
                      พระราชบัญญัต ิ
                        การประมง 
                        พ.ศ. 2490 
          ________ 
 
          ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
             คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
                รังสิต กรมขุนชยันาทนเรนทร 
                    พระยามานวราชเสว ี
           ใหไว ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2490 
                เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน 
                    โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการประมง 
                    พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการ 
ใหตราพระราชบัญญัตขิึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490" 
 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2490/3/81/14 มกราคม 2490] 
                    มาตรา 3  ใหยกเลิก 
                    (1) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก 120 
                    (2) พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบญัญัตอิากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก 120 
                    (3) ประกาศแกไขพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ร.ศ.120 
                    (4) พระราชบัญญัติเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติอากรคาน้ํา ศก 120 
                    (5) พระราชบัญญัติอากรคาน้ําแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2472 
                    (6) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รัตนโกสินทร ศก 120 แกไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช 2477 
                    (7) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 
                    (8) พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2481 
                    (9) กฎกระทรวงวาดวยวธิีจัดการและตัง้อัตราเก็บเงินอากรคาน้ําตามความใน 
พระราชบัญญัติอากรคาน้ํา ศก 120 
                    และบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคบัอ่ืน ๆ ในสวนที่มีบทบัญญัตไิวแลวใน 
พระราชบัญญัตินี ้หรือซ่ึงขัดแยงกับบทแหงพระราชบญัญัตินี ้



 
                    มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี ้
                         *(1) "สัตวน้ํา" หมายความวา  สัตวที่อาศัยอยูในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูใน 
น้ําหรืออาศัยอยูในบริเวณที่น้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา กระ ตะพาบน้ํา จระเข 
รวมทั้งไขของสัตวน้ํานั้น สัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม ปลิงทะเล ฟองน้ํา หินปะการัง กัลปงหา 
และสาหรายทะเล ทั้งน้ี รวมทั้งซากหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวน้ําเหลานั้น และหมายความ 
รวมถึงพันธุไมน้ําตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ 
                    *[มาตรา 4 (1) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
                         *(1 ทว)ิ "ผลิตภัณฑสัตวน้ํา" หมายความวา ผลติภัณฑที่ผลติขึ้นโดยใชสตัวน้ํา 
ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อเปนวตัถุดิบ 
                    *[มาตรา 4 (1 ทวิ) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
                    (2) "ทําการประมง" หมายความวา จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆาหรอืเก็บสัตวน้ําในที่ 
จับสัตวน้ําดวยเครื่องมือทําการประมงหรือดวยวิธใีด ๆ 
                     (3) "เครื่องมือทําการประมง" หมายความวา  เครื่องกลไก เครื่องใช เครื่องอุปกรณ 
สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือเรือ บรรดาที่ใชทําการประมง 
                    (4) "เรือ" หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
                    (5) "ที่จับสตัวน้ํา" หมายความวา ที่ซึ่งมีน้ําขังหรือไหล เชน ทะเล แมน้ํา ลําคลอง 
หนอง บึง บอ เปนตน และหาดทั้งปวง บรรดาซึ่งเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดิน รวมทั้งปาไม 
และพ้ืนดินซึ่งนํ้าทวมในฤดูน้ําไมวาจะเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินอันบุคคลถือ 
กรรมสิทธิ ์และภายในเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอ่ืนใด ซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิที่จะใช 
ตอไปในการทาํการประมง โดยที่นานน้ําเหลานั้น ปรากฏโดยทั่วไปวามีขอบเขตตามกฎหมาย 
ทองถิ่น หรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสนธิสัญญา หรือ 
ดวยประการใด 
                    (6) "บอลอสัตวน้ํา" หมายความวา ที่ลอสัตวน้ําเพื่อประโยชนในการทําการประมง 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    (7) "บอเลี้ยงสัตวน้ํา" หมายความวา ที่เลี้ยงสัตวน้ํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    (8) "ประทานบัตร" หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งขาหลวงประจําจังหวัดออกให 
บุคคลผูประมูลได ใหมีสิทธทิําการประมงในที่วาประมูล 
                    (9) "ใบอนญุาต" หมายความวา ใบอนุญาตซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ออกใหแก 
บุคคลใดใชทําการประมง หรือทําการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําในที่อนุญาต 
                    (10) "อาชญาบัตร" หมายความวา ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจาหนาที่ออกใหแก 
ผูรับอนุญาตเพื่อใชเครื่องมือทําการประมง 
                    (11) "ผูรับอนุญาต" หมายความวา บุคคลผูไดรับประทานบตัร ใบอนุญาต 
อาชญาบัตร หรือผูไดรับอนุญาตใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี ้
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                    (12) "เครื่องมือประจําที่" หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งใชวธิีลงหลัก 
ปก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธอ่ืีนใด อันทําใหเครื่องมือน้ันอยูกับที่ในเวลาทําการประมง 
                    (13) "เครื่องมือในพิกัด" หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งระบุชื่อ ลักษณะ 
หรือวิธีใชไวในกฎกระทรวง 
                    (14) "เครื่องมือนอกพิกัด" หมายความวา เครื่องมือทําการประมงซึ่งไมไดระบุ 
ไวในกฎกระทรวงวาเปนเครือ่งมือในพิกัด 
                    (15) "สถิตกิารประมง" หมายความวา สถิติหรือขอความที่เกี่ยวกับผลติภัณฑ 
สัตวน้ํา การคาสินคาสัตวน้าํ การทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา 
                    (16) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ขาหลวงประจําจังหวัดและนายอําเภอ 
ทองที่ พนักงานประมง และผูซึ่งรัฐมนตรไีดแตงตั้งใหมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
                    (17) "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการประมง 
                    (18) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
                    มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราอากร และ 
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น ๆ เพ่ือปฏิบัติการ 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
                    กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
         หมวด 1 
        ที่จับสัตวน้ํา 
         _________ 
                    มาตรา 6  บรรดาที่จับสตัวน้ําทั้งปวงใหกําหนดเปน 4 ประเภท คอื 
                    (1) ที่รักษาพืชพันธุ 
                    (2) ที่วาประมูล 
                    (3) ที่อนุญาต 
                    (4) ที่สาธารณประโยชน 
 
