
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

   
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

พระยามานวราชเสว ี
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประมง 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ

ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 
(๒) พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ 
(๓) ประกาศแกไขพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ร.ศ. ๑๒๐ 
(๔) พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก ๑๒๐ 
(๕) พระราชบัญญัติอากรคาน้ําแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
(๖) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐ แกไขเพิ่มเติม

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๙) กฎกระทรวงวาดวยวิธีจัดการและตั้งอัตราเก็บเงินอากรคาน้ําตามความใน

พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก ๑๒๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๓/หนา ๘๑/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบทบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑)๒ “สัตวน้ํา” หมายความวา สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยู

ในน้ําหรืออาศัยอยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ ตะพาบน้ํา 
จระเข รวมทั้งไขของสัตวน้ํานั้น สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง 
กัลปงหา และสาหรายทะเล ทั้งนี้ รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้น และ
หมายความรวมถึงพันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุช่ือ 

(๑ ทวิ)๓ “ผลิตภัณฑสัตวน้ํา” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยใชสัตวน้ํา
ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุช่ือเปนวัตถุดิบ 

(๒) “ทําการประมง” หมายความวา  จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตว
น้ําในที่จับสัตวน้ําดวยเครื่องมือทําการประมงหรือดวยวิธีใด ๆ 

(๓) “เครื่องมือทําการประมง” หมายความวา  เครื่องกลไก เครื่องใช เครื่อง
อุปกรณ สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใชทําการประมง 

(๔) “เรือ” หมายความวา  ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
(๕) “ที่จับสัตวน้ํา” หมายความวา  ที่ซึ่งมีน้ําขังหรือไหล เชน ทะเล แมน้ํา ลํา

คลอง หนอง บึง บอ เปนตน และหาดทั้งปวง บรรดาซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งปา
ไม และพ้ืนดินซึ่งน้ําทวมในฤดูน้ําไมวาจะเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือ
กรรมสิทธิ์ และภายในเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอ่ืนใด ซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิที่จะใช
ตอไปในการทําการประมง โดยที่นานน้ําเหลานั้น ปรากฏโดยทั่วไปวามีขอบเขตตามกฎหมาย
ทองถ่ิน หรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสนธิสัญญา หรือ
ดวยประการใด 

(๖) “บอลอสัตวน้ํา” หมายความวา  ที่ลอสัตวน้ําเพ่ือประโยชนในการทําการ
ประมงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗) “บอเล้ียงสัตวน้ํา” หมายความวา  ที่เล้ียงสัตวน้ํา ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๘) “ประทานบัตร” หมายความวา  ใบอนุญาตซึ่งขาหลวงประจําจังหวัดออกให
บุคคลผูประมูลได ใหมีสิทธิทําการประมงในที่วาประมูล 

(๙) “ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแก
บุคคลใดใชทําการประมงหรือทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่อนุญาต 

(๑๐) “อาชญาบัตร” หมายความวา  ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแก
ผูรับอนุญาตเพื่อใชเครื่องมือทําการประมง 
                                                 

๒ มาตรา ๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓ มาตรา ๔ (๑ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



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 
 

(๑๑) “ผูรับอนุญาต” หมายความวา  บุคคลผูไดรับประทานบัตร ใบอนุญาต 
อาชญาบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) “เครื่องมือประจําที่” หมายความวา  เครื่องมือทําการประมงซึ่งใชวิธีลง
หลักปก ผูก ขึง ร้ัง ถวง หรือวิธีอ่ืนใด อันทําใหเครื่องมือนั้นอยูกับที่ในเวลาทําการประมง 

(๑๓) “เครื่องมือในพิกัด” หมายความวา  เครื่องมือทําการประมงซึ่งระบุช่ือ 
ลักษณะ หรือวิธีใชไวในกฎกระทรวง 

(๑๔) “เครื่องมือนอกพิกัด” หมายความวา  เครื่องมือทําการประมงซึ่งไมไดระบุ
ไวในกฎกระทรวงวาเปนเครื่องมือในพิกัด 

(๑๕) “สถิติการประมง” หมายความวา  สถิติหรือขอความที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา การคาสินคาสัตวน้ํา การทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(๑๖) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ขาหลวงประจําจังหวัดและ
นายอําเภอทองที่ พนักงานประมง และผูซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗) “อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมการประมง 
(๑๘) “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวง เกษตราธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
อากร และคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่น ๆ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
ที่จับสัตวน้ํา 

   
 

มาตรา ๖  บรรดาที่จับสัตวน้ําทั้งปวงใหกําหนดเปน ๔ ประเภท คือ 
(๑) ที่รักษาพืชพันธุ 
(๒) ที่วาประมูล 
(๓) ที่อนุญาต 
(๔) ที่สาธารณประโยชน 
 
มาตรา ๗  ใหคณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ

กําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําภายในเขตทองที่ของตนวา เขาอยูในประเภทที่รักษาพืชพันธุ ที่วา
ประมูล หรือที่อนุญาต 

ที่ จั บ สั ต ว น้ํ า ซึ่ ง มิ ไ ด มี ป ร ะก าศต ามคว าม ในว ร รคหนึ่ ง ใ ห ถื อ เ ป นที่
สาธารณประโยชน 



