พระราชบัญญัติ
การประมง
พ.ศ. 2490
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พระยามานวราชเสวี
ใหไว ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2490
เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประมง
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทรศก 120
(2) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํารัตนโกสินทรศก 120
(3) ประกาศแกไขพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ร.ศ.120
(4) พระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก 120
(5) พระราชบัญญัติอากรคาน้ําแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2472
(6) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทรศก 120 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(7) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
(8) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2481
(9) กฎกระทรวงวาดวยวิธีจัดการและตั้งอัตราเก็บเงินอากรคาน้ําตามความในพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก 120
และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบทบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้

(1)

รก.2490/3/81/14 มกราคม 2490

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1)
(1) สัตวน้ํา หมายความวา สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ําหรืออาศัยอยูในบริเวณที่น้ําทวม
ถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ ตะพาบน้ํา จระเข รวมทั้งไขของสัตวน้ํานั้น สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม
ปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง กัลปงหา และสาหรายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้น และ
หมายความรวมถึงพันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ
(2)
(1 ทวิ) ผลิตภัณฑสัตวน้ํา หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยใชสัตวน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อเปน
วัตถุดิบ
(2) ทําการประมง หมายความวา จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆาหรือเก็บสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําดวยเครื่องมือทําการ
ประมงหรือดวยวิธีใด ๆ
(3) เครื่องมือทําการประมง หมายความวา เครื่องกลไกเครื่องใช เครื่องอุปกรณ สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือ
เรือ บรรดาที่ใชทําการประมง
(4) เรือ หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด
(5) ที่จับสัตวน้ํา หมายความวา ที่ซึ่งมีน้ําขังหรือไหล เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง บอ เปนตน และหาดทั้ง
ปวง บรรดาซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งปาไม และพื้นดินซึ่งน้ําทวมในฤดูน้ําไมวาจะเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ และภายในเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอื่นใด ซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิที่
จะใชตอไปในการทําการประมง โดยที่นานน้ําเหลานั้น ปรากฏโดยทั่วไปวามีขอบเขตตามกฎหมายทองถิ่น หรือธรรมเนียม
ประเพณี หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสนธิสัญญาหรือดวยประการใด
(6) บอลอสัตวน้ํา หมายความวา ที่ลอสัตวน้ําเพื่อประโยชนในการทําการประมงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(7) บอเลี้ยงสัตวน้ํา หมายความวา ที่เลี้ยงสัตวน้ํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(8) ประทานบัตร หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งขาหลวงประจําจังหวัดออกใหบุคคลผูประมูลได ใหมีสิทธิทําการ
ประมงในที่วาประมูล
(9) ใบอนุญาต หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกบุคคลใดใชทําการประมง หรือทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต
(10) อาชญาบัตร หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแกผูรับอนุญาตเพื่อใชเครื่องมือทําการ
ประมง
(11) ผูรับอนุญาต หมายความวา บุคคลผูไดรับประทานบัตร ใบอนุญาต อาชญาบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้
(12) เครื่องมือประจําที่ หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งใชวิธีลงหลักปก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีอื่นใด อันทํา
ใหเครื่องมือนั้นอยูกับที่ในเวลาทําการประมง
(13) เครื่องมือในพิกัด หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งระบุชื่อ ลักษณะ หรือวิธีใชไวในกฎกระทรวง
(14) เครื่องมือนอกพิกัด หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งไมไดระบุไวในกฎกระทรวงวาเปนเครื่องมือใน
พิกัด
(1)
(2)

นิยาม สัตวน้ํา แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528

(15) สถิติการประมง หมายความวา สถิติหรือขอความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสัตวน้ํา การคาสินคาสัตวน้ํา การทําการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(16) พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ขาหลวงประจําจังหวัดและนายอําเภอทองที่ พนักงานประมง และผูซึ่ง
รัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(17) อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมการประมง
(18) รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราอากร และคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
และกําหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
ที่จับสัตวน้ํา
มาตรา 6 บรรดาที่จับสัตวน้ําทั้งปวงใหกําหนดเปน 4 ประเภท คือ
(1) ที่รักษาพืชพันธุ
(2) ที่วาประมูล
(3) ที่อนุญาต
(4) ที่สาธารณประโยชน
มาตรา 7 ใหคณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําภายในเขต
ทองที่ของตนวา เขาอยูในประเภทที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล หรือที่อนุญาต
ที่จับสัตวนํา้ ซึ่งมิไดมีประกาศตามความในวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สาธารณประโยชน
มาตรา 8 ที่รักษาพืชพันธุ คือที่จับสัตวน้ําซึ่งอยูในบริเวณพระอารามหรือปูชนียสถาน หรือติดกับเขตสถานที่
ดังกลาวแลว บริเวณประตูน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย หรือทํานบ หรือที่ซึ่งเหมาะแกการรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา
มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดี
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให
มาตรา 10 ที่วาประมูล คือที่จับสัตวน้ําซึ่งสมควรจะใหบุคคลวาประมูลผูกขาดทําการประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การกําหนดที่จับสัตวน้ําแหงใดเปนที่วาประมูลนั้น จะตองไมอยูในเขตชลประทานหลวง หรือไมเปนการเสียหายแก
การทํานา หรือการสัญจรทางน้ํา
มาตรา 11 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่วาประมูล เวนแตผูรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
การทําการประมงในที่วาประมูลเฉพาะเพื่อบริโภคภายในครอบครัวใหกระทําได แตตองใชเครื่องมือทําการประมง
ตามที่คณะกรมการจังหวัดประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