                    มาตรา 7  ใหคณะกรมการจังหวัดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศ 
กําหนดประเภทที่จับสตัวน้ําภายในเขตทองที่ของตนวา เขาอยูในประเภทที่รักษาพืชพันธุ 
ที่วาประมูล หรือที่อนุญาต 
                    ที่จับสตัวน้าํซึ่งมิไดมีประกาศตามความในวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สาธารณประโยชน 
 
                    มาตรา 8  ที่รักษาพืชพันธุ คือที่จับสตัวน้ําซึ่งอยูในบริเวณพระอารามหรือ 
ปูชนียสถาน หรือติดกับเขตสถานที่ดังกลาวแลว บริเวณประตูน้ํา ประตูระบายน้ํา ฝาย หรือทํานบ 

http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawa025/sub_c/menu01.htm
http://203.152.23.33/law/image/lawpub/lawa025/sub_c/menu02.htm


หรือที่ซึ่งเหมาะแกการรักษาพืชพันธุสัตวน้ํา 
                    มาตรา 9  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่รักษาพืชพันธุ 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดให 
 
                    มาตรา 10  ที่วาประมูล คือที่จับสัตวน้าํซึ่งสมควรจะใหบุคคลวาประมูลผูกขาด 
ทําการประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
                    การกําหนดที่จับสัตวน้ําแหงใดเปนที่วาประมูลน้ัน จะตองไมอยูในเขต 
ชลประทานหลวง หรือไมเปนการเสียหายแกการทํานา หรือการสัญจรทางน้ํา 
 
                    มาตรา 11  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสตัวน้ําในที่วาประมูล 
เวนแตผูรบัอนุญาต 
                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
                    การทําการประมงในที่วาประมูลเฉพาะเพ่ือบริโภคภายในครอบครวัใหกระทําได 
แตตองใชเครือ่งมือทําการประมงตามทีค่ณะกรมการจังหวัดประกาศกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี
 
                    มาตรา 12  ที่อนุญาต คือที่จับสัตวน้ําซึ่งอนุญาตใหบุคคลทําการประมงหรือ 
เพาะเลี้ยงสตัวน้ํา และรวมตลอดถึงบอลอสัตวน้ํา 
 
                    มาตรา 13  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสตัวน้ําในที่อนุญาต 
เวนแตผูรบัอนุญาต 
                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 
                    มาตรา 14  หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําในที่สาธารณสมบตั ิ
ของแผนดิน เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
                    สวนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ ์บุคคลยอมขุดหรือสรางบอลอสัตวน้ําได 
แตตองไมเปนการเสียหายแกพันธุสัตวน้ําในที่รักษาพชืพันธุ 
 
                    มาตรา 15  ผูรับอนุญาตมีหนาที่ติดโคมไฟและเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย 
ของการสัญจรในทางน้ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    มาตรา 16  ที่สาธารณประโยชน คือที่จับสัตวน้ําซึ่งบคุคลทุกคนมีสทิธิทําการ 
ประมงและเพาะเลี้ยงสตัวน้าํได 
                    บุคคลใดซึ่งทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีส่าธารณประโยชนตองปฏิบตั ิ
ตามเง่ือนไขทีร่ัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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                    มาตรา 17* หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางสิ่งใดลงไปในที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล 
ที่อนุญาต ซึ่งมิใชที่ของเอกชนและทีส่าธารณประโยชน หรือปลูกบัว ขาว ปอ พืชหรือพันธุไมน้ํา 
อ่ืนใด ตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบชุื่อในที่เชนวานั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน 
เจาหนาที่ 
                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
                    *[มาตรา 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2496] 
 
                    มาตรา 18* หามมิใหบุคคลใดวิดน้ําในที่รักษาพืชพันธุ ที่วาประมูล ที่อนุญาต 
ซึ่งมิใชที่ของเอกชนและที่สาธารณประโยชน หรือบอลอสัตวน้ํา หรือทําใหน้ําในที่จับสัตวน้ํา 
เชนวานั้นแหงหรือลดนอยลงเพื่อทําการประมง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
                    ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
                    *[มาตรา 18 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2496] 
 
                    มาตรา 19* หามมิใหบุคคลใด เท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหวัตถุมีพิษตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาลงไปในที่จับสตัวน้ํา หรือกระทําการใด ๆ อันทําใหสัตวน้าํ 
มึนเมา หรือเท ทิ้ง ระบาย หรือทําใหสิ่งใดลงไปในที่จับสัตวน้ําในลกัษณะที่เปนอันตรายแกสัตวน้ํา 
หรือทําใหที่จับสัตวน้ําเกิดมลพิษ เวนแตเปนการทดลองเพื่อประโยชนทางวทิยาศาสตร และไดรับ 
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
                    *[มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 20* หามมิใหบุคคลใดใชกระแสไฟฟาทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา หรือ 
ใชวตัถุระเบิดในที่จับสตัวน้าํไมวาในกรณใีด  เวนแตเพ่ือประโยชนของทางราชการหรือไดรับ 
อนุญาตจากอธิบดี 
                    *[มาตรา 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏวิัต ิฉบับที ่105 ลงวันที ่24 มีนาคม 
2515] 
                    มาตรา 20 ทวิ* หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสัตวน้ําโดยรูวา 
ไดมาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 
                    *[มาตรา 20 ทว ิแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิวัต ิฉบับที ่105 ลงวันที ่24 
มีนาคม 2515] 
 
                    มาตรา 21  หามมิใหบุคคลใดทําการแกไขเปลีย่นแปลงที่จับสตัวน้ําซึ่งมิไดอยู 
ในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสทิธิ์ใหผิดไปจากสภาพที่เปนอยู เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน 
เจาหนาที่ 
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                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให 
 
