
กฎกระทรวง 

ฉะบับที่ 8 (พ.ศ. 2490) 
ว่าด้วยที่ว่าประมูล 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง 

พ.ศ. 24901 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตราธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  

ก. การด าเนินการว่าประมูล 

 

 

ข้อ 1.  ให้คณะกรมการจังหวัดท้องที่รายงานขออนุมัติการว่าประมูลที่ว่าประมูลพร้อมทั้งชนิ ด 
จ านวน และท่ีตั้งเครื่องมือท าการประมงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ก่อนด าเนินการออกประกาศว่า
ประมูลทุกคราว 

  
ข. คณะกรรมการด าเนินการว่าประมูล 

 

 

ข้อ 2.  ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดท้องที่สั่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการว่าประมูลขึ้นคณะหนึ่งไม่
น้อยกว่า 3 นาย ประกอบด้วยข้าหลวงประจ าจังหวัดท้องที่หรือผู้รักษาการแทนประมงจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน 
และนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่หรือผู้รักษาการแทน แล้วแต่กรณี 

แต่ถ้าจังหวัดใดไม่มีประมงจังหวัดหรือผู้รักษาการแทนก็ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดแต่งตั้ งบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นกรรมการแทน 

  
ข้อ 3.  ให้คณะกรรมการด าเนินการว่าประมูลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการว่าประมูลที่ว่าประมูลใน

ท้องที่จังหวัดนั้นตามวิธีการและกฎเกณฑ์ในระเบียบการว่าประมูลซึ่งได้ก าหนดไว้ 
  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 64/ตอนที่ 17/ฉบับพิเศษ หนา้ 30/14 เมษายน 2490 
 



ข้อ 4.  ในการว่าประมูล คณะกรรมการด าเนินการว่าประมูลจะก าหนดให้ว่าประมูลโดยวิธีปิด
ซองหรือโดยวิธีปากเปล่าก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร และจะก าหนดอัตราเงินอากรขั้นต่ าส าหรับการว่าประมูลไว้ก็
ได ้

  
ข้อ 52  บรรดาที่ว่าประมูลทุกแห่งจะต้องอนุญาตให้บุคคลท าการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

โดยวิธีว่าประมูล เว้นแต่ที่ว่าประมูลแห่งใดที่สมควรอนุญาตให้แก่สหกรณ์การประมงเป็นผู้รับอนุญาต หรือสมควร
อนุญาตให้แก่ผู้รับอนุญาตที่ประทานบัตรสิ้นอายุในปีที่เพ่ิงล่วงมา และเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ท าการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ได้ผล ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีอ านาจอนุมัติให้จังหวัดอนุญาต
ได้โดยไม่ต้องว่าประมูล 

ถ้าท่ีว่าประมูลแห่งใดไม่มีผู้เข้าว่าประมูล หรือมีผู้เข้าว่าประมูลเพียงรายเดียว หรือผู้เข้าว่าประมูล
ให้อากรต่ าเกินสมควร จะระงับการว่าประมูลเสียก็ได้ หรือถ้าคณะกรรมการด าเนินการว่าประมูลได้พิจารณา
เห็นสมควร จะอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้รับอนุญาตท าการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่ว่าประมูลนั้น โดยก าหนด
จ านวนเงินอากรที่จะเรียกเก็บตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมประมงก่อน 
และจ านวนเงินอากรจะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าท่ีอนุญาตประเภทนั้น ๆ 

 

ค. วิธีการด าเนินการว่าประมูล 

 

 

ข้อ 6.  ก่อนเวลาด าเนินการว่าประมูลที่ว่าประมูลแห่งใดให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดท้องที่ท า
หนังสือประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนวันว่าประมูลเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ปิดประกาศไว้
ที่ศาลากลางจังหวัดท้องที่ท่ีว่าการอ าเภอท้องที่ และท่ีชุมนุมชนตามที่เห็นสมควร 

  
ข้อ 7.  ในประกาศของข้าหลวงประจ าจังหวัดตามข้อ 6 จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ คือ ชื่อที่ว่า

ประมูล ที่ว่าประมูลนั้นอยู่ในต าบลใด อ าเภอใด สถานที่ท าการว่าประมูล วันและเวลาท าการว่าประมูล ที่ตั้งและ
ชื่อเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ในที่ว่าประมูล ก าหนดอายุการอนุญาตให้ท าการประมงและก าหนดวัน
เดือนปีท าสัญญาและการส่งเงินอากร 

 

  

                                                           
2 ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

 



ง. ก าหนดอายุการอนุญาตให้ท าการประมงในที่ว่าประมูล 

 