มาตรา 12 ที่อนุญาต คือที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และรวมตลอดถึง
บอลอสัตวน้ํา
มาตรา 13 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต เวนแตผูรับอนุญาต
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 14 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําในที่สาธารณสมบัติของแผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
สวนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลยอมขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําไดแตตองไมเปนการเสียหายแกพันธุสัตว
น้ําในที่รักษาพืชพันธุ
มาตรา 15 ผูรับอนุญาตมีหนาที่ติดโคมไฟและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยของการสัญจรในทางน้ําตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ที่สาธารณประโยชน คือที่จับสัตวน้ําซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิทําการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได
บุคคลใดซึ่งทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 17(1) หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางสิ่งใดลงไปในที่รักษาพืชพันธุที่วาประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใชที่ของเอกชน
และที่สาธารณประโยชน หรือปลูกบัวขาว ปอ พืชหรือพันธุไมน้ําอื่นใดตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อในที่เชนวานั้น
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 18(2) หามมิใหบุคคลใดวิดน้ําในที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูลที่อนุญาต ซึ่งมิใชที่ของเอกชน และที่
สาธารณประโยชน หรือบอลอสัตวน้ํา หรือทําใหน้ําในที่จับสัตวน้ําเชนวานั้นแหงหรือลดนอยลง เพื่อทําการประมง เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
มาตรา 19(3) หามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาลงไปในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใด ๆ อันทําใหสัตวน้ํามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหสิ่งใดลงไปในที่จับ
สัตวน้ําในลักษณะที่เปนอันตรายแกสัตวน้ําหรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ เวนแตเปนการทดลองเพื่อประโยชนทาง
วิทยาศาสตร และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 20 หามมิใหบุคคลใดใชวัตถุระเบิดในที่จับสัตวน้ํา เวนไวแตในกรณีที่ทําเพื่อประโยชนในทางวิทยาศาสตร
และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดให
มาตรา 20 ทวิ(4) หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสัตวน้ํา โดยรูวาไดมาโดยการกระทําผิดตาม
มาตรา 20

(1) (2) (4)
(3)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528

มาตรา 21 หามมิใหบุคคลใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ํา ซึ่งมิไดอยูในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ใหผิด
ไปจากสภาพที่เปนอยู เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให
มาตรา 22 หามมิใหบุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสรางเขื่อน ทํานบรั้ว เครื่องมือที่เปนตาขาย หรือเครื่องมือทําการ
ประมงอื่น ๆ ในที่จับสัตวน้ําซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตวน้ํา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือกระทําการ
เชนวานั้นเพื่อประโยชนแกการกสิกรรมในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให เชนบันไดปลาโจน หรือเครื่องอุปกรณอื่น ๆ
เพื่อใหสัตวน้ําวายขึ้นลงได
หมวด 2
บอเลี้ยงสัตวน้ํา
มาตรา 23 หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณะสมบัติของแผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา 24 การทําการประมงในบอเลี้ยงสัตวน้ําไมตองขออนุญาตและไมตองเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 3
การจดทะเบียนและการขออนุญาต
มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหผูมีอาชีพในการประมง การคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตว
น้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ําตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุไวในทองที่ใด ๆ มาจดทะเบียนได และจะกําหนดใหผูมี
อาชีพเชนวานี้มาขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอนดําเนินอาชีพเชนวานั้น โดยใหเสียคาธรรมเนียมหรือยกเวน
คาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
มาตรา 26 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหเจาของ หรือผูครอบครองเครื่องมือทําการประมงชนิดหนึ่ง
ชนิดใดในทองที่ใด ๆ จดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่งเครื่องมือนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 27 เมื่อมีกรณีจําเปนแกราชการหรือเพื่อประโยชนสาธารณะโดยอนุมัติรัฐมนตรี ขาหลวงประจําจังหวัด
อาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือประทานบัตรรายใด ๆ ก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหผูรับอนุญาตไดรับคืนเงินอากรเฉพาะสวน
ที่ตองเพิกถอน
มาตรา 28 บุคคลใดจะใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมงไดตอเมื่อไดรับอาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนั้น และเสียเงิน
อากรตามพระราชบัญญัตินี้แลว
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองใหรับอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในทองที่
ใด ๆ ก็ได