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 
 

 
มาตรา ๘  ที่รักษาพืชพันธุ คือ ที่จับสัตวน้ําซึ่งอยูในบริเวณพระอารามหรือปูชนีย

สถาน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกลาวแลว บริเวณประตูน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย หรือทํานบ หรือที่
ซึ่งเหมาะแกการรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา 

 
มาตรา ๙  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน้ําในที่รักษาพืช

พันธุ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบด ี
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให 
 
มาตรา ๑๐  ที่วาประมูล คือที่จับสัตวน้ําซึ่งสมควรจะใหบุคคลวาประมูลผูกขาด

ทําการประมง และเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การกําหนดที่จับสัตวน้ํ าแหงใดเปนที่ว าประมูลนั้น จะตองไมอยู ในเขต

ชลประทานหลวง หรือไมเปนการเสียหายแกการทํานา หรือการสัญจรทางน้ํา 
 
มาตรา ๑๑  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน้ําในที่วาประมูล 

เวนแตผูรับอนุญาต 
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
การทําการประมงในที่วาประมูลเฉพาะเพ่ือบริโภคภายในครอบครัวใหกระทําได 

แตตองใชเครื่องมือทําการประมงตามที่คณะกรมการจังหวัดประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๒  ที่อนุญาต คือที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และรวมตลอดถึงบอลอสัตวน้ํา 
 
มาตรา ๑๓  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน้ําในที่อนุญาต 

เวนแตผูรับอนุญาต 
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําในที่สาธารณสมบัติของ

แผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
สวนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลยอมขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําไดแต

ตองไมเปนการเสียหายแกพันธุสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุ 
 
มาตรา ๑๕  ผูรับอนุญาตมีหนาที่ติดโคมไฟและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ของการสัญจรในทางน้ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖  ที่สาธารณประโยชน คือที่จับสัตวน้ําซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิทําการ

ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได 



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 
 

บุคคลใดซึ่งทําการประมงหรือเพาะเล้ียงสัตวน้ําในที่สาธารณประโยชนตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗๔  หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางส่ิงใดลงไปในที่รักษาพืชพันธุ ที่วา

ประมูล ที่อนุญาต ซึ่งมิใชที่ของเอกชนและที่สาธารณประโยชน หรือปลูกบัว ขาว ปอ พืชหรือพันธุ
ไมน้ําอ่ืนใดตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบุช่ือในที่เชนวานั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ 

ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๘๕  หามมิใหบุคคลใดวิดน้ําในที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล ที่อนุญาต 

ซึ่งมิใชที่ของเอกชน และท่ีสาธารณประโยชน หรือบอลอสัตวน้ํา หรือทําใหน้ําในที่จับสัตวน้ําเชนวา
นั้นแหงหรือลดนอยลง เพ่ือทําการประมง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
 
มาตรา ๑๙๖  หามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาลงไปในที่จับสัตวน้ํา หรือกระทําการใด ๆ อันทําให
สัตวน้ํามึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหส่ิงใดลงไปในที่จับสัตวน้ําในลักษณะที่เปนอันตรายแก
สัตวน้ํา หรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ เวนแตเปนการทดลองเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 
และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๒๐๗  หามมิใหบุคคลใดใชกระแสไฟฟาทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา 

หรือใชวัตถุระเบิดในที่จับสัตวน้ําไมวาในกรณีใด เวนแตเพ่ือประโยชนของทางราชการหรือไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๘  หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสัตวน้ําโดยรู

วาไดมาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ 
 

                                                 
๔ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๕ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๖ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๗ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๘ มาตรา ๒๐ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

มาตรา ๒๑  หามมิใหบุคคลใดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ําซึ่งมิไดอยูใน
ที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ใหผิดไปจากสภาพที่เปนอยู เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ 

ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให 
 
มาตรา ๒๒  หามมิใหบุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสรางเข่ือน ทํานบ ร้ัว เครื่องมือที่

เปนตาขาย หรือเคร่ืองมือทําการประมงอื่น ๆ ในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งกางก้ันทางเดินของสัตวน้ํา เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือกระทําการเชนวานั้นเพื่อประโยชนแกการกสิกรรม
ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ 

ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให เชน บันได
ปลาโจน หรือเคร่ืองอุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือใหสัตวน้ําวายขึ้นลงได 

 
หมวด ๒ 

บอเล้ียงสัตวน้าํ 
   

 
มาตรา ๒๓  หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอเล้ียงสัตวน้ําในที่สาธารณสมบัติ

ของแผนดิน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๔  การทําการประมงในบอเล้ียงสัตวน้ําไมตองขออนุญาตและไมตอง

เสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๓ 
การจดทะเบียนและการขออนุญาต 

   
 

มาตรา ๒๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหผูมีอาชีพในการประมง 
การคาสินคาสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ําตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎกีาระบุ
ไวในทองที่ใด ๆ มาจดทะเบียนได และจะกําหนดใหผูมีอาชีพเชนวานี้มาขออนุญาตตอพนักงาน
เจาหนาที่เสียกอนดําเนินอาชีพเชนวานั้น โดยใหเสียคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 
มาตรา ๒๖  ให รัฐมนตรีมี อํานาจออกประกาศกําหนดใหเจาของหรือผู

