
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท าการประมง 

พ.ศ. 25451 

 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  

ข้อ 1  ให้ยกเลิก 

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการขออาชญาบัตร ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 
2490 

  

ข้อ 2  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดใดท าการประมง ต้องยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(1) ค าขออาชญาบัตรตามแบบ (ค าขอ 1) ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(2) อาชญาบัตรฉบับหลังสุดที่ผู้ขออาชญาบัตรได้รับส าหรับเครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ามี) 
(3) ในกรณีที่ใช้เรือเป็นเครื่องมือท าการประมง ต้องแนบส าเนาใบอนุญาตใช้เรือหรือส าเนาใบ

ทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่า แต่หากเรือนั้นมีขนาดความยาวไม่เกินสิบสี่เมตร สามารถใช้ส าเนาใบส าคัญแสดง
การจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และอุตสาหกรรมสัตว์น้ า แทน
ส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ หรือส าเนาทะเบียนเรือไทยก็ได้ 

(4) หลักฐานแสดงว่านิติบุคคลที่ขออาชญาบัตรมีวัตถุประสงค์ในการท าการประมงและหลักฐาน
แสดงว่าผู้ที่ยื่นค าขออาชญาบัตรมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออาชญาบัตร 

ในกรณีที่ผู้ขออาชญาบัตรตามวรรคหนึ่งประสงค์จะให้บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างมีสิทธิใช้
เครื่องมือในพิกัดนั้น ให้ระบุชื่อสกุลของบุคคลหรือลูกจ้างนั้นไว้ในค าขออาชญาบัตรด้วย 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 94 ก/หน้า 7/24 กันยายน 2545 



ข้อ 3  ในการยื่นค าขอตามข้อ 2 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สงสัยอาจสั่งให้ผู้ขออาชญาบัตรน า
เครื่องมือนั้นมาให้ตรวจก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นตรวจวัดแทนและรับรอง
ก็ได้ 

  

ข้อ 4  เมื่อได้รับค าขอตามความในข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ เมื่อเห็นว่าเป็นการ
ถูกต้องและสมควรออกอาชญาบัตรให้ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกอาชญาบัตรที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ ให้เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และออกอาชญาบัตรให้แก่ผู้ขอ 

  

ข้อ 5  อาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบออ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต 
และให้ใช้แบบอาชญาบัตร (อนุญาต 1) ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

  

ข้อ 6  ผู้รับอาชญาบัตรรายใดประสงค์จะขอสลักหลังอาชญาบัตรเพ่ือตัดทอนหรือเพ่ิมเติมบุคคล
ในครอบครัวหรือลูกจ้างของตนให้เป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัด ให้ยื่นรายชื่อบุคคลที่จะตัดทอนหรือเพ่ิมเติมต่อ
นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอ
ประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยอาชญาบัตร และผู้รับอาชญาบัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าสลักหลัง
ตามกฎกระทรวง และให้นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก
นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในการสลักหลัง 

  

ข้อ 7  ผู้รับอาชญาบัตรรายใดน าเครื่องมือในพิกัดนั้นไปใช้ท าการประมงในท้องที่อ่ืน ซึ่งเก็บอากร
สูงกว่าที่ตนได้ช าระแล้ว ให้ผู้รับอาชญาบัตรนั้นน าอาชญาบัตรไปเสียอากรเพ่ิมเติมต่อนายอ าเภอท้องที่หรือ
ปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ 
แล้วแต่กรณี ที่ตนน าเครื่องมือในพิกัดไปใช้ท าการประมง ต่อเมื่อได้ช าระเงินอากรเพ่ิมเติม และนายอ าเภอท้องที่
หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ 
แล้วแต่กรณี ได้สลักหลังอาชญาบัตรว่าได้เสียอากรเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงแล้ว จึงจะใช้เครื่องมือนั้นท าการ
ประมงได ้

  

ข้อ 8  ถ้าอาชญาบัตรที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้สูญหายหรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ผู้รับ
อาชญาบัตรมีสิทธิยื่นค าขอรับใบแทนอาชญาบัตรตามแบบ (ค าขอ 2) ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อนายอ าเภอท้องที่หรือ
ปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ 
แล้วแต่กรณี โดยให้ส่งอาชญาบัตรที่ช ารุดเสียหายไปด้วย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและได้ สอบสวน
พิจารณาเห็นสมควรออกใบแทนให้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนตามกฎกระทรวง และออกใบแทน



อาชญาบัตรอันมีข้อความอย่างเดียวกับอาชญาบัตรที่สูญหายหรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญให้แก่ผู้รับอาชญา
บัตรโดยให้เขียนค าว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ตอนบน 

ใบแทนอาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี ในท้องที่เดียวกันเป็นผู้ลง
ลายมือชื่ออนุญาตในใบแทน 

  

ข้อ 9  ถ้าผู้รับอาชญาบัตรประสงค์จะโอนอาชญาบัตรของตนให้แก่ผู้อ่ืน ให้ยื่นเรื่องราวชี้แจง
เหตุผลพร้อมด้วยอาชญาบัตรต่อนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก
นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวและได้
พิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้นายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากนายอ าเภอท้องที่หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี สลักหลังการโอนและระบุ
ชื่อผู้รับโอนไว้ในอาชญาบัตร และมอบอาชญาบัตรให้แก่ผู้รับโอนต่อไป 

  

ข้อ 10  ถ้าผู้รับอาชญาบัตรได้รับการผ่อนเวลาช าระเงินอากรค่าอาชญาบัตร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามแบบ (อนุญาต 2) ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้รับอาชญาบัตรแทนอาชญาบัตร และให้
ผู้รับอาชญาบัตรมีสิทธิใช้เครื่องมือนั้นท าการประมงได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาช าระเงิน
อากร 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

ชูชีพ  หาญสวัสดิ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
  



[เอกสารแนบท้าย] 
  

1. ค าขออาชญาบัตร (ค าขอ 1) 
2. อาชญาบัตร (อนุญาต 1) 
3. ค าขอใบแทนประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร (ค าขอ 2) 
4. ใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาช าระเงินอากรตามมาตรา 39 (อนุญาต 2) 
  

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกอาชญาบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท าการประมง เพ่ือให้กรมประมงมีข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือในพิกัดที่ใช้กับเรือที่ใช้ท าการประมงอย่างครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการทรัพยากร
ประมงอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