มาตรา 28 ทวิ(1) บุคคลใดเปนเจาของเรือ ใชหรือยอมใหใชเรือของตนทําการประมงหรือเพื่อทําการประมง จนเปน
เหตุใหมีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ และทําใหคนประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ
บุคคลนั้นมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาเสียหายและคาใชจายอื่น ๆ อันเกิดจาก
การละเมิดนานน้ําของตางประเทศซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
คําวินิจฉัยดังกลาว
ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําวินิจฉัยแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพราะไมพบตัวบุคคลดังกลาวหรือไมมีผูใดยอมรับแทน
ใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแลว ในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสงคําวินิจฉัยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําวินิจฉัยไวในที่เห็นไดงาย ณ สํานักงานภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูของบุคคลดังกลาว โดยมี
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนพยานในการนั้น
มาตรา 29 เครื่องมือในพิกัดซึ่งไดรับอาชญาบัตรในทองที่จังหวัดใดแลว ถาบุคคลใดประสงคจะนําไปใชทําการ
ประมงในทองที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะตองเสียเงินอากรสูงกวา จะตองเสียอากรเพิ่มเติมใหครบตามอัตราในทองที่นั้นเสียกอนจึง
จะใชเครื่องมือนั้นได
มาตรา 30 บุคคลใดประสงคจะทําการประมงในที่อนุญาต ตองขออนุญาตและเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
และเงินซึ่งผูรับอนุญาตที่จะตองชําระโดยการวาประมูล ใหถือวาเปนเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองเสียเงินอากรคาอนุญาตในที่อนุญาตรายตัวบุคคลได ในกรณีเชนวานี้ใหถือ
วาไดรับอนุญาตแลว
มาตรา 31 หามมิใหบุคคลใดตั้ง หรือปก หรือสรางเครื่องมือประจําที่ลงในที่สาธารณประโยชน สวนที่จับสัตวน้ํา
อื่น ๆ หามมิใหบุคคลใดกระทําการเชนวานั้น โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 32 รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในเขตทองที่ของตน มีอํานาจประกาศ
กําหนดไดดังตอไปนี้
(1) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด ชนิด จํานวนและสวนประกอบของ
เครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา
(2) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในที่จับสัตวน้ําโดยเด็ดขาด
(3) กําหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด
(4) กําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตาง ๆ
(5) กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเลี้ยงลูก กําหนดเครื่องมือที่ใหใชและกําหนดวิธีทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา
ใด ๆ ในฤดูดังกลาว
(6) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอยางสูงของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการประมง
(7) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด
มาตรา 33 การโอนประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรและการออกใบแทนเอกสารเชนวานั้น และการสลัก
หลังอาชญาบัตร เพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมผูมีสิทธิใชเครื่องมือทําการประมง จะตองเสียคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
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ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรใดซึ่งหมดอายุแลว แตไดยื่นคําขอตออายุกอนวันสิ้นอายุ มิใหถือวาการทําการประมง
หรือการใชเครื่องมือนั้นเปนการกระทําโดยมิไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดแจงวาไม
อนุญาต
มาตรา 34 หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือทําการใด ๆ ในเครื่องมือประจําที่ของผูรับอนุญาต หรือในบริเวณ
ที่ตั้งเครื่องมือเชนวานั้นตามที่คณะกรมการจังหวัดจะไดประกาศกําหนดเขตโดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 35 ผูรับอนุญาตจะตองนําประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ติดตัวไปดวยเสมอในเวลาไปทําการ
ประมงและตองนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ
มาตรา 36 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กําหนดไวในประทาน
บัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรหรือคางเงินอากรที่เกี่ยวกับประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรพนักงานเจาหนาที่
จะสั่งเพิกถอนประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรนั้นเสียก็ได
มาตรา 37 ในขณะใดหรือในทองที่ใดยังไมสมควรจะเก็บเงินอากรใหประกาศยกเวนโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 38 โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจยกเวน งด หรือคืนอากรคาประทานบัตร
ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ใหบางสวนหรือทั้งหมดตามแตจะเห็นสมควร
มาตรา 39 โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผอนเวลาชําระเงินอากรไดตามที่
เห็นสมควร
สําหรับเงินอากรที่คางนั้น ผูรับอนุญาตจะตองเสียดอกเบี้ยรอยละสิบตอปของเงินอากรและเงินดอกเบี้ยนี้ใหถือเปน
เงินอากรคาง
มาตรา 40 ถาผูรับอนุญาตคางชําระเงินอากร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ประกาศหรือแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตนําเงินอากรที่คางมาชําระภายในเวลาตามที่เห็นสมควร
(2) เมื่อไดดําเนินการตามอนุมาตรา (1) แลว ผูรับอนุญาตยังเพิกเฉยอยู พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหหยุดทําการ
ประมง
(3) จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ผูรับอนุญาตนํามาวางเปนหลักประกัน หรือจัดการเรียกรองใหผูค้ําประกัน
ชําระเงินอากรแทนผูรับอนุญาต เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหคิดชําระเงินอากรและคาใชจายในการขายทอดตลาด
จนครบ เหลือเทาใดใหคืนแกผูรับอนุญาตหรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี
มาตรา 41 เงินอากรที่คางชําระนั้น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดและจัดการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูรับ
อนุญาตแตพอคุมกับเงินอากรที่คางชําระ รวมทั้งคาใชจายในการยึดและการขายทอดตลาด
มาตรา 42 ประทานบัตร ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรที่ถูกสั่งเพิกถอนตามมาตรา 36 นั้น อากรที่ชําระแลวจะเรียก
คืนมิได
มาตรา 43 กําหนดอายุอาชญาบัตรสําหรับการขออนุญาตและเสียเงินอากรนั้น ใหเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง
วันที่ 31 มีนาคม
มาตรา 44 ภายใตบังคับแหงมาตรา 43 เพื่อประโยชนแกการเก็บอากรโดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมี
อํานาจประกาศกําหนดฤดูกาลทําการประมงตามความเหมาะสมแหงทองที่ โดยใหนับเวลาสิบสองเดือนเปนหนึ่งฤดู และ
ใหถือระยะเวลาดังกลาวแลวเปนระยะเวลาสําหรับการขออนุญาตและเสียอากรสําหรับหนึ่งป