ครอบครองเครื่องมือทําการประมงชนิดหนึ่งชนิดใดในทองที่ใด ๆ จดทะเบียนการมีไวใน
ครอบครองซึ่งเคร่ืองมือนั้นตอพนักงานเจาหนาที ่

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

มาตรา ๒๗  เมื่อมีกรณีจําเปนแกราชการหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยอนุมัติ
รัฐมนตรี ขาหลวงประจําจังหวัดอาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือประทานบัตรรายใด ๆ ก็ได ใน
กรณีเชนวานี้ใหผูรับอนุญาตไดรับคืนเงินอากรเฉพาะสวนที่ตองเพิกถอน 

 
มาตรา ๒๘  บุคคลใดจะใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมงได ตอเมื่อไดรับ

อาชญาบัตรระบุช่ือบุคคลนั้น และเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้แลว 
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองใหรับอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือทําการ

ประมงอยางหนึ่งอยางใดในทองที่ใด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๘ ทวิ๙  บุคคลใดเปนเจาของเรือ ใชหรือยอมใหใชเรือของตนทําการ

ประมงหรือเพ่ือทําการประมง จนเปนเหตุใหมีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ และทําใหคน
ประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ บุคคลนั้นมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาเสียหายและคาใชจายอื่น ๆ อันเกิดจากการ
ละเมิดนานน้ําของตางประเทศซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยดังกลาว 

ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําวินิจฉัยแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพราะไมพบตวับคุคล
ดังกลาวหรือไมมีผูใดยอมรับแทน ใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
แลว ในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสงคําวินิจฉัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําวินิจฉัย
ไวในที่เห็นไดงาย ณ สํานักงานภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูของบุคคลดังกลาว โดยมีพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจเปนพยานในการนั้น 

 
มาตรา ๒๙  เครื่องมือในพิกัดซึ่งไดรับอาชญาบัตรในทองที่จังหวัดใดแลว ถา

บุคคลใดประสงคจะนําไปใชทําการประมงในทองที่จังหวัดอื่น ซึ่งจะตองเสียเงินอากรสูงกวา 
จะตองเสียอากรเพิ่มเติมใหครบตามอัตราในทองที่นั้นเสียกอนจึงจะใชเครื่องมือนั้นได 

 
มาตรา ๓๐  บุคคลใดประสงคจะทําการประมงในที่อนุญาต ตองขออนุญาตและ

เสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ และเงินซึ่งผูรับอนุญาตที่จะตองชําระโดยการวาประมูล ใหถือ
วาเปนเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ 

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองเสียเงินอากรคาอนุญาตในที่อนุญาตราย
ตัวบุคคลได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาไดรับอนุญาตแลว 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหบุคคลใดตั้ง หรือปก หรือสรางเครื่องมือประจําที่ลงในท่ี

สาธารณประโยชน สวนที่จับสัตวน้ําอ่ืน ๆ หามมิใหบุคคลใดกระทําการเชนวานั้น โดยมิไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

 

                                                 
๙ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

มาตรา ๓๒  รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะ
ภายในเขตทองที่ของตน มีอํานาจประกาศกําหนดไดดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด 
ชนิด จํานวนและสวนประกอบของเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสัตวน้ํา 

(๒) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในที่จับสัตวน้ําโดย
เด็ดขาด 

(๓) กําหนดระยะที่ตั้งเคร่ืองมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด 
(๔) กําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตาง ๆ 
(๕) กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเล้ียงลูก กําหนดเครื่องมือที่ใหใชและกาํหนด

วิธีทําการประมงในที่จับสัตวน้ําใด ๆ ในฤดูดังกลาว 
(๖) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอยางสูงของสัตวน้ําที่อนุญาตใหทําการ

ประมง 
(๗) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด 
 
มาตรา ๓๓  การโอนประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรและการออกใบ

แทนเอกสารเชนวานั้น และการสลักหลังอาชญาบัตร เพ่ือแกไขหรือเพ่ิมเติมผูมีสิทธิใชเครื่องมือ
ทําการประมง จะตองเสียคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรใดซึ่งหมดอายุแลว แตไดย่ืนคําขอตออายุกอนวันสิ้น
อายุ มิใหถือวาการทําการประมงหรือการใชเครื่องมือนั้นเปนการกระทําโดยมิไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดแจงวาไมอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือทําการใด ๆ ในเครื่องมือ

ประจําที่ของผูรับอนุญาต หรือในบริเวณท่ีตั้งเครื่องมือเชนวานั้น ตามที่คณะกรมการจังหวัดจะได
ประกาศกําหนดเขตโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๕  ผูรับอนุญาตจะตองนําประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบตัร ตดิ

ตัวไปดวยเสมอในเวลาไปทําการประมงและตองนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ 
 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติ

ผิดเง่ือนไขที่กําหนดไวในประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร หรือคางเงินอากรที่เก่ียวกับ
ประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร พนักงานเจาหนาที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตร 
ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรนั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ในขณะใดหรือในทองที่ใดยังไมสมควรจะเก็บเงินอากรใหประกาศ