                    มาตรา 22  หามมิใหบุคคลใด ติดตั้ง วาง หรือสรางเขื่อน ทํานบ รั้ว เครื่องมือที่เปน 
ตาขาย หรือเครื่องมือทําการประมงอื่น ๆ ในที่จับสตัวน้ํา ซึ่งกางกั้นทางเดินของสัตวน้ํา เวนแตจะ 
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือกระทําการเชนวานั้นเพื่อประโยชนแกการกสิกรรมใน 
ที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ ์
                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให เชน บันได 
ปลาโจน หรือเครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือใหสัตวน้ําวายขึ้นลงได 
         หมวด 2 
             บอเลีย้งสัตวน้ํา 
               ________ 
                    มาตรา 23  หามมิใหบุคคลใดขุดหรือสรางบอเลี้ยงสัตวน้ําในที่สาธารณสมบัต ิ
ของแผนดิน เวนแตจะไดรบัอนญุาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
                    ผูรับอนุญาตตองปฏิบตัติามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 
                    มาตรา 24  การทําการประมงในบอเลีย้งสัตวน้ําไมตองขออนุญาตและไมตอง 
เสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี ้
         หมวด 3 
          การจดทะเบียนและการขออนุญาต 
       _________ 
                    มาตรา 25  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหผูมีอาชีพในการประมง 
การคาสินคาสตัวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมสัตวน้ําตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีการะบ ุ
ไวในทองทีใ่ด ๆ มาจดทะเบียนได และจะกําหนดใหผูมีอาชีพเชนวานี้มาขออนุญาตตอพนักงาน 
เจาหนาที่เสียกอนดําเนินอาชีพเชนวานัน้ โดยใหเสียคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียมตาม 
พระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 
                    มาตรา 26  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหเจาของ หรือผูครอบครอง 
เครื่องมือทําการประมงชนิดหนึ่งชนิดใดในทองที่ใด ๆ จดทะเบียนการมีไวในครอบครองซึ่ง 
เครื่องมือน้ันตอพนักงานเจาหนาที่ 
 
                    มาตรา 27  เม่ือมีกรณีจําเปนแกราชการหรือเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยอนุมัติ 
รัฐมนตร ีขาหลวงประจําจังหวัดอาจสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือประทานบตัรรายใด ๆ ก็ได 
ในกรณีเชนวานี้ใหผูรับอนุญาตไดรับคืนเงินอากรเฉพาะสวนทีต่องเพิกถอน 
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                    มาตรา 28  บุคคลใดจะใชเครื่องมือในพิกัดทําการประมงได ตอเม่ือไดรับ 
อาชญาบัตรระบุชื่อบุคคลนัน้ และเสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินีแ้ลว 
                    รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองใหรับอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือทําการ 
ประมงอยางหน่ึงอยางใดในทองที่ใด ๆ ก็ได 
 
                    มาตรา 28 ทวิ* บุคคลใดเปนเจาของเรอื ใชหรือยอมใหใชเรือของตนทําการ 
ประมงหรือเพ่ือทําการประมง จนเปนเหตุใหมีการละเมดินานน้ําของตางประเทศ และทําให 
คนประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ บุคคลนั้นมีหนาที่ตอง 
ปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาเสียหายและคาใชจายอ่ืน ๆ อันเกิด 
จากการละเมดินานน้ําของตางประเทศซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน ภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยดังกลาว 
                    ในกรณีที่ไมสามารถแจงคําวินิจฉัยแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพราะไมพบตวับุคคล 
ดังกลาวหรือไมมีผูใดยอมรับแทน ใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
แลว ในเม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดสงคําวินจิฉัยทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับหรือปดคําวินิจฉัยไว 
ในที่เห็นไดงาย ณ สํานักงานภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยูของบุคคลดังกลาว โดยมีพนักงานฝายปกครอง 
หรือตํารวจเปนพยานในการนั้น 
                    *[มาตรา 28 ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 29  เครื่องมือในพิกัดซึ่งไดรับอาชญาบัตรในทองที่จังหวัดใดแลว ถาบุคคล 
ใดประสงคจะนําไปใชทําการประมงในทองที่จังหวัดอ่ืน ซึ่งจะตองเสียเงินอากรสูงกวา จะตองเสีย 
อากรเพิ่มเติมใหครบตามอัตราในทองทีน่ั้นเสียกอนจึงจะใชเครื่องมือน้ันได 
 
                    มาตรา 30  บุคคลใดประสงคจะทําการประมงในที่อนุญาต ตองขออนุญาตและ 
เสียเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี ้และเงินซึ่งผูรับอนุญาตที่จะตองชําระโดยการวาประมูล ใหถือวา 
เปนเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี ้
                    รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศยกเวนไมตองเสียเงินอากรคาอนุญาตในที่อนุญาตรายตัว 
บุคคลได ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาไดรับอนุญาตแลว 
 
                    มาตรา 31  หามมิใหบุคคลใดตั้ง หรือปก หรือสรางเครื่องมือประจําที่ลงในที ่
สาธารณประโยชน สวนที่จับสัตวน้ําอ่ืน ๆ หามมิใหบุคคลใดกระทําการเชนวานั้น โดยมิได 
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
                    มาตรา 32  รัฐมนตรีหรือขาหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรเีฉพาะภายใน 
เขตทองที่ของตน มีอํานาจประกาศกําหนดไดดังตอไปน้ี 
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                    (1) กําหนดขนาดตาและระยะชองเครื่องมือทําการประมงทุกชนิด กําหนดขนาด 
ชนิด จํานวนและสวนประกอบของเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตใหใชในที่จับสตัวน้ํา 
                    (2) กําหนดมิใหใชเครื่องมือทําการประมงอยางหนึ่งอยางใดในที่จับสัตวน้ําโดย 
เด็ดขาด 
                    (3) กําหนดระยะทีต่ั้งเครือ่งมือประจําที่ใหหางกันเพียงใด 
                    (4) กําหนดวิธีใชเครื่องมือทําการประมงตาง ๆ 
                    (5) กําหนดฤดูปลาที่มีไขและวางไขเลีย้งลูก กําหนดเครื่องมือที่ใหใชและกําหนด 
วิธีทําการประมงในที่จับสัตวน้ําใด ๆ ในฤดูดังกลาว 
                    (6) กําหนดชนิด ขนาด และจํานวนอยางสูงของสัตวน้าํที่อนุญาตใหทําการประมง 
                    (7) กําหนดมิใหทําการประมงสัตวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด 
 