มาตรา 45 ในการที่พนักงานเจาหนาที่ตองออกไปตรวจสอบหรือกําหนดที่ตั้งเครื่องมือประจําที่ใหแกผูขออนุญาต
ใชเครื่องมือ ใหผูขออนุญาตจัดหาพาหนะรับและสงพนักงานเจาหนาที่หรือออกคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่
จําเปนและจายจริงตามแตผูขออนุญาตจะเลือก
มาตรา 46 ในกรณีที่เจาพนักงานผูมีอํานาจออกประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรไมยอมออกเอกสารเชน
วานั้น ใหบุคคลผูมีสวนไดเสียอุทธรณไปยังรัฐมนตรีได โดยยื่นอุทธรณตอเจาพนักงานเชนวานั้นภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ทราบคําสั่ง คําอุทธรณนั้นใหเจาพนักงานเชนวานั้นเสนอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
หมวด 4
สถิติการประมง
มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหทําการเก็บสถิติการประมงในทองที่ใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 48 เมื่อไดมีประกาศตามความในมาตรา 47 แลว อธิบดีอาจขอใหผูหนึ่งผูใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับสัตวน้ําสง
รายการขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิตินั้นได
มาตรา 49 คําขอของอธิบดีนั้น ใหทําเปนหนังสือระบุชื่อเจาของกิจการผูจัดการหรือผูแทน และใหกําหนดเวลา
สถานที่และวิธีการยื่น
มาตรา 50 บุคคลซึ่งไดรับคําขอตามมาตรา 48 ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพแสดงรายการขอความ จํานวน
ตามที่รูเห็น พรอมทั้งลงชื่อกํากับ และจัดการยื่นตามกําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่กําหนดในคําขอ
มาตรา 51 ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีเพื่อ
การนี้ มีอํานาจเขาในสถานที่ทําการของผูรับคําขอในเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อทําการตรวจสอบ จด
ขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิติการประมง และใหเปนหนาที่ของผูรับคําขอ หรือผูแทนตอบคําถาม อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้
หมวด 5
การควบคุม
มาตรา 52 โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศหามมิใหบุคคลอื่นนอกจากผูรับอนุญาต
เขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตไดรับอนุญาตจากผูรับอนุญาต หรือพนักงานเจาหนาที่กอน
มาตรา 53(1) หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุไวใน
พระราชกฤษฎีกา หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งเกินจํานวนหรือปริมาณ หรือเล็ก
กวาขนาดที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่สัตวน้ําที่หามบุคคลมีไวในครอบครองเปนชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือทรัพยสินของบุคคล
หรือสาธารณชน ใหกําหนดลักษณะของสัตวน้ํานั้นวาจะมีอันตรายอยางใด และกําหนดเวลาสําหรับผูซึ่งมีสัตวน้ํานั้นใน
ครอบครองอยูแลวสงมอบสัตวน้ํานั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
บุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําในวันที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในวรรคหนึ่งใช
บังคับ ถาประสงคจะมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นตอไป ตองยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสาม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ เวนแตในกรณีสัตวน้ําตามวรรคสอง จะขออนุญาตหรือ
อนุญาตมิได และในระหวางเวลาที่กําหนดไว สําหรับการขออนุญาตจนถึงวันที่ไดรับคําสั่งไมอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่มิใหนํามาตรา 67 ทวิ มาใชบังคับ
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่ยื่นคําขออนุญาตแลวแตไมไดรับอนุญาตอธิบดีมีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบสัตว
น้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับคําสั่ง
ในกรณีมีการสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสองหรือวรรคหา ใหกรมประมงคิดราคาสัตวน้ําหรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาวตามสมควรแกผูสงมอบ
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มิใหใชบังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
กิจการอื่นเฉพาะที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 54 หามมิใหนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาเขามาในราชอาณาจักร โดยมิไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 55 หามมิใหบุคคลใดนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา ไปปลอยในที่จับสัตวน้ํา
แหงหนึ่งแหงใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 56 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงใด ๆ หรือเรือทําการประมงของบุคคลใด ๆ
เพื่อตรวจการทําการประมงเครื่องมือทําการประมงสัตวน้ํา หลักฐานบัญชีและเอกสารตาง ๆ ของผูรับอนุญาตไดทุกเมื่อ
ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสดวกและชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ทุกประการ
มาตรา 57 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวา
นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยเรือ เครื่องมือทําการประมง สัตวน้ํา และสิ่งอื่น ๆ ที่ใชในการ
กระทําผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
มาตรา 58 ใหขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสราง
หรือสิ่งใด ๆ ในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งไดกระทําโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลว
บรรดาที่เปนของผูรับอนุญาต คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวแลว ใหผูรับอนุญาตเปนผูออก
มาตรา 59 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการรื้อถอน ทําลายหรือยึดเครื่องมือซึ่งตั้งอยูในที่จับสัตวน้ํา โดยฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้ และสิ่งตาง ๆ ซึ่งระบุไวในมาตรา 58 ในกรณีที่ผูรับคําสั่งไมไดรื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร
คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวใหผูรับอนุญาตหรือผูฝาฝนเปนผูออก
มาตรา 60 การประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัตนิ ี้แลว ใหทํา
เปนหนังสือปดไว ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัดประจําทองที่เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
หมวด 6
บทกําหนดโทษ

