฎกระทรวง 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....  

วันที่ 25 พ.ย. 62  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในร่างกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 

วันที่ 2 ธ.ค. 62  กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ. 2562 ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 