                    มาตรา 33  การโอนประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรและการออกใบแทน 
เอกสารเชนวานั้น และการสลักหลังอาชญาบัตร เพ่ือแกไขหรือเพ่ิมเติมผูมีสิทธใิชเครื่องมือทําการ 
ประมง จะตองเสียคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ้
                    ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรใดซึ่งหมดอายุแลว แตไดยื่นคําขอตออายุกอนวันสิ้น 
อายุ มิใหถือวาการทําการประมง หรือการใชเครื่องมือน้ันเปนการกระทําโดยมิไดรับอนุญาตตาม 
พระราชบัญญัตินี ้จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะไดแจงวาไมอนุญาต 
 
                    มาตรา 34  หามมิใหบุคคลใดทําการประมงหรือทําการใด ๆ ในเครื่องมือประจําที่ 
ของผูรับอนุญาต หรือในบรเิวณทีต่ั้งเครื่องมือเชนวานั้น ตามที่คณะกรมการจังหวัดจะไดประกาศ 
กําหนดเขตโดยอนุมัติรัฐมนตร ี
 
                    มาตรา 35  ผูรับอนุญาตจะตองนําประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ติดตัว 
ไปดวยเสมอในเวลาไปทําการประมงและตองนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ 
 
                    มาตรา 36  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี ้หรือปฏิบตั ิ
ผิดเง่ือนไขที่กําหนดไวในประทานบตัร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร หรือคางเงินอากรที่เกี่ยวกบั 
ประทานบตัร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร พนักงานเจาหนาที่จะสั่งเพิกถอนประทานบัตร 
ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตรนั้นเสียก็ได 
 
                    มาตรา 37  ในขณะใดหรอืในทองที่ใดยังไมสมควรจะเก็บเงินอากรใหประกาศ 
ยกเวนโดยพระราชกฤษฎีกา 
                    มาตรา 38  โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจยกเวน งด หรือ 
คืนอากรคาประทานบตัร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ใหบางสวนหรอืทั้งหมดตามแตจะเห็น 



สมควร 
 
                    มาตรา 39  โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจสั่งอนุญาตใหผอน 
เวลาชําระเงินอากรไดตามที่เห็นสมควร 
                    สําหรับเงินอากรที่คางนั้น ผูรับอนุญาตจะตองเสียดอกเบี้ยรอยละสิบตอปของเงิน 
อากรและเงินดอกเบี้ยนี้ใหถือเปนเงินอากรคาง 
 
                    มาตรา 40  ถาผูรับอนุญาตคางชําระเงนิอากร ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 
                    (1) ประกาศหรือแจงเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตนําเงินอากรที่คางมาชําระภายใน 
เวลาตามที่เห็นสมควร 
                    (2) เม่ือไดดําเนินการตามอนุมาตรา (1) แลว ผูรับอนุญาตยังเพิกเฉยอยู พนักงาน 
เจาหนาที่อาจสั่งใหหยุดทําการประมง 
                    (3) จัดการขายทอดตลาดทรัพยสินทีผู่รับอนุญาตนาํมาวางเปนหลักประกัน หรือ 
จัดการเรียกรองใหผูค้ําประกันชําระเงินอากรแทนผูรับอนุญาต เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหคิด 
ชําระเงินอากรและคาใชจายในการขายทอดตลาดจนครบ เหลือเทาใดใหคืนแกผูรับอนุญาตหรือ 
ผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 
 
                    มาตรา 41  เงินอากรที่คางชําระนั้น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดและจัดการ 
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูรับอนุญาตแตพอคุมกับเงินอากรที่คางชําระ รวมทั้งคาใชจาย 
ในการยึดและการขายทอดตลาด 
 
                    มาตรา 42  ประทานบตัร ใบอนุญาตหรืออาชญาบัตรที่ถูกสั่งเพิกถอนตาม 
มาตรา 36 นั้น อากรที่ชําระแลวจะเรียกคืนมิได 
 
                    มาตรา 43  กําหนดอายุอาชญาบัตรสําหรับการขออนุญาตและเสยีเงินอากรนั้น 
ใหเริ่มตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน ถึงวันที ่31 มีนาคม 
                    มาตรา 44  ภายใตบังคบัแหงมาตรา 43 เพ่ือประโยชนแกการเกบ็อากรโดยอนุมัติ 
รัฐมนตร ีใหคณะกรมการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนดฤดูกาลทาํการประมงตามความเหมาะสม 
แหงทองที่ โดยใหนับเวลาสบิสองเดือนเปนหนึ่งฤดู และใหถือระยะเวลาดังกลาวแลวเปนระยะเวลา 
สําหรับการขออนุญาตและเสียอากรสําหรับหน่ึงป 
 
                    มาตรา 45  ในการที่พนักงานเจาหนาที่ตองออกไปตรวจสอบหรือกําหนดที่ตั้ง 
เครื่องมือประจําที่ใหแกผูขออนุญาตใชเครื่องมือ ใหผูขออนุญาตจัดหาพาหนะรับและสงพนักงาน 



เจาหนาที่หรือออกคาใชจายใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปนและจายจริงตามแตผูขออนุญาต 
จะเลือก 
 