มาตรา 61(1) บุคคลใดฝาฝนมาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 23 มาตรา 31 มาตรา
34 หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 62(2) บุคคลใดฝาฝนมาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 30 มาตรา 54
หรือมาตรา 55 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 62 ทวิ(3) บุคคลใดฝาฝนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้ง
แตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 62 ตรี(4) บุคคลใดฝาฝนมาตรา 20 ทวิ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
หาพันบาท
มาตรา 63 บุคคลใดไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 64(5) บุคคลใดใชเครื่องมือทําการประมง ซึ่งตองมีอาชญาบัตรตามพระราชบัญญัติโดยไมมีอาชญาบัตรตาม
มาตรา 28 หรือมิไดเสียเงินอากรเพิ่มเติมตามมาตรา 29 ตองระวางโทษปรับสามเทาของเงินอากรและใหอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
มาตรา 64 ทวิ(6) บุคคลใดไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 65(7) บุคคลใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด ซึ่งประกาศตามความในมาตรา 32 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 66 ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา 35 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
มาตรา 67 บุคคลซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 หรือมาตรา 56 ละเลยไมปฏิบัติการเชน
วานั้น มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 67 ทวิ(8) บุคคลใดฝาฝนมาตรา 53 วรรคหนึ่งหรือวรรคหาตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
ถาหากปรากฏวาสัตวน้ํานั้นเปนสัตวชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตามมาตรา 53 วรรคสอง ผูฝาฝนตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหกป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 68 ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของขาหลวงประจําจังหวัด ซึ่งสั่งตามมาตรา 58 มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทหรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 69(9) เรือ เครื่องมือทําการประมง สัตวน้ํา และสิ่งอื่น ๆ ที่ใชหรือไดมาโดยการกระทําความผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ ศาลจะริบเสียก็ไดแตถาสิ่งเชนวานั้น ไดใชหรือไดมาโดยการกระทําความผิดในที่รักษาพืชพันธุหรือโดย
การฝาฝนมาตรา 20 ใหศาลริบเสียทั้งสิ้น

