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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉะบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 
ว่าด้วยการขออาชญาบัตร 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดใดทําการประมง

ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อนายอําเภอท้องที่ คือ 
(๑) คําขออาชญาบัตรตามแบบ (คําขอ ๑) ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) อาชญาบัตรฉบับหลังที่สุดที่ผู้ขออาชญาบัตรได้รับสําหรับเครื่องมือในพิกัดชนิด

นั้น (ถ้ามี) 
(๓) สําเนาใบอนุญาตใช้เรือและสําเนาใบทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่า ในกรณีที่

จะต้องใช้เรือเป็นเครื่องมือทําการประมง 
(๔) หลักฐานแสดงว่านิติบุคคลที่ขออาชญาบัตรมีวัตถุประสงค์ในการทําการประมง

และหลักฐานแสดงว่าผู้ย่ืนคําขออาชญาบัตรมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลนั้น ในกรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้ขออาชญาบัตร 

ในกรณีที่ผู้ขออาชญาบัตรตามวรรคหนึ่งประสงค์จะให้บุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้าง
มีสิทธิใช้เครื่องมือในพิกัดนั้น ให้ระบุช่ือตัวและชื่อสกุลของบุคคลหรือลูกจ้างนั้นไว้ในคําขออาชญาบัตร
ด้วย 

 
ข้อ ๒.  ในการยื่นคําขอตามข้อ ๑ นั้น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สงสัยอาจสั่งให้ผู้ขอ

อนุญาตนําเครื่องมือนั้นมาให้ตรวจก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น
ตรวจวัดแทนและรับรองก็ได้ 

 
ข้อ ๓.  เมื่อได้รับคําขอตามความในข้อ ๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอ เมื่อ

เห็นว่าเป็นการถูกต้องและสมควรจะอนุญาตได้ตามกฎเกณฑ์ในระเบียบวิธีการอนุญาตที่กําหนดไว้ ก็
ให้เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง และออกอาชญาบัตรให้แก่ผู้ขอ 

 
ข้อ ๔.  ใบอาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอประจําก่ิงอําเภอ 

หรือผู้ทําการแทน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต และให้ใช้แบบอาชญาบัตร (อนุญาต ๑) 
ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐ 
๒ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ข้อ ๕.  ถ้าผู้รับอนุญาตใดประสงค์จะขอสลักหลังอาชญาบัตรเพื่อตัดทอนหรือเพิ่ม

บุคคลในครอบครัวหรือลูกจ้างของตนให้เป็นผู้มีสิทธ์ิใช้เครื่องมือในพิกัดก็ให้ย่ืนรายชื่อบุคคลที่จะตัด
ทอนหรือเพิ่มต่อคณะกรมการอําเภอท้องที่พร้อมด้วยอาชญาบัตร และผู้รับอนุญาตจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมค่าสลักหลังตามกฎกระทรวง และให้นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอประจําก่ิงอําเภอ หรือ
ผู้ทําการแทน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในการสลักหลัง 

 
ข้อ ๖.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดนําเครื่องมือในพิกัดนั้นไปใช้ทําการประมงในท้องที่อ่ืน

ซึ่งเก็บอากรสูงกว่าที่ตนได้ชําระไว้แล้ว ก็ให้ผู้รับอนุญาตนั้นนําอาชญาบัตรไปเสียอากรเพิ่มเติมต่อ
คณะกรมการอําเภอที่ตนนําเครื่องมือในพิกัดไปใช้ทําการประมง ต่อเมื่อได้ชําระเงินอากรเพิ่มเติมและ
นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ทําการแทน แล้วแต่กรณี ได้สลักหลังอาชญาบัตร
ว่าได้เสียเงินอากรเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงแล้ว จึงจะใช้เครื่องมือนั้นทําการประมงได้ 

 
ข้อ ๗.  ถ้าอาชญาบัตรที่ออกให้ตามกฎกระทรวงนี้สูญหายหรือชํารุดเสียหายใน

สาระสําคัญ ผู้รับอนุญาตมีสิทธ์ิย่ืนคําขอนั้น ๆ รับใบแทนอาชญาบัตรตามแบบพิมพ์ (คําขอ ๒) ท้าย
กฎกระทรวงนี้ ต่อคณะกรรมการอําเภอท้องที่และให้ส่งอาชญาบัตรที่ชํารุดไปด้วย เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอและได้สอบสวนพิจารณาเห็นสมควรออกใบแทนให้ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การออกใบแทนตามกฎกระทรวง และออกใบแทนอาชญาบัตรอันมีข้อความอย่างเดียวกับอาชญาบัตร
ที่สูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญให้แก่ผู้รับอนุญาตแต่ให้เขียนคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสี
แดงไว้ตอนบน 

ใบแทนอาชญาบัตรทุกฉบับต้องให้นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอประจําก่ิงอําเภอ หรือ
ผู้ทําการแทน แล้วแต่กรณี ในท้องที่เดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในแบแทน 

 
ข้อ ๘.  ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะโอนอาชญาบัตรของตนให้แก่ผู้อ่ืน ให้ย่ืนเรื่องราว

ช้ีแจงเหตุผลพร้อมด้วยอาชญาบัตรต่อคณะกรมการอําเภอท้องที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องราว
และได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์การโอนตามที่กําหนดไว้ ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
โอนตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง และให้นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอประจําก่ิงอําเภอ หรือผู้ทําการ
แทน แล้วแต่กรณี สลักหลังการโอนและชื่อผู้รับโอนไว้ในอาชญาบัตรนั้นและมอบอาชญาบัตรให้แก่
ผู้รับโอนต่อไป 

 
ข้อ ๙.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดได้รับการผ่อนเวลาชําระเงินอากรค่าอาชญาบัตรให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามแบบพิมพ์ (อนุญาต ๒) ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้แก่ผู้รับอนุญาต
แทนอาชญาบัตร และให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธ์ิใช้เครื่องมือนั้นทําการประมงได้ ตามเวลาที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาชําระเงินอากร 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
จรูญ  สืบแสง 



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 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 
๑.๓ คําขออาชญาบัตร (คําขอ ๑) 
๒.๔ อาชญาบัตร (อนุญาต ๑) 
๓. คําขอใบแทนประทานบัตร ใบอนุญาต หรืออาชญาบัตร (คําขอ ๒) 
๔. ใบอนุญาตระหว่างผ่อนเวลาชําระเงินอากรตามมาตรา ๓๙ (อนุญาต ๒) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓ คําขออาชญาบัตร (คําขอ ๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๔ อาชญาบัตร (อนุญาต ๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 



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 
 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 