                    มาตรา 46  ในกรณีที่เจาพนักงานผูมีอํานาจออกประทานบัตร ใบอนุญาตและ 
อาชญาบัตรไมยอมออกเอกสารเชนวานัน้ ใหบุคคลผูมีสวนไดเสียอุทธรณไปยังรฐัมนตรีได โดย 
ยื่นอุทธรณตอเจาพนักงานเชนวานั้นภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่ง คําอุทธรณนั้นให 
เจาพนักงานเชนวานั้นเสนอรัฐมนตรีโดยมิชักชา คําวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนทีสุ่ด 
                 หมวด 4 
             สถิติการประมง 
       __________ 
                    มาตรา 47  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใหทําการเกบ็สถติิการประมงในทองที่ 
ใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร 
 
                    มาตรา 48  เม่ือไดมีประกาศตามความในมาตรา 47 แลว อธิบดีอาจขอใหผูหน่ึง 
ผูใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับสัตวน้ําสงรายการขอความจํานวนเกี่ยวกับสถิตินั้นได 
 
                    มาตรา 49  คําขอของอธิบดีนั้น ใหทําเปนหนังสือระบุชื่อเจาของกิจการผูจัดการ 
หรือผูแทน และใหกําหนดเวลา สถานที่และวธิีการยื่น 
                    มาตรา 50  บุคคลซึ่งไดรบัคําขอตามมาตรา 48 ตองกรอกคําตอบลงในแบบพิมพ 
แสดงรายการขอความ จํานวนตามที่รูเห็น พรอมทั้งลงชื่อกํากับ และจัดการยื่นตามกําหนดเวลา 
ณ สถานที่และตามวธิีการทีก่ําหนดในคําขอ 
 
                    มาตรา 51  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีเพื่อการนี้ มีอํานาจเขาในสถานที่ทําการของผูรับคําขอในเวลาตั้งแต 
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทิตยตก เพ่ือทําการตรวจสอบ จดขอความจํานวนเกี่ยวกบัสถติิการประมง 
และใหเปนหนาที่ของผูรับคําขอ หรือผูแทนตอบคําถาม อํานวยความสะดวก และชวยเหลือ 
พนักงานเจาหนาที่ในการนี้ 
         หมวด 5 
       การควบคุม 
       ________ 
                    มาตรา 52  โดยอนุมัติรัฐมนตรี ใหคณะกรมการจังหวดัมีอํานาจประกาศหามมิให 
บุคคลอื่นนอกจากผูรับอนุญาต เขาไปในที่จับสัตวน้ําแหงหน่ึงแหงใด เวนแตไดรบัอนุญาตจากผูรับ 
อนุญาต หรือพนักงานเจาหนาที่กอน 
 



                    มาตรา 53* หามมิใหบุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลติภัณฑ 
สัตวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกา หรือมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรอื 
ผลิตภัณฑสตัวน้ําชนิดใดชนิดหนึ่งเกินจํานวนหรือปริมาณ หรือเล็กกวาขนาดที่ระบุไวในพระราช 
กฤษฎีกา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
                    ในกรณีที่สตัวน้ําที่หามบคุคลมีไวในครอบครองเปนชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอรางกายหรือทรัพยสินของบุคคลหรือสาธารณชน ใหกําหนดลักษณะของสัตวน้าํนั้นวาจะมี 
อันตรายอยางใด และกาํหนดเวลาสําหรับผูซึ่งมีสัตวน้ํานั้นในครอบครองอยูแลวสงมอบสัตวน้ํานัน้ 
ใหแกพนักงานเจาหนาที่ไวในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย 
                    การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนตามหลักเกณฑวิธีการ และ 
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                    บุคคลใดมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําในวันที่พระราช 
กฤษฎีกาออกตามความในวรรคหนึ่งใชบังคับ ถาประสงคจะมีไวในครอบครองซึ่งสัตวน้ําหรือ 
ผลิตภัณฑสตัวน้ํานั้นตอไป ตองยื่นคําขออนุญาตตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแตวันที ่
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ เวนแตในกรณีสตัวน้ําตามวรรคสอง จะขออนุญาตหรืออนุญาต 
มิได และในระหวางเวลาทีก่ําหนดไว สําหรับการขออนุญาตจนถึงวนัที่ไดรับคําสัง่ไมอนุญาตจาก 
พนักงานเจาหนาที่มิใหนํามาตรา 67 ทว ิมาใชบังคบั 
                    ในกรณีที่บคุคลตามวรรคสี่ยื่นคําขออนุญาตแลวแตไมไดรับอนุญาต อธิบดี 
มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํานัน้ตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 
เจ็ดวันนับแตวันไดรับคําสั่ง 
                    ในกรณีมีการสงมอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําตามวรรคสองหรือวรรคหา 
ใหกรมประมงคิดราคาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําดงักลาวตามสมควรแกผูสงมอบ 
                    ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี ่วรรคหา และวรรคหก มิให 
ใชบังคบัแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรอืกิจการอื่นเฉพาะที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
                    *[มาตรา 53 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 54  หามมิใหนําสัตวน้ําชนิดหนึง่ชนิดใดตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา 
เขามาในราชอาณาจักร โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
                    มาตรา 55  หามมิใหบุคคลใดนําสตัวน้ําชนิดหนึ่งชนิดใดตามที่ระบุในพระราช 
กฤษฎีกา ไปปลอยในที่จับสัตวน้ําแหงหนึ่งแหงใด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
                    มาตรา 56  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปในที่จับสตัวน้ําแหงใด ๆ 
หรือเรือทําการประมงของบุคคลใด ๆ เพ่ือตรวจการทําการประมง เครื่องมือทําการประมง สัตวน้าํ 
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หลักฐานบัญชแีละเอกสารตาง ๆ ของผูรับอนุญาตไดทกุเมื่อ ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวก 
และชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ทุกประการ 
                    มาตรา 57  เม่ือปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี ้หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นพรอมดวยเรือ 
เครื่องมือทําการประมง สัตวน้ํา และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ใชในการกระทําผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
 