(1) (2) (5) – (8)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
(4) (9)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
(3)

มาตรา 70 เครื่องมือทําการประมงที่ไดมีประกาศตามความในมาตรา 32 หามมิใหบุคคลใดใชโดยเด็ดขาดนั้น
ถานํามาใชทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา ใหศาลริบเครื่องมือนั้นเสีย
มาตรา 71 ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจายเงินบําเหน็จแกผูนําจับตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
แตตองไมเกินสองพันบาทและตองชดใชเงินซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการไปตามมาตรา 59 ในกรณีที่ศาลลงโทษ
ผูกระทําความผิดใหศาลพิพากษาใหผูกระทําความผิดชําระเงินดังกลาวแลว ถาไมชําระใหจัดการตามมาตรา 18 แหง
กฎหมายลักษณะอาญาโดยถือเสมือนวาเปนคาปรับ
มาตรา 72 บุคคลใดทําลาย ถอดถอน หรือทําใหโคมไฟ เครื่องหมายหลักเขต แผนประกาศหรือสิ่งอื่น ๆ ที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดทําไวในที่จับสัตวน้ําบุบสลาย หรือเสียหายดวยประการใด ๆ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 73 ในกรณีที่ไดมีประกาศกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําไวกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนประกาศ
ที่ออกตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป
ประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนประทานบัตร อาชญา
บัตร และใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี และใหคงใชตอไปไดจนหมดอายุแหงประทานบัตร อาชญา
บัตร และใบอนุญาตนั้น ๆ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเรือตรี ถ. ธํารงนาวาสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี

บัญชีหมายเลข 1
อัตราเงินอากรคาที่อนุญาต

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ประเภทที่อนุญาต
โปะน้ําลึก
อวนรัง
โปะน้ําตื้น
เฝอกรัง
จิบ
ลี่
สุก
โพงพาง
รานโจน
รั้วไซมาน
กั้นซูรั้วไซมาน
ชอนปก
ยอปก
บาม
ยอขันชอ
ชอนขันชอ
จันทา
กร่ํา
บอลอสัตวน้ํา
ที่เลี้ยงหอย

อัตราเงินอากร
แหงละ 200.00 บาท
แหงละ 200.00 บาท
แหงละ 150.00 บาท
แหงละ 150.00 บาท
แหงละ 150.00 บาท
แหงละ 150.00 บาท
แหงละ 150.00 บาท
ชองละ 100.00 บาท
แหงละ 100.00 บาท
ชองละ
50.00 บาท
ชองละ
50.00 บาท
แหงละ
50.00 บาท
แหงละ
50.00 บาท
แหงละ
25.00 บาท
แหงละ
20.00 บาท
แหงละ
20.00 บาท
แหงละ
10.00 บาท
ตารางเมตรละ1.00 บาท
ตารางเมตรละ .50 บาท
ตารางเมตรละ .05 บาท

บัญชีหมายเลข 2
อัตราเงินอากรอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือในพิกัด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อเครื่องมือ
ยอขันชอ ชอนขันชอ ชอนสนั่น และชอน หางเหยี่ยวมีเครื่องยก
ถุงโพงพาง
ถุงบาม
เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา
แหยาวตั้งแต 4 เมตรขึ้นไป
ชอนตาง ๆ ปากกวางตั้งแต 3.5 เมตร ขึ้นไป
เบ็ดราวยาวตั้งแต 40 มตรขึ้นไป
ขายหรืออวนตาง ๆ ยาว
เฝอกหรือเครื่องกั้นยาว

อัตราเงินอากร
ปากละ 20.00 บาท
ถุงละ 20.00 บาท
ปากละ 15.00 บาท
ลําละ 10.00 บาท
ปากละ 10.00 บาท
ปากละ 10.00 บาท
สายละ 5.00 บาท
เมตรละ 5.00 บาท
เมตรละ 1.00 บาท

บัญชีหมายเลข 3
อัตราเงินอากรคาใบอนุญาตรายบุคคลผูทําการประมง
ลําดับที่
1.
2.
3.