ยกเวนโดยพระราชกฤษฎีกา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

มาตรา ๓๘  โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจยกเวน งด หรือ
คืนอากรคาประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ใหบางสวนหรือทั้งหมดตามแตจะ
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๙  โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจสั่งอนุญาตให

ผอนเวลาชําระเงินอากรไดตามที่เห็นสมควร 
สําหรับเงินอากรที่คางนั้น ผูรับอนุญาตจะตองเสียดอกเบี้ยรอยละสิบตอปของเงิน

อากร และเงินดอกเบี้ยนี้ใหถือเปนเงินอากรคาง 
 
มาตรา ๔๐  ถาผูรับอนุญาตคางชําระเงินอากร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ประกาศหรือแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตนําเงินอากรที่คางมาชําระ

ภายในเวลาตามที่เห็นสมควร 
(๒) เมื่อไดดําเนินการตามอนุมาตรา (๑) แลวผูรับอนุญาตยังเพิกเฉยอยู 

พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหหยุดทําการประมง 
(๓) จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินที่ผูรับอนุญาตนํามาวางเปนหลักประกัน 

หรือจัดการเรียกรองใหผูค้ําประกันชําระเงินอากรแทนผู รับอนุญาต เงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาดใหคิดชําระเงินอากรและคาใชจายในการขายทอดตลาดจนครบ เหลือเทาใดใหคืนแก
ผูรับอนุญาตหรือผูค้ําประกันแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๑  เงินอากรที่คางชําระนั้น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดและจัดการ

ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูรับอนุญาตแตพอคุมกับเงินอากรที่คางชําระ รวมทั้งคาใชจายในการ
ยึดและการขายทอดตลาด 

 
มาตรา ๔๒  ประทานบัตร ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรที่ถูกส่ังเพิกถอนตาม

มาตรา ๓๖ นั้น อากรที่ชําระแลวจะเรียกคืนมิได 
 
มาตรา ๔๓  กําหนดอายุอาชญาบัตรสําหรับการขออนุญาตและเสียเงินอากรนั้น 

ใหเร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
 
มาตรา ๔๔  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๔๓ เพ่ือประโยชนแกการเก็บอากรโดย

อนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดฤดูกาลทําการประมงตามความ
เหมาะสมแหงทองที่ โดยใหนับเวลาสิบสองเดือนเปนหนึ่งฤดู และใหถือระยะเวลาดังกลาวแลว
เปนระยะเวลาสําหรับการขออนุญาตและเสียอากรสําหรับหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๕  ในการที่พนักงานเจาหนาที่ตองออกไปตรวจสอบหรือกําหนดที่ตั้ง

เครื่องมือประจําที่ใหแกผูขออนุญาตใชเครื่องมือ ใหผูขออนุญาตจัดหาพาหนะรับและสงพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

เจาหนาที่หรือออกคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและจายจริงตามแตผูขออนุญาต
จะเลือก 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่เจาพนักงานผูมีอํานาจออกประทานบัตร ใบอนุญาตและ

อาชญาบัตร ไมยอมออกเอกสารเชนวานั้น ใหบุคคลผูมีสวนไดเสียอุทธรณไปยังรัฐมนตรีไดโดย
ย่ืนอุทธรณตอเจาพนักงานเชนวานั้นภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําส่ัง คําอุทธรณนั้นใหเจา
พนักงานเชนวานั้นเสนอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๔ 

สถิติการประมง 
   

 
มาตรา ๔๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหทําการเก็บสถิติการประมงในทองที่

ใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๔๘  เมื่อไดมีประกาศตามความในมาตรา ๔๗ แลว อธิบดีอาจขอใหผู

หนึ่งผูใดที่มีอาชีพเก่ียวกับสัตวน้ําสงรายการขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิตินั้นได 
 
มาตรา ๔๙  คําขอของอธิบดีนั้น ใหทําเปนหนังสือระบุช่ือเจาของกิจการผูจัดการ

หรือผูแทน และใหกําหนดเวลา สถานที่และวิธีการยื่น 
 
มาตรา ๕๐  บุคคลซึ่งไดรับคําขอตามมาตรา ๔๘ ตองกรอกคําตอบลงในแบบ

พิมพแสดงรายการขอความ จํานวนตามที่ รูเห็น พรอมทั้งลงชื่อกํากับ และจัดการยื่นตาม
กําหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่กําหนดในคําขอ 

 
มาตรา ๕๑  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีเพ่ือการนี้ มีอํานาจเขาในสถานที่ทําการของผูรับคําขอใน
เวลาตั้งแตพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพ่ือทําการตรวจสอบ จดขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิติ
การประมง และใหเปนหนาที่ของผูรับคําขอหรือผูแทน ตอบคําถาม อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ในการนี้ 

 
หมวด ๕ 
การควบคุม 

   
 

มาตรา ๕๒  โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศหามมิ
ใหบุคคลอื่นนอกจากผูรับอนุญาต เขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตไดรับอนุญาตจาก
ผูรับอนุญาต หรือพนักงานเจาหนาที่กอน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

มาตรา ๕๓๑๐  หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตว
น้ําชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งเกินจํานวนหรือปริมาณ หรือเล็กกวาขนาดที่ระบุไวในพระราช
กฤษฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