  
ข้อ 8.  ก าหนดอายุการอนุญาตให้ท าการประมงในที่ว่าประมูลนั้น ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัด

ท้องที่มีอ านาจก าหนดการอนุญาตได้คราวละ 1 ปี เมื่อหมดอายุการอนุญาตแล้วก็ให้ด าเนินการว่าประมูลใหม่ ถ้า
ข้าหลวงประจ าจังหวัดได้พิจารณาเห็นควรก าหนดอายุการอนุญาตเกินกว่า 1 ปี ก็ให้รายงานขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมการประมง 

  
จ. การออกประทานบัตรและการท าสัญญา 

 

 

ข้อ 9.  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการว่าประมูลชี้ขาดให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตแล้ว ให้ข้าหลวง
ประจ าจังหวัดท้องที่ด าเนินการ เรียกให้ผู้นั้นน าหลักทรัพย์หรือจัดหาผู้ค้ าประกันเงินอากรตามข้อ 13 และ
ด าเนินการออกประทานบัตรตามแบบพิมพ์ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้ผู้รับอนุญาตท าสัญญาผูกขาดตามแบบที่
อธิบดีกรมการประมงก าหนด 

  
ข้อ 10.  ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดท้องที่เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในประทานบัตร ส่วนใน

สัญญาผูกขาดที่กระทรวงเกษตราธิการท ากับผู้รับอนุญาตนั้นให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดท้องที่กับประมงจังหวัดหรือ
ผู้รักษาการแทน เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนกระทรวงเกษตราธิการ แต่ถ้าจังหวัดใดไม่มีประมงจังหวัดหรือผู้รักษาการ
แทน ก็ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับข้าหลวงประจ าจังหวัด 

  
ข้อ 11.  การท าสัญญาผูกขาดตามข้อ 9 และ 10 ให้ท าเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และให้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ ในสัญญาผูกขาดจะต้องแสดงอาณาเขตที่ว่าประมูล 
และท่ีตั้งเครื่องมือท าการประมงแบบไว้ด้วย 

  
ฉ. การช าระเงินอากรค่าที่ว่าประมูล 

 

  
ข้อ 12.  การช าระเงินอากรค่าที่ว่าประมูล ให้ผู้รับอนุญาตช าระทั้งหมดในเวลารับประทานบัตร

และลงลายมือชื่อในสัญญาผูกขาด เว้นแต่จะได้มีการผ่อนเวลาตามความในมาตรา 39 

 



ช. หลักทรัพย์และผู้ค  าประกัน 

 

  
ข้อ 13.  ในกรณีที่มีการผ่อนเวลาตามความในมาตรา 39 ผู้รับอนุญาตจะต้องน าหลักทรัพย์ คือ 

โฉนดที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์มาจ านองไว้เป็นประกันการช าระอากร ถ้าหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วมีราคายังไม่คุ้ม
กับเงินอากร ก็ให้ผู้รับอนุญาตหาผู้ค้ าประกันที่มีหลักทรัพย์มั่นคงเป็นที่พอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่า
ประมูลมาท าสัญญาจ านองหรือค้ าประกันให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจึงให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดออกประทาน
บัตร และท าสัญญาผูกขาดตามข้อ 9 

  
ซ. การผิดนัดช าระอากรและการผ่อนเวลาช าระอากร 

 

  
ข้อ 14.  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แล้ว ปรากฏว่าเงินอากรยังค้างช าระอยู่ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งรัดให้ผู้ค้ าประกันช าระเงินอากรโดยไม่ชักช้า 

  
ฌ. การโอนประทานบัตร 

 

  
ข้อ 15.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดประสงค์จะโอนประทานบัตรและสัญญาผูกขาดในที่ว่าประมูลซึ่ง

ตนได้รับให้แก่ผู้อ่ืนให้ผู้รับอนุญาตและผู้รับโอนยื่นเรื่องราวขออนุญาตโอนต่อข้าหลวงประจ าจังหวัด เมื่อได้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะท าการโอนกันได้ 

  
ข้อ 16.  การโอนประทานบัตรและสัญญาผูกขาดตามข้อ 15 ผู้โอนจะต้องน าประทานบัตรมาให้

ข้าหลวงประจ าจังหวัดสลักหลังการโอนและผู้รับโอนจะต้องท าสัญญาผูกขาดกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อความ
เช่นเดียวกับท่ีท ากับผู้โอนและต้องปฏิบัติในเรื่องหลักทรัพย์ประกัน ผู้ค้ าประกันและอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ 

  
ญ. การเวนคืนที่ว่าประมูล 

 

  
ข้อ 17.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดประสงค์จะเวนคืนที่ว่าประมูลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนสิ้น

