
กฎกระทรวง 

ฉะบับที่ 4 (พ.ศ. 2490) 
ว่าด้วยการขออาชญาบัตร 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 24901 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 12  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดใดท าการประมงต้องยื่น

เอกสารดังต่อไปนี้ต่อนายอ าเภอท้องที่ คือ 

(1) ค าขออาชญาบัตรตามแบบ (ค าขอ 1) ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(2) อาชญาบัตรฉบับหลังที่สุดที่ผู้ขออาชญาบัตรได้รับส าหรับเครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ามี) 
(3) ส าเนาใบอนุญาตใช้เรือและส าเนาใบทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่า ในกรณีที่จะต้องใช้เรือ

เป็นเครื่องมือท าการประมง 

(4) หลักฐานแสดงว่านิติบุคคลที่ขออาชญาบัตรมีวัตถุประสงค์ในการท าการประมงและหลักฐาน
แสดงว่าผู้ยื่นค าขออาชญาบัตรมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้น ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออาชญาบัตร 

ในกรณีที่ผู้ขออาชญาบัตรตามวรรคหนึ่งประสงค์จะให้บุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้างมีสิทธิใช้
เครื่องมือในพิกัดนั้น ให้ระบุชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลหรือลูกจ้างนั้นไว้ในค าขออาชญาบัตรด้วย 

  
ข้อ 2.  ในการยื่นค าขอตามข้อ 1 นั้น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สงสัยอาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตน า

เครื่องมือนั้นมาให้ตรวจก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะให้ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้นตรวจวัดแทนและรับรอง
ก็ได้ 

  
ข้อ 3.  เมื่อได้รับค าขอตามความในข้อ 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอ เมื่อเห็นว่าเป็นการ

ถูกต้องและสมควรจะอนุญาตได้ตามกฎเกณฑ์ในระเบียบวิธีการอนุญาตที่ก าหนดไว้ ก็ให้เรียกเก็บเงินอากรตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และออกอาชญาบัตรให้แก่ผู้ขอ 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 64/ตอนที่ 17/ฉบับพิเศษ หนา้ 16/14 เมษายน 2490 
2 ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 



ข้อ 4.  ใบอาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ท าการ
แทน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต และให้ใช้แบบอาชญาบัตร (อนุญาต 1) ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

  
ข้อ 5.  ถ้าผู้รับอนุญาตใดประสงค์จะขอสลักหลังอาชญาบัตรเพ่ือตัดทอนหรือเพ่ิมบุคคลใน

ครอบครัวหรือลูกจ้างของตนให้เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือในพิกัดก็ให้ยื่นรายชื่อบุคคลที่จะตัดทอนหรือเพ่ิมต่อคณะ
กรมการอ าเภอท้องที่พร้อมด้วยอาชญาบัตร และผู้รับอนุญาตจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าสลักหลังตามกฎกระทรวง 
และให้นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ท าการแทน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตใน
การสลักหลัง 

  
ข้อ 6.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดน าเครื่องมือในพิกัดนั้นไปใช้ท าการประมงในท้องที่อ่ืนซึ่ งเก็บอากร

สูงกว่าที่ตนได้ช าระไว้แล้ว ก็ให้ผู้รับอนุญาตนั้นน าอาชญาบัตรไปเสียอากรเพ่ิมเติมต่อคณะกรมการอ าเภอที่ตนน า
เครื่องมือในพิกัดไปใช้ท าการประมง ต่อเมื่อได้ช าระเงินอากรเพ่ิมเติมและนายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่ง
อ าเภอ หรือผู้ท าการแทน แล้วแต่กรณี ได้สลักหลังอาชญาบัตรว่าได้เสียเงินอากรเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงแล้ว จึง
จะใช้เครื่องมือนั้นท าการประมงได้ 

  
ข้อ 7.  ถ้าอาชญาบัตรที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้สูญหายหรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ผู้รับ

อนุญาตมีสิทธิ์ยื่นค าขอนั้น ๆ รับใบแทนอาชญาบัตรตามแบบพิมพ์ (ค าขอ 2) ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อคณะกรรมการ
อ าเภอท้องที่และให้ส่งอาชญาบัตรที่ช ารุดไปด้วย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอและได้สอบสวนพิจารณา
เห็นสมควรออกใบแทนให้ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนตามกฎกระทรวง และออกใบแทนอาชญา
บัตรอันมีข้อความอย่างเดียวกับอาชญาบัตรที่สูญหายหรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญให้แก่ผู้รับอนุญาตแต่ให้เขียน
ค าว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ตอนบน 

ใบแทนอาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ท าการแทน 
แล้วแต่กรณี ในท้องที่เดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในแบแทน 

  
ข้อ 8.  ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะโอนอาชญาบัตรของตนให้แก่ผู้อ่ืน ให้ยื่นเรื่องราวชี้แจงเหตุผล

พร้อมด้วยอาชญาบัตรต่อคณะกรมการอ าเภอท้องที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราวและได้พิจารณาเห็นว่า
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์การโอนตามที่ก าหนดไว้ ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
และให้นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้ท าการแทน แล้วแต่กรณี สลักหลังการโอนและชื่อผู้รับ
โอนไว้ในอาชญาบัตรนั้นและมอบอาชญาบัตรให้แก่ผู้รับโอนต่อไป 

  



ข้อ 9.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดได้รับการผ่อนเวลาช าระเงินอากรค่าอาชญาบัตรให้พนั กงาน
เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามแบบพิมพ์ (อนุญาต 2) ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้รับอนุญาตแทนอาชญาบัตร และให้
ผู้รับอนุญาตมีสิทธิ์ใช้เครื่องมือนั้นท าการประมงได้ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาช าระเงิน
อากร 

  
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490 

จรูญ  สืบแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 

 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
  
1.3 ค าขออาชญาบัตร (ค าขอ 1) 
2.4 อาชญาบัตร (อนุญาต 1) 
3. ค าขอใบแทนประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร (ค าขอ 2) 
4. ใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาช าระเงินอากรตามมาตรา 39 (อนุญาต 2) 
  

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 24905 

  
  
  

                                                           
3 ค าขออาชญาบัตร (ค าขอ 1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ 18 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2490 
4 อาชญาบัตร (อนุญาต 1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 114/ฉบับพิเศษ หนา้ 16/15 กรกฎาคม 2522 