ในกรณีที่สัตวน้ําที่หามบุคคลมีไวในครอบครองเปนชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอรางกายหรือทรัพยสินของบุคคลหรือสาธารณชน ใหกําหนดลักษณะของสัตวน้ํานั้นวาจะมี
อันตรายอยางใด และกําหนดเวลาสําหรับผูซึ่งมีสัตวน้ํานั้นในครอบครองอยูแลวสงมอบสัตวน้ํานั้น
ใหแกพนักงานเจาหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําในวันที่พระราช
กฤษฎีกาออกตามความในวรรคหนึ่งใชบังคับ ถาประสงคจะมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นตอไป ตองย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ เวนแตในกรณีสัตวน้ําตามวรรคสอง จะขออนุญาตหรืออนุญาตมิได 
และในระหวางเวลาที่กําหนดไว สําหรับการขออนุญาตจนถึงวันที่ไดรับคําส่ังไมอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่มิใหนํามาตรา ๖๗ ทวิ มาใชบังคับ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสี่ย่ืนคําขออนุญาตแลวแตไมไดรับอนุญาต อธิบดีมี
อํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
เจ็ดวันนับแตวันไดรับคําส่ัง 

ในกรณีมีการสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสองหรือวรรคหา ให
กรมประมงคิดราคาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําดังกลาวตามสมควรแกผูสงมอบ 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มิใหใช
บังคับแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นเฉพาะที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๕๔  หามมิใหนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา

เขามาในราชอาณาจักร โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
มาตรา ๕๕  หามมิใหบุคคลใดนําสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราช

กฤษฎีกา ไปปลอยในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
มาตรา ๕๖  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงใด ๆ 

หรือเรือทําการประมงของบุคคลใด ๆ เพ่ือตรวจการทําการประมง เครื่องมือทําการประมงสัตวน้ํา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

หลักฐานบัญชีและเอกสารตาง ๆ ของผูรับอนุญาตไดทุกเมื่อ ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวก
และช้ีแจงแกพนักงานเจาหนาที่ทุกประการ 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ หรือมี

เหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยเรือ 
เครื่องมือทําการประมง สัตวน้ํา และส่ิงอ่ืน ๆ ที่ใชในการกระทําผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๕๘  ใหขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจออกคําส่ังใหผูรับอนุญาตรื้อถอน

เครื่องมือทําการประมง ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงใด ๆ ในที่จับสัตวน้ํา ซึ่งไดกระทําโดยฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งประทานบัตรหรือใบอนุญาตไดส้ินอายุแลว บรรดาที่เปนของผูรับ
อนุญาต คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวแลวใหผูรับอนุญาตเปนผูออก 

 
มาตรา ๕๙  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการรื้อถอน ทําลายหรือยึด

เครื่องมือซึ่งตั้งอยูในที่จับสัตวน้ํา โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งตาง ๆ ซึ่งระบุไวในมาตรา 
๕๘ ในกรณีที่ผูรับคําส่ังไมไดร้ือถอนไปภายในเวลาอันสมควร คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวให
ผูรับอนุญาตหรือผูฝาฝนเปนผูออก 

 
มาตรา ๖๐  การประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปน

พิเศษในพระราชบัญญัตินี้แลว ใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัด
ประจําทองที่เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๑๑๑  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 

วรรคสอง มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๒๑๒  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๙ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๒ ทวิ๑๓  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

                                                 
๑๑ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๒ มาตรา ๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

 
มาตรา ๖๒ ตรี๑๔  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๒๐ ทวิ มีความผิดตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป และปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๓  บุคคลใดไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๒๕ 

หรือมาตรา ๒๖ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๔๑๕  บุคคลใดใชเครื่องมือทําการประมง ซึ่งตองมีอาชญาบัตรตาม

พระราชบัญญัติโดยไมมีอาชญาบัตรตามมาตรา ๒๘ หรือมิไดเสียเงินอากรเพิ่มเติมตามมาตรา 
๒๙ ตองระวางโทษปรับสามเทาของเงินอากรและใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดี
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 

เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวัน
ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

 
มาตรา ๖๔ ทวิ๑๖  บุคคลใดไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม

มาตรา ๒๘ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๕๑๗  บุคคลใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดซึ่ง

ประกาศตามความในมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๖  ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕ มีความผิด

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 
 
มาตรา ๖๗  บุคคลซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติการตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ 

หรือมาตรา ๕๖ ละเลยไมปฏิบัติการเชนวานั้น มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๗ ทวิ๑๘  บุคคลใดฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคหา ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

                                                                                                                                            
๑๓ มาตรา ๖๒ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๔ มาตรา ๖๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๑๕ มาตรา ๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๖ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๗ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๘ มาตรา ๖๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

ถาหากปรากฏวาสัตวน้ํานั้นเปนสัตวชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตามมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกป หรือทัง้
ปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๘  ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของขาหลวงประจําจังหวัด ซึ่งส่ัง

ตามมาตรา ๕๘ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๙๑๙  เครื่องมือทําการประมง เรือ สัตวน้ํา และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ใชในการ

กระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลจะริบเสียก็ได แตถา
เปนการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ใหศาลริบสิ่งเชนวานั้นเสียทั้งส้ิน 