รายการ
ใบอนุญาตรายบุคคลผูทําการประมงโดยใชเครื่องมือนอกพิกัดในที่อนุญาต
ใบอนุญาตหาหอยแมลงภูและหอยกะพง
ใบอนุญาตหาเทียนหอยและหอยมุกค

อัตราเงินอากร
คนละ 15.00 บาท
คนละ 15.00 บาท
คนละ 15.00 บาท

บัญชีหมายเลข 4
อัตราคาธรรมเนียม
ลําดับที่ รายการ
1.
ใบอนุญาตสําหรับทําการคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และ
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา
2.
คาโอนประทานบัตร
3.
คาโอนใบอนุญาต อาชญาบัตร
4.
ออกใบแทนอาชญาบัตร ใบอนุญาตประทานบัตร
5.
ใบอนุญาตสําหรับผูมีอาชีพทําการประมง
6.
คาสลักหลังใบอาชญาบัตรเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมผูมีสิทธิใชเครื่องมือ
ทําการประมง

อัตราเงินอากร
ปละ 150.00 บาท
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ปละ
ครั้งละ

20.00 บาท
20.00 บาท
10.00 บาท
10.00 บาท
5.00 บาท

พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวาเวลานี้มีผูใชวัตถุระเบิดทําการประมงทั้งใน
นานน้ําจืดและนานน้ําเค็มกันเปนจํานวนมาก อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ผูฝาฝนไมคอยกลัว
เกรง เพราะโทษแหงความผิดไดกําหนดไวใหในอัตราต่ํา และการจับกุมผูกระทําผิด ก็จับไดดวยความยากลําบาก การใช
วัตถุระเบิดทําการประมงนั้น ปรากฏจากผลของการทดลองของกองทัพเรือ รวมกับกรมการประมงวา เปนการทําลายพันธุ
ปลาชนิดดี ๆ อยางรายแรงมาก การใชวัตถุระเบิดสวนมาก ผูฝาฝนใชตามหินกองในทองทะเลซึ่งมีปลาพันธุดีอาศัยอยู เชน
ปลาเหลือง ปลาสีกุน การระเบิดครั้งหนึ่ง ๆ ปรากฏวาไดทําลายพันธุปลาที่อยูในรัศมีการระเบิดโดยสิ้นเชิง ทั้งปลาใหญ
และลูกปลาที่เปนปลาที่มีราคาและปลาเหลานี้เปนปลาประจําทองที่ ถาหากยังมีการฝาฝนเชนนี้ตอไปอีก ไมชาพันธุปลา
ดี ๆ ในทองทะเลก็จะถูกทําลายใหสูญพันธุในกาลตอไปได เปนการทําลายอาชีพการประมงของบรรดาชาวประมง และ
บัดนี้ก็ปรากฏวาเครื่องมือทําการประมงบางชนิดเชน อวนยอ อวนมุโร เบ็ดสาย ลอบปะทุน ทําการประมงไมไดผล เพราะ
บริเวณที่ใดถูกระเบิดปลาก็ถูกทําลายแทบหมดสิ้น ไมมีพันธุพอที่จะเกิดและเพิ่มปริมาณใหมีการจับไดอีกเปนเวลานาน
ทําใหชาวประมงที่ใชเครื่องมือประจําที่ทําการจับไมไดตางพากันรองวาเดือดรอน ฉะนั้น จึงควรกําหนดโทษผูฝาฝนไวใน
อัตราสูง เพื่อปราบปรามใหเข็ดหลาบ และปองกันการทําลายพันธุปลาไวมิใหถูกทําลายหมดไป โดยการกระทําของผูเห็น
ประโยชนสวนตัวเฉพาะหนา
อนึ่ง ปรากฏวามีผูฝาฝนทําการบุกรุกและวิดน้ําจับสัตวน้ํา ในที่จับสัตวน้ําอันเปนที่สาธารณประโยชน โดยมิไดรับ
อนุญาต เปนเหตุใหเกิดการเสียหายแกที่จับสัตวน้ําและพันธุสัตวน้ํา จึงเห็นควรแกไขใหการควบคุมและการรักษาสัตวน้ํา
ไดประโยชนรัดกุมยิ่งขึ้น
*[รก.2496/61/1145/29 กันยายน 2496]