                    มาตรา 58  ใหขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับอนุญาตรื้อถอน 
เครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งใด ๆ ในทีจั่บสัตวน้ํา ซึ่งไดกระทําโดยฝาฝนพระราช 
บัญญัตินี ้หรือซ่ึงประทานบัตรหรือใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลวบรรดาที่เปนของผูรบัอนุญาต 
คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวแลว ใหผูรับอนุญาตเปนผูออก 
 
                    มาตรา 59  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําการรื้อถอน ทําลายหรือยึดเครื่องมือ 
ซึ่งตั้งอยูในทีจั่บสัตวน้ํา โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี ้และสิ่งตาง ๆ ซึ่งระบุไวในมาตรา 58 ในกรณีที่ 
ผูรับคําสั่งไมไดรื้อถอนไปภายในเวลาอันสมควร คาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวใหผูรับอนุญาต 
หรือผูฝาฝนเปนผูออก 
 
                    มาตรา 60  การประกาศตามพระราชบัญญัตินี ้ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนพิเศษ 
ในพระราชบญัญัตินี้แลว ใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่วาการอําเภอและศาลากลางจังหวัดประจํา 
ทองที่เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
            หมวด 6 
                บทกําหนดโทษ 
          _________ 
                    มาตรา 61* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 วรรคสอง 
มาตรา 23 มาตรา 31 มาตรา 34 หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุก 
ไมเกินหน่ึงเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
                    *[มาตรา 61 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
                    มาตรา 62* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 9 มาตรา 13 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 30 มาตรา 54 หรือมาตรา 55 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือจําคุก 
ไมเกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 
                    *[มาตรา 62 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 62 ทวิ* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุก 
ตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
                    *[มาตรา 62 ทว ิแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 



 
                    มาตรา 62 ตรี* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 20 ทว ิมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามป และปรบัไมเกินหาพันบาท 
                    *[มาตรา 62 ตร ีเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2496] 
 
                    มาตรา 63  บุคคลใดไมปฏิบัตติามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 25 
หรือมาตรา 26 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ 
ทั้งปรับทั้งจํา 
 
                    มาตรา 64* บุคคลใดใชเครื่องมือทําการประมง ซึ่งตองมีอาชญาบัตรตามพระราช 
บัญญัติโดยไมมีอาชญาบัตรตามมาตรา 28 หรือมิไดเสียเงินอากรเพิ่มเติมตามมาตรา 29 ตองระวาง 
โทษปรับสามเทาของเงินอากรและใหอธบิดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจ 
เปรียบเทียบได 
                    เม่ือผูกระทาํความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทยีบภายในสิบหาวนั 
ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
                    *[มาตรา 64 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 64 ทวิ* บุคคลใดไมปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 
ทว ิตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
                    *[มาตรา 64 ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528] 
                    มาตรา 65*  บุคคลใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัด 
ซึ่งประกาศตามความในมาตรา 32 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือ 
จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
                    *[มาตรา 65 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 66  ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัตติามที่บัญญัติไวในมาตรา 35 มีความผิด 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท 
 
                    มาตรา 67  บุคคลซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบตัิการตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 หรือ 
มาตรา 56 ละเลยไมปฏบิัตกิารเชนวานั้น มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
                    มาตรา 67 ทวิ* บุคคลใดฝาฝนมาตรา 53 วรรคหนึ่งหรือวรรคหาตองระวางโทษ 
ปรับไมเกินสองหม่ืนบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
                    ถาหากปรากฏวาสัตวน้ํานั้นเปนสัตวชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตามมาตรา 53 



วรรคสอง ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหกป หรือ 
ทั้งปรับทั้งจํา 
                    *[มาตรา 67 ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528] 
 
                    มาตรา 68  ผูรับอนุญาตใดไมปฏิบัตติามคําสั่งของขาหลวงประจําจังหวัด ซึ่งสั่ง 
ตามมาตรา 58 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ 
ทั้งปรับทั้งจํา 
 
                    มาตรา 69* เครื่องมือทําการประมง เรือ สัตวน้ํา และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ใชในการกระทาํ 
ความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ศาลจะริบเสียกไ็ด แตถาเปนการ 
กระทําความผิดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ใหศาลริบสิ่งเชนวานั้นเสียทั้งสิ้น 
                    *[มาตรา 69 แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบับที ่105 ลงวันที ่24 
มีนาคม 2515] 
                    มาตรา 70  เครื่องมือทําการประมงที่ไดมีประกาศตามความในมาตรา 32 หามมิให 
บุคคลใดใชโดยเด็ดขาดนั้น ถานํามาใชทําการประมงในที่จับสัตวน้ํา ใหศาลริบเครื่องมือน้ันเสีย 
 
                    มาตรา 71  ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ตองจายเงินบําเหน็จแกผูนําจับ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด แตตองไมเกินสองพันบาท และตองชดใชเงินซ่ึงพนักงานเจาหนาที่ 
ไดดําเนินการไปตามมาตรา 59 ในกรณีที่ศาลลงโทษผูกระทําความผิดใหศาลพิพากษาใหผูกระทาํ 
ความผิดชําระเงินดังกลาวแลว ถาไมชําระใหจัดการตามมาตรา 18 แหงกฎหมายลักษณะอาญา 
โดยถือเสมือนวาเปนคาปรบั 
 
                    มาตรา 72  บุคคลใดทําลาย ถอดถอน หรือทําใหโคมไฟ เครื่องหมายหลักเขต 
แผนประกาศหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําไวในที่จับสัตวน้ําบุบสลาย หรือเสียหายดวย 
ประการใด ๆ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ 
ทั้งปรับทั้งจํา 
     บทเฉพาะกาล 
      ________ 
                    มาตรา 73  ในกรณีที่ไดมีประกาศกําหนดประเภทที่จับสัตวน้ําไวกอนวันใช 
พระราชบัญญัตินี ้ใหถือวาเปนประกาศทีอ่อกตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตินีต้ั้งแตวันใชบังคับ 
พระราชบัญญัตินี้เปนตนไป 
                    ประทานบตัร อาชญาบตัร และใบอนญุาตที่ออกกอนวันใชพระราชบัญญัตินี ้
ใหถือวาเปนประทานบตัร อาชญาบัตร และใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้แลวแตกรณี 
และใหคงใชตอไปไดจนหมดอายุแหงประทานบัตร อาชญาบัตร และใบอนุญาตนั้น ๆ 