 
มาตรา ๗๐  เครื่องมือทําการประมงที่ไดมีประกาศตามความในมาตรา ๓๒ หาม

มิใหบุคคลใดใชโดยเด็ดขาดนั้น ถานํามาใชทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา ใหศาลริบเครื่องมือนั้น
เสีย 

 
มาตรา ๗๑  ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจายเงินบําเหน็จแกผูนํา

จับตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสองพันบาท และตองชดใชเงินซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดดําเนินการไปตามมาตรา ๕๙ ในกรณีที่ศาลลงโทษผูกระทําความผิดใหศาลพิพากษา
ใหผูกระทําความผิดชําระเงินดังกลาวแลว ถาไมชําระใหจัดการตามมาตรา ๑๘ แหงกฎหมาย
ลักษณะอาญาโดยถือเสมือนวาเปนคาปรับ 

 
มาตรา ๗๒  บุคคลใดทําลาย ถอดถอน หรือทําใหโคมไฟ เครื่องหมายหลักเขต 

แผนประกาศหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในที่จับสัตวน้ําบุบสลาย หรือเสียหายดวย
ประการใด ๆ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้ง
ปรับทั้งจํา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๓  ในกรณีที่ไดมีประกาศกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําไวกอนวันใช
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนประกาศที่ออกตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 

                                                 
๑๙ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

ประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกกอนวันใชพระราชบัญญัตินี้ให
ถือวาเปนประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี และ
ใหคงใชตอไปไดจนหมดอายุแหงประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตนั้น ๆ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเรือตรี ถ. ธํารงนาวาสวัสดิ ์

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราเงินอากรคาที่อนุญาต 

   
 

ลําดบั ประเภทที่อนญุาต อัตราเงินอากร 
๑. โปะน้ําลึก แหงละ ๒๐๐.๐๐ บาท 

๒. อวนรัง แหงละ ๒๐๐.๐๐ บาท 

๓. โปะน้ําตื้น แหงละ ๑๕๐.๐๐ บาท 

๔. เฝอกรัง แหงละ ๑๕๐.๐๐ บาท 

๕. จิบ แหงละ ๑๕๐.๐๐ บาท 

๖. ล่ี แหงละ ๑๕๐.๐๐ บาท 

๗. สุก แหงละ ๑๕๐.๐๐ บาท 

๘. โพงพาง ชองละ ๑๐๐.๐๐ บาท 

๙. รานโจน แหงละ ๑๐๐.๐๐ บาท 

๑๐. ร้ัวไซมาน ชองละ   ๕๐.๐๐ บาท 

๑๑. ก้ันซูร้ัวไซมาน ชองละ   ๕๐.๐๐ บาท 

๑๒. ชอนปก แหงละ   ๕๐.๐๐ บาท 

๑๓. ยอปก แหงละ   ๕๐.๐๐ บาท 

๑๔. บาม แหงละ   ๒๕.๐๐ บาท 

๑๕. ยอขันชอ แหงละ   ๒๐.๐๐ บาท 

๑๖. ชอนขันชอ แหงละ   ๒๐.๐๐ บาท 

๑๗. จันทา แหงละ   ๑๐.๐๐ บาท 

๑๘. กรํ่า ตารางเมตรละ     ๑.๐๐ บาท 

๑๙. บอลอสัตวน้ํา ตารางเมตรละ      ๐.๕๐ บาท 

๒๐. ที่เล้ียงหอย ตารางเมตรละ      ๐.๐๕ บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 
 

บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราเงินอากรอาชญาบตัรสําหรับเครื่องมือในพิกัด 

   
 

ลําดบั ช่ือเคร่ืองมือ อัตราเงินอากร 
๑. ยอขันชอ ชอนขันชอ ชอนสนั่น และชอนหางเหยี่ยวมี 

เครื่องยก                                                     ปากละ 
 
๒๐.๐๐ บาท 

๒. ถุงโพงพาง                                                     ถุงละ ๒๐.๐๐ บาท 

๓. ถุงบาม                                                        ปากละ ๑๕.๐๐ บาท 

๔. เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา                                    ลําละ ๑๐.๐๐ บาท 

๕. แหยาวตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป                               ปากละ ๑๐.๐๐ บาท 

๖. ชอนตาง ๆ ปากกวางตั้งแต ๓.๕ เมตรขึ้นไป           ปากละ ๑๐.๐๐ บาท 

๗. เบ็ดราวยาวตั้งแต ๔๐ เมตรขึ้นไป                        สายละ   ๕.๐๐ บาท 

๘. ขายหรืออวนตาง ๆ ยาว                                 เมตรละ   ๕.๐๐ บาท 

๙. เฝอกหรือเคร่ืองก้ัน ยาว                                 เมตรละ   ๑.๐๐ บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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 
 

บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราเงินอากรคาใบอนุญาตรายบคุคลผูทําการประมง 

   
 

ลําดบั รายการ อัตราเงินอากร 
๑. ใบอนญุาตรายบุคคลผูทาํการประมงโดยใชเครื่องมือนอกพิกัด 