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีผูมปี ลาปรันยา (PIRANHA) หรือ
ปลาคาริบี (CARIBE) ซึ่งเปนปลาน้ําจืดในสกุลเซราซาลมัส (SERASALMUS) และมีแหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเม
ซอน ประเทศบราซิล ไวในครอบครอง ปลาชนิดนี้เปนปลาขนาดเล็ก รูปรางคลายปลาแปบ หรือปลาโคก แตมีฟนคมและมี
นิสัยดุรายมาก ชอบอาศัยอยูเปนฝูง ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษยและสัตวทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ มา ฯลฯ ที่ลงไป
ในแมน้ําลําคลองที่ปลานี้อาศัยอยู และบัดนี้มีผูนําหรือสั่งปลาในสกุลนี้มาจากตางประเทศเขามาขายในประเทศไทยหลาย
ราย โดยจําหนายเปนปลาประเภทสวยงาม และแปลกประหลาด ถาปลอยใหมีปลาในสกุลนี้ไวในครอบครองอาจจะมีการ
ผสมพันธุปลาในสกุลนี้ขึ้นจําหนาย หรืออาจจะมีผูนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ ปลาสกุลนี้จะขยายพันธุและ
แพรหลายทั่วไปจะเปนอันตรายตอประชาชน สัตวเลี้ยงและสัตวน้ําอยางยิ่ง จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติการประมง โดยหามมิใหมีสัตวน้ําตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาไวในครอบครอง ไมวาจะมีไวเพื่อ
การคาหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และโดยที่เปนกรณีเหตุฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ กอนที่จะไดมีการขยายพันธุจนสายเกินที่จะปองกันกําจัดได
สมควรออกพระราชกําหนดโดยดวน
*[รก.2513/27/1พ./30 มีนาคม 2513]

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีมีผูนําปลาปรันยา (Piranha)
หรือปลาคาริบี (Caribe)ซึ่งเปนปลาน้ําจืดในสกุลเซราซาลมัส (Serasalmus) จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร
หลายราย เพื่อจําหนายและเลี้ยงเปนปลาประเภทสวยงาม ปลาชนิดนี้มีเหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศ
บราซิล เปนปลาขนาดเล็ก รุปรางคลายปลาแปบหรือปลาโคก แตเปนปลาที่มีฟนคมและมีนิสัยดุรายมาก อาศัยอยูเปนฝูง
ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษยและสัตวมีชีวิตทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ มา ฯลฯ ที่ลงไปในแมน้ําลําคลองที่ปลาชนิดนี้
อาศัยอยู ถาปลอยใหบุคคลมีปลาชนิดนี้ไวในครอบครอง อาจจะมีการผสมขยายพันธุพืชเพื่อจําหนายหรืออาจจะมีผูนําไป
ปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ ปลาชนิดนี้สามารถขยายพันธุไดโดยรวดเร็ว เพราะถิ่นกําเนิดเดิมมีอุณหภูมิอยูในระดับ
เดียวกับ
ประเทศไทย ซึ่งจะเปนอันตรายตอประชาชน สัตวเลี้ยงและสัตวน้ําอยางรายแรง เพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะดังกลาว
แลว และเห็นวาเปนกรณีจําเปนและรีบดวน จึงจําเปนตองออกเปนพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยบัญญัติหามมิใหบุคคลใดมีสัตวน้ําตามระบุในพระราชกฤษฎีกาไวใน
ครอบครองไมวาจะมีไวเพื่อการคาหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ สําหรับผูที่มีปลาชนิดนี้ไวใน
ครอบครองในวันพระราชกฤษฎีกาออกใชบังคับ โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
ประกาศใหนําปลาชนิดนี้มาสงมอบแกเจาพนักงานกรมประมงภายใน 7 วัน โดยกรมประมงจะคิดคาสัตวน้ําใหตามสมควร
จึงไดออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513 ประกาศในราชกิจจนุเบกษา
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2513 ฉะนั้น จึงเห็นสมควรออกพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวตามความใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 146 ตอไป
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 (มาตรา 15)
มาตรา 15 บรรดาพระราชกฤษฎีกาและประกาศรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีพระ
ราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง แลวแตกรณี
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาในปจจุบันนี้มีประชาชนที่
รูเทาไมถึงการณไดใชวัตถุมีพิษเพื่อทําการประมงอันอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคสัตวน้ําได จึงสมควรจะไดกําหนด
มาตรการควบคุมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น พรอมกับกําหนดความรับผิดของเจาของเรือ กรณีที่มีการละเมิดนานน้ําของ
ตางประเทศ และทําใหคนประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ ประกอบกับมีสัตวน้ําบางชนิดที่
มีคุณคาในทางเศรษฐกิจ เชน เตา และกระ ไดถูกจับจนเกินปริมาณที่สมควร หากไมมีมาตรการอนุรักษที่เหมาะสมแลว
สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจประเภทดังกลาวจะถูกทําลายจนไมมีเหลือสําหรับแพรพันธุ หรือนํามาใชประโยชนไดอกี
ตอไป จึงสมควรที่จะออกมาตรการหามครอบครองสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ําบางชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
ดังกลาว และโดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไมมีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงมาตรการเหลานี้ อีกทั้งโทษบาง
มาตราที่บัญญัติไวมีอัตราต่ําไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*[รก.2528/120/38พ./5 กันยายน 2528]