ก าหนดอายุการอนุญาตตามประทานบัตรและสัญญาผูกขาด ให้ผู้นั้นยื่นเรื่องราวขอเวนคืนต่อข้าหลวงประจ า
จังหวัด 



  
ข้อ 18.  เมื่อข้าหลวงประจ าจังหวัดได้รับเรื่องราวขอเวนคืนที่ว่าประมูลแล้วและได้พิจารณา

เห็นสมควรจะรับเวนคืน ก็ให้สั่งอนุญาตให้เวนคืนได้ ส่วนทรัพย์สินที่ผู้นั้นน ามาวางประกันและสัญญาค้ าประกัน ให้
คงยึดถือไว้ก่อนจนกว่าจะได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ที่ว่าประมูลนั้น เพ่ือให้ได้เงินอากรครบตามสัญญาผูกขาด 

  
ข้อ 19.  ถ้าข้าหลวงประจ าจังหวัดได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดการว่าประมูลที่ว่าประมูลที่เวนคืน

นั้นใหม่ ก็ให้กรรมการด าเนินการว่าประมูลด าเนินการต่อไปได้ หากได้เงินอากรต่ ากว่าการประมูลคราวแรกเท่าใด 
ก็ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดเรียกเงินอากรที่ยังขาดจากผู้เวนคืนจนครบ 

  
ข้อ 20.  ที่ว่าประมูลซึ่งผู้รับอนุญาตขอเวนคืนนั้น แม้ผู้รับอนุญาตจะยังไม่ได้ลงมือท าการประมง

ในที่ว่าประมูลนั้นเลยก็ดี เงินอากรที่ผู้รับอนุญาตช าระแล้ว จะเรียกคืนมิได้ แต่ถ้าการขอเวนคืนนั้น เนื่องจากเหตุที่
ทางราชการได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ท าให้เสียประโยชน์ของผู้รับอนุญาตในการท าการประมง ในที่ว่า
ประมูลนั้น เช่นการปิดท านบ เป็นต้น ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดรับคืนที่ว่าประมูลนั้น และส่งคืนเงินอากรที่ได้ช าระ
แล้วให้แก่ผู้รับอนุญาตทั้งหมด แต่ถ้าผู้รับอนุญาตได้ลงมือท าการประมงได้ผลประโยชน์ไปบ้างแล้วก็ให้พิจารณาว่า
จะควรคืนเงินอากรที่ช าระให้แล้วเพียงใดหรือไม่ต้องคืนเลย โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้รับอนุญาตได้รับจาก
ที่ว่าประมูลนั้นแล้วเพียงใด 

 

ฎ. การออกใบแทนประทานบัตรและสัญญาผูกขาด 

 

 

ข้อ 21.  การออกใบแทนประทานบัตรและสัญญาผูกขาด ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการออกใบแทนอาชญาบัตรมาใช้โดยอนุโลม และในใบแทนประทานบัตรและสัญญา
ผูกขาดนั้น ให้ข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต 

  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490 

จรูญ  สืบแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 

 
 

  



กฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 24903 

  
หมายเหตุ      เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยผู้มีอาชีพท าการประมงในท้องที่จังหวัด
ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายเพราะภัยธรรมชาติวิปริตในบางปี เช่น ใน พ.ศ. 2500 และ 2501 ดินฟ้าอากาศแห้งแล้ง
มาก ในน่านน้ าจืดน้ าเข้าทุ่งน้อย ปลาเข้าวางไข่ไม่ได้ผล ในทะเลก็เช่นเดียวกันปลาวางไข่น้อย จึงท าให้ชาวประมง
ผู้ว่าประมูลจับปลาไม่ได้ผล ผู้ว่าประมูลได้ต้องเสียเงินอากรให้แก่รัฐบาลในอัตราสูง ก็ได้รับความเสียหายและเดือน
ร้อนมาก อนึ่ง ที่จับสัตว์น้ าประเภทที่ว่าประมูลบางแห่ง มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นสหกรณ์การประมง แล้ว
อนุญาตให้สหกรณ์การประมงท่ีได้จัดตั้งขึ้นมีสิทธิท าการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่ว่าประมูลแห่งนั้นได้ 

จึงเป็นการสมควรออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร มี
อ านาจอนุมัติให้จังหวัดอนุญาตที่จับสัตว์น้ าประเภทที่ว่าประมูลให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย หรือให้แก่ผู้ประสบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติกับให้แก่สหกรณ์การประมงได้ 
  

  
  
  
  

 

                                                           
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76/ตอนที่ 76/หน้า 312/4 สิงหาคม 2502 
 