ในที่อนญุาต                                                       คนละ 
 
๑๕.๐๐ บาท 

๒. ใบอนญุาตหาหอยแมลงภูและหอยกะพง                     คนละ ๑๕.๐๐ บาท 

๓. ใบอนญุาตหาเทียนหอยและหอยมุกด                        คนละ ๑๕.๐๐ บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
ลําดบั รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑. ใบอนญุาตสําหรับทําการคาสัตวน้ํา ผลติภณัฑสัตวน้าํ และ 
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา..............................................ปละ 

 
๑๕๐.๐๐ บาท 

๒. คาโอนประทานบตัร                                      ฉบบัละ   ๒๐.๐๐ บาท 

๓. คาโอนใบอนญุาต อาชญาบัตร                          ฉบับละ   ๒๐.๐๐ บาท 

๔. ออกใบแทนอาชญาบัตร ใบอนุญาตประทานบตัร    ฉบบัละ   ๑๐.๐๐ บาท 

๕. ใบอนญุาตสําหรับผูมีอาชีพทําการประมง                 ปละ   ๑๐.๐๐ บาท 

๖. คาสลักหลังใบอาชญาบัตรเพื่อแกไขหรือเพ่ิมเติม 
ผูมีสิทธิใชเครือ่งมือทําการประมง                       ครั้งละ 

 
   ๕.๐๐ บาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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 
 

พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวาเวลานี้มีผูใชวัตถุ
ระเบิดทําการประมงทั้งในนานน้ําจืดและนานน้ําเค็มกันเปนจํานวนมาก อันเปนการฝาฝน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ผูฝาฝนไมคอยกลัวเกรงเพราะโทษแหงความผิดได
กําหนดไวใหในอัตราต่ํา และการจับกุมผูกระทําผิด ก็จับไดดวยความยากลําบาก การใชวัตถุ
ระเบิดทําการประมงนั้น ปรากฏจากผลของการทดลองของกองทัพเรือ รวมกับกรมการประมงวา 
เปนการทําลายพันธุปลาชนิดดี ๆ อยางรายแรงมาก การใชวัตถุระเบิดสวนมาก ผูฝาฝนใชตามหิน
กองในทองทะเลซึ่งมีปลาพันธุดีอาศัยอยู เชนปลาเหลือง ปลาสีกุน การระเบิดครั้งหนึ่ง ๆ ปรากฏ
วาไดทําลายพันธุปลาที่อยูในรัศมีการระเบิดโดยสิ้นเชิง ทั้งปลาใหญและลูกปลาที่เปนปลาที่มีราคา
และปลาเหลานี้ เปนปลาประจําทองที่ ถาหากยังมีการฝาฝนเชนนี้ตอไปอีก ไมชาพันธุปลาดี ๆ ใน
ทองทะเลก็จะถูกทําลายใหสูญพันธุในกาลตอไปได เปนการทําลายอาชีพการประมงของบรรดา
ชาวประมง และบัดนี้ก็ปรากฏวาเครื่องมือทําการประมงบางชนิดเชน อวนยอ อวนมุโร เบ็ดสาย 
ลอบปะทุน ทําการประมงไมไดผล เพราะบริเวณที่ใดถูกระเบิด ปลาก็ถูกทําลายแทบหมดสิ้น ไมมี
พันธุพอที่จะเกิดและเพิ่มปริมาณใหมีการจับไดอีกเปนเวลานาน ทําใหชาวประมงที่ใชเครื่องมือ
ประจําที่ทําการจับไมไดตางพากันรองวาเดือดรอน ฉะนั้น จึงควรกําหนดโทษผูฝาฝนไวในอัตราสูง 
เพ่ือปราบปรามใหเข็ดหลาบ และปองกันการทําลายพันธุปลาไวมิใหถูกทําลายหมดไป โดยการ
กระทําของผูเห็นประโยชนสวนตัวเฉพาะหนา 
อนึ่ ง  ปรากฏว ามีผู ฝ าฝนทํ าการบุก รุกและวิดน้ํ าจับสัตวน้ํ า  ในที่ จับสัตวน้ํ า อันเปนที่
สาธารณประโยชน โดยมิไดรับอนุญาต เปนเหตุใหเกิดการเสียหายแกที่จับสัตวน้ําและพันธุสัตวน้ํา 
จึงเห็นควรแกไขใหการควบคุมและการรักษาพันธุสัตวน้ําไดประโยชนรัดกุมยิ่งข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีผูมี
ปลาป รันยา  (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) ซึ่ งเปนปลาน้ํ าจืดในสกุลเซราซาลมัส 
(Serasalmus) และมีแหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิล ไวในครอบครอง 
ปลาชนิดนี้เปนปลาขนาดเล็ก รูปรางคลายปลาแปบ หรือปลาโคก แตมีฟนคมและมีนิสัยดุรายมาก 
ชอบอาศัยอยูเปนฝูง ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษยและสัตวทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ มา 
ฯลฯ ที่ลงไปในแมน้ําลําคลองที่ปลานี้อาศัยอยู และบัดนี้มีผูนําหรือส่ังปลาในสกุลนี้มาจาก
ตางประเทศเขามาขายในประเทศไทยหลายราย โดยจําหนายเปนปลาประเภทสวยงาม และแปลก
ประหลาด ถาปลอยใหมีปลาในสกุลนี้ไวในครอบครองอาจจะมีการผสมพันธุปลาในสกุลนี้ข้ึน
จําหนาย หรืออาจจะมีผูนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ ปลาสกุลนี้จะขยายพันธุและแพรหลาย