 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเรือตรี ถ. ธํารงนาวาสวสัดิ์ 
            นายกรัฐมนตร ี
 
            บัญชีหมายเลข 1 
       อัตราเงินอากรคาที่อนุญาต 
        __________ 
                    [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
          บัญชีหมายเลข 2 
       อัตราเงินอากรอาชญาบัตรสําหรับเครื่องมือในพิกัด 
           ___________ 
                    [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
           บัญชีหมายเลข 3 
        อัตราเงินอากรคาใบอนุญาตรายบคุคลผูทําการประมง 
                   ___________ 
                    [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
           บัญชีหมายเลข 4 
          อัตราคาธรรมเนียม 
            ___________ 
                    [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
_____________________ 
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2496 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ ดวยปรากฏวาเวลานี้มีผูใชวตัถ ุ
ระเบิดทําการประมงทั้งในนานน้ําจืดและนานน้ําเค็มกันเปนจํานวนมาก อันเปนการฝาฝนพระราช 
บัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ผูฝาฝนไมคอยกลัวเกรง เพราะโทษแหงความผิดไดกําหนดไวใหใน 
อัตราต่ํา และการจับกุมผูกระทําผิด ก็จับไดดวยความยากลําบาก การใชวตัถุระเบิดทําการประมงนั้น 
ปรากฏจากผลของการทดลองของกองทพัเรือ รวมกับกรมการประมงวา เปนการทําลายพันธุปลา 
ชนิดดี ๆ อยางรายแรงมาก การใชวตัถุระเบิดสวนมาก ผูฝาฝนใชตามหินกองในทองทะเลซึ่งมีปลา 
พันธุดีอาศัยอยู เชนปลาเหลือง ปลาสีกุน การระเบิดครัง้หน่ึง ๆ ปรากฏวาไดทําลายพันธุปลาที่อยู 



ในรัศมีการระเบิดโดยสิ้นเชงิ ทั้งปลาใหญและลูกปลาที่เปนปลาที่มีราคาและปลาเหลานี้เปนปลา 
ประจําทองที่ ถาหากยังมีการฝาฝนเชนนีต้อไปอีก ไมชาพันธุปลาด ีๆ ในทองทะเลก็จะถูกทําลาย 
ใหสูญพันธุในกาลตอไปได เปนการทําลายอาชีพการประมงของบรรดาชาวประมง และบัดนี้ก็ปรากฏ 
วาเครื่องมือทําการประมงบางชนิดเชน อวนยอ อวนมุโร เบ็ดสาย ลอบปะทุน ทําการประมงไมไดผล  
เพราะบริเวณที่ใดถูกระเบิด ปลาก็ถูกทําลายแทบหมดสิ้น ไมมีพันธุพอที่จะเกิดและเพิ่มปริมาณให 
มีการจับไดอีกเปนเวลานาน ทําใหชาวประมงที่ใชเครือ่งมือประจําที่ทําการจับไมไดตางพากัน 
รองวาเดือดรอน  ฉะน้ัน จึงควรกําหนดโทษผูฝาฝนไวในอัตราสูง เพ่ือปราบปรามใหเข็ดหลาบ  
และปองกันการทําลายพันธุปลาไวมิใหถกูทําลายหมดไป โดยการกระทําของผูเห็นประโยชน 
สวนตวัเฉพาะหนา 
                    อน่ึง ปรากฏวามีผูฝาฝนทําการบุกรุกและวิดน้ําจับสัตวน้ํา ในที่จับสัตวน้ําอันเปนที ่
สาธารณประโยชน โดยมิไดรับอนุญาต เปนเหตุใหเกิดการเสียหายแกที่จับสัตวน้ําและพันธุสตัวน้ํา 
จึงเห็นควรแกไขใหการควบคุมและการรักษาสัตวน้ําไดประโยชนรัดกมุยิ่งขึ้น 
                    [รก.2496/61/1145/29 กันยายน 2496] 
 
_______________________ 
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปรากฏวาไดมีผูมีปลา 
ปรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบ ี(Caribe) ซึ่งเปนปลาน้ําจืดในสกุลเซราซาลมัส (Serasalmus) 
และมีแหลงกาํเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิลไวในครอบครอง ปลาชนิดนี้เปนปลา 
ขนาดเล็ก รูปรางคลายปลาแปบ หรือปลาโคก แตมีฟนคมและมีนิสยัดุรายมาก ชอบอาศัยอยูเปนฝูง 
ชอบรุมกัดกินเนื้อมนุษยและสัตวทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบอื มา ฯลฯ ที่ลงไปในแมน้ํา 
ลําคลองที่ปลาน้ีอาศัยอยู และบัดนี้มีผูนําหรือสั่งปลาในสกุลนี้มาจากตางประเทศเขามาขายใน 
ประเทศไทยหลายราย โดยจําหนายเปนปลาประเภทสวยงาม และแปลกประหลาด ถาปลอยใหมี 
ปลาในสกลุน้ีไวในครอบครองอาจจะมีการผสมพันธุปลาในสกุลน้ีขึ้นจําหนาย หรืออาจจะมีผูนํา 
ไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะ ปลาสกุลน้ีจะขยายพันธุและแพรหลายทั่วไปจะเปนอันตรายตอ 
ประชาชน สัตวเลี้ยงและสตัวน้ําอยางยิ่ง จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 53 แหงพระราชบญัญัต ิ
การประมง โดยหามมิใหมีสัตวน้ําตามทีร่ะบุไวในพระราชกฤษฎีกาไวในครอบครอง ไมวาจะมีไว 
เพ่ือการคาหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และโดยที่เปนกรณีเหตุฉุกเฉนิ 
มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ กอนที่ 
จะไดมีการขยายพันธุจนสายเกินที่จะปองกันกําจัดได  สมควรออกพระราชกําหนดโดยดวน 
                    [รก.2513/27/1พ./30 มีนาคม 2513] 
 