                                                 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๐/ตอนที่ ๖๑/หนา ๑๑๔๕/๒๙ กันยายน ๒๔๙๖ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗/ตอนที่ ๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓๐ มีนาคม ๒๕๑๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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 
 

ทั่วไปจะเปนอันตรายตอประชาชน สัตวเล้ียงและสัตวน้ําอยางย่ิง จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประมง โดยหามมิใหมีสัตวน้ําตามที่ระบุไวในพระราช
กฤษฎีกาไวในครอบครอง ไมวาจะมีไวเพ่ือการคาหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ และโดยที่เปนกรณีเหตุฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะหรือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ กอนที่จะไดมีการขยายพันธุจนสายเกินที่จะปองกันกําจัด
ได สมควรออกพระราชกําหนดโดยดวน 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
พ.ศ. ๒๕๑๓ พ.ศ. ๒๕๑๓๒๒ 
 

มาตรา ๓  ใหอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ.๒๔๙๐ พ.ศ.๒๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีผูนํา
ปลาป รันยา  (Piranha) หรือปลาคาริบี (Caribe) ซึ่ งเปนปลาน้ํ าจืดในสกุลเซราซาลมัส 
(Serasalmus) จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหลายราย เพ่ือจําหนายและเล้ียงเปนปลา
ประเภทสวยงาม ปลาชนิดนี้มีแหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิล เปนปลา
ขนาดเล็ก รูปรางคลายปลาแปบหรือปลาโคก แตเปนปลาที่มีฟนคมและมีนิสัยดุรายมากอาศัยอยู
เปนฝูง ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษยและสัตวมีชีวิตทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ มา ฯลฯ ที่ลง
ไปในแมน้ําลําคลองที่ปลาชนิดนี้อาศัยอยู ถาปลอยใหบุคคลมีปลาชนิดนี้ไวในครอบครอง อาจจะ
มีการผสมขยายพันธุเพ่ือจําหนายหรืออาจจะมีผูนําไปปลอยในแหลงน้ําสาธารณะ ปลาชนิดนี้
สามารถขยายพันธุไดโดยรวดเร็ว เพราะถิ่นกําเนิดเดิมมีอุณหภูมิอยูในระดับเดียวกับประเทศไทย 
ซึ่งจะเปนอันตรายตอประชาชน สัตวเล้ียงและสัตวน้ําอยางรายแรง เพ่ือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ
ดังกลาวแลว และเห็นวาเปนกรณีจําเปนและรีบดวน จึงจําเปนตองออกพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยบัญญัติหามมิใหบุคคลใดมี
สัตวน้ําตามระบุในพระราชกฤษฎีกาไวในครอบครองไมวาจะมีไวเพ่ือการคาหรือไม เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ สําหรับผูที่มีปลาชนิดนี้ไวในครอบครองในวันพระราช
กฤษฎีกาออกใชบังคับ โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
ประกาศใหนําปลาชนิดนี้มาสงมอบแกเจาพนักงานกรมประมงภายใน ๗ วัน โดยกรมประมงจะคดิ
คาสัตวน้ําใหตามสมควรจึงไดออกพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 
๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๓ ฉะนั้น จึง
เห็นสมควรออกพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาวตามความในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๖ ตอไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๒๓ 
                                                 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗/ตอนที่ ๙๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๗ ตุลาคม ๒๕๑๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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 
 

 
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘๒๔ 
 

มาตรา ๑๕  บรรดาพระราชกฤษฎีกาและประกาศรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. ๒๔๙๐ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีให
ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง แลวแตกรณ ี

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาในปจจุบันนี้
มีประชาชนที่รูเทาไมถึงการณไดใชวัตถุมีพิษเพื่อทําการประมงอันอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค
สัตวน้ําได จึงสมควรจะไดกําหนดมาตรการควบคุมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมกับกําหนดความรับ
ผิดของเจาของเรือ กรณีที่มีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ และทําใหคนประจําเรือหรือ
ผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ ประกอบกับมีสัตวน้ําบางชนิดที่มีคุณคาในทาง
เศรษฐกิจ เชน เตา และกระ ไดถูกจับจนเกินปริมาณที่สมควร หากไมมีมาตรการอนุรักษที่
เหมาะสมแลว สัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจประเภทดังกลาวจะถูกทําลายจนไมมีเหลือสําหรับ
แพรพันธุ หรือนํามาใชประโยชนไดอีกตอไป จึงสมควรที่จะออกมาตรการหามครอบครองสัตวน้ํา 
และผลิตภัณฑสัตวน้ําบางชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจดังกลาว และโดยที่พระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ไมมีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงมาตรการเหลานี้ อีกทั้งโทษบางมาตราที่
บัญญัติไวมีอัตราต่ําไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
 

                                                                                                                                            
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๔๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๔ มีนาคม ๒๕๑๕ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๒๐/ฉบับพิเศษ หนา ๓๘/๕ กันยายน ๒๕๒๘ 