_______________________ 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 



พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2513 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปรากฏวาไดมีผูนําปลา 
ปรันยา (Piranha) หรือปลาคาริบ ี(Caribe) ซึ่งเปนปลาน้ําจืดในสกุลเซราซาลมัส (Serasalmus) 
จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหลายราย เพ่ือจําหนายและเลี้ยงเปนปลาประเภทสวยงาม 
ปลาชนิดนี้มีเหลงกําเนิดเดิมอยูในแมน้ําอะเมซอน ประเทศบราซิล เปนปลาขนาดเล็ก รูปรางคลาย 
ปลาแปบหรือปลาโคก แตเปนปลาที่มีฟนคมและมีนิสยัดุรายมาก อาศัยอยูเปนฝูง ชอบรุมกัดกินเนื้อ 
มนุษยและสตัวมีชีวติทุกขนาดเปนอาหาร เชน โค กระบือ มา ฯลฯ ที่ลงไปในแมน้ําลําคลองทีป่ลา 
ชนิดนี้อาศัยอยู ถาปลอยใหบุคคลมีปลาชนิดนี้ไวในครอบครอง อาจจะมีการผสมขยายพันธุเพ่ือ 
จําหนายหรืออาจจะมีผูนําไปปลอยในแหลงนํ้าสาธารณะ ปลาชนิดนี้สามารถขยายพันธุไดโดย 
รวดเร็ว เพราะถิ่นกําเนิดเดมิมีอุณหภูมิอยูในระดับเดียวกับประเทศไทย ซึ่งจะเปนอันตรายตอ 
ประชาชน สัตวเลี้ยงและสตัวน้ําอยางรายแรง เพ่ือปองกันภัยพิบัติสาธารณะดังกลาวแลว และเห็นวา 
เปนกรณีจําเปนและรีบดวน จึงจําเปนตองออกเปนพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 53 แหง 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยบัญญัติหามมิใหบุคคลใดมีสัตวน้ําตามระบุในพระราช 
กฤษฎีกาไวในครอบครองไมวาจะมีไวเพ่ือการคาหรือไม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน 
เจาหนาที่ สําหรับผูที่มีปลาชนิดนี้ไวในครอบครองในวนัพระราชกฤษฎีกาออกใชบังคับ โดยมิได 
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศใหนําปลาชนิดนี้มาสงมอบ 
แกเจาพนักงานกรมประมงภายใน 7 วัน โดยกรมประมงจะคิดคาสัตวน้ําใหตามสมควร จึงได 
ออกพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2513 ประกาศ 
ในราชกิจจนุเบกษา เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2513 ฉะน้ัน จึงเห็นสมควรออกพระราชบัญญัติอนุมัต ิ
พระราชกําหนดดังกลาวตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 146 ตอไป 
                    [รก.2513/93/1พ./7 ตุลาคม 2513] 
 
_______________________ 
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่105 ลงวนัที่ 24 มีนาคม 2515 
 
                    โดยที่คณะปฏิวตัิพิจารณาเห็นวา ไดมีผูละเมิดกฎหมายโดยใชกระแสไฟฟา 
วัตถุระเบิดและวางยาเบื่อเมาเพ่ือจับสัตวน้ํากันแพรหลายยิ่งขึ้น เปนการทําลายพนัธุสัตวน้ําอันเปน 
ทรัพยากรของชาติอยางรายแรงและเปนการเดือดรอนแกประชาชน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
วาดวยการประมงเสียใหมใหเหมาะสม เพ่ือปองกันและสงวนพันธุสตัวน้ําซึ่งเปนทรัพยากรอันมีคา 
ของชาติมิใหถูกทําลายใหหมดไปโดยการกระทําดังกลาว หัวหนาคณะปฏิวตัิจึงมีคําสั่งดังตอไปน้ี 
                    [รก.2515/47/1พ./24 มีนาคม 2515] 
 
________________________ 
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2528 



 
                    มาตรา 15  บรรดาพระราชกฤษฎีกาและประกาศรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 กอนการแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราช 
บัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคบัตอไปจนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรใีหยกเลิกหรือ 
เปลี่ยนแปลง แลวแตกรณี 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปรากฏวาในปจจุบันนี้มี 
ประชาชนที่รูเทาไมถึงการณไดใชวตัถุมีพิษเพื่อทําการประมงอันอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
สัตวน้ําได จึงสมควรจะไดกาํหนดมาตรการควบคุมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น พรอมกับกําหนดความรับผิด 
ของเจาของเรือ กรณีที่มีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ และทําใหคนประจําเรอืหรือผูโดยสาร 
ไปกับเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ ประกอบกับมีสัตวน้ําบางชนิดที่มีคุณคาในทางเศรษฐกจิ 
เชน เตา และกระ ไดถูกจับจนเกินปริมาณที่สมควร หากไมมีมาตรการอนุรักษที่เหมาะสมแลว 
สัตวน้ําที่มีคณุคาทางเศรษฐกิจประเภทดังกลาวจะถกูทําลายจนไมมีเหลือสําหรับแพรพันธุ หรือ 
นํามาใชประโยชนไดอีกตอไป จึงสมควรที่จะออกมาตรการหามครอบครองสัตวน้าํ และผลติภัณฑ 
สัตวน้ําบางชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกจิดังกลาว และโดยที่พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
ไมมีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงมาตรการเหลานี ้อีกทั้งโทษบางมาตราที่บัญญัติไวมีอัตราต่ําไม 
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 
                    [รก.2528/120/38พ./5 กันยายน 2528]  


