
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห.งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2ออกกฎกระทรวงไว4 ดังต.อไปน้ี 

 
ข4อ ๑  ให4ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว.าด4วยการกําหนดอัตราเงินอากร ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ว.าด4วยการกําหนดอัตราเงินอากร ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ว.าด4วยการกําหนดอัตราค.าธรรมเนียม 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

ประมงพุทธศักราช ๒๔๙๐ 
 
ข4อ ๒  ให4 กําหนดอัตราอากรสําหรับท่ีอนุญาตตามบัญชีหมายเลข ๑ ท4าย

กฎกระทรวงน้ี 
 
ข4อ ๓  ให4กําหนดอัตราอากรอาชญาบัตรสําหรับเคร่ืองมือในพิกัดตามบัญชีหมายเลข 

๒ ท4ายกฎกระทรวงน้ี 
 
ข4อ ๔  ให4กําหนดอัตราอากรใบอนุญาตรายบุคคลผู4 ทําการประมงตามบัญชี

หมายเลข ๓ ท4ายกฎกระทรวงน้ี 
 
ข4อ ๕  ให4กําหนดอัตราค.าธรรมเนียมตามบัญชีหมายเลข ๔ ท4ายกฎกระทรวงน้ี 

 
 

ให4ไว4 ณ วันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ป.  กรรณสูต 

รัฐมนตรีว.าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ2 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล.ม ๙๕/ตอนท่ี ๘๓/หน4า ๔๗๓/๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราอากรสําหรับท่ีอนุญาต 

 
อัตราอากร 

ลําดับ ประเภทท่ีอนุญาต 
บาท สตางค2 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 

โปDะนํ้าลึก แห.งละ 
อวนรัง แห.งละ 
โปDะนํ้าต้ืน แห.งละ 
เฝGอกรัง แห.งละ 
จิบ แห.งละ 
ลี่ แห.งละ 
สุก แห.งละ 
โพงพาง ช.องละ 
ร4านโจน แห.งละ 
ร้ัวไซมาน ช.องละ 
ก้ันซู.รั้วไซมาน ช.องละ 
ช4อนปIก แห.งละ 
ยอปIก แห.งละ 
บาม แห.งละ 
ยอขันช.อ แห.งละ 
ช4อนขันช.อ แห.งละ 
จันทา แห.งละ 
กรํ่า ตารางเมตรละ 
บ.อล.อสัตว2นํ้า ตารางเมตรละ 
ท่ีเลี้ยงหอย ตารางเมตรละ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๑๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 
๒๕ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๐ 
๑ 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

๒๕ 
๕ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราอากรอาชญาบัตรสําหรับเคร่ืองมือในพิกัด 

 
อัตราอากร 

ลําดับ ช่ือเคร่ืองมือ 
บาท สตางค2 

๑. 
 

๒. 
 

๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. 

ยอขันช.อ ช4อนขันช.อ ช4อนสน่ัน และช4อน
หางเหย่ียวมีเคร่ืองยก ปากละ 
ถุงโพงพาง (ท่ีใช4ประกอบกับโพงพาง ร้ัวไซ
มาน หรือก้ันซู.ร้ัวไซมาน) ถุงละ 
ถุงบาม     ปากละ 
เรือผีหลอกหรือเรือกัตรา ลําละ 
แหยาว ต้ังแต. ๔ เมตรข้ึนไป (ยังไม.ทบเพลา) ปากละ 
ช4อนต.าง ๆ ปากกว4างต้ังแต. ๓.๕ เมตรข้ึนไป ปากละ 
เบ็ดราวยาวต้ังแต. ๔๐ เมตรข้ึนไป สายละ 
ข.ายหรืออวนต.าง ๆ มีอัตราดังน้ี 
( ก )  อ วน ล อย ข น าด ช. อ ง ต า ต้ั ง แ ต.  ๗ 

เซนติเมตรข้ึนไป (การวัดให4ดึงตาอวน
เปMนเส4นตรงตามเส4นทแยงมุม แล4ววัด
ตามเส4นน้ันจากก่ึงกลางของเง่ือนหน่ึง
ไปยังก่ึงกลางของอีกเง่ือนหน่ึง) ยาวเมตรละ 

( ข )  อ ว น ล อ ย ข น า ด ช. อ ง ต า ไ ม. ถึ ง  ๗ 
เซนติเมตร (การวัดให4ใช4วิธีเดียวกับ ๘ 
(ก)) ยาวเมตรละ 

(ค)๒ อวนลากปลา และอวนลากกุ4ง ยาวเมตรละ 
(ง) ข.ายหรืออวนอ่ืน ๆ 

(๑) ขนาดกว4างกว.า ๑ เมตร ถึง ๔ เมตร ยาวเมตรละ 
(๒) ขนาดกว4างกว.า ๔ เมตร ถึง ๘ เมตร ยาวเมตรละ 
(๓) ขนาดกว4างกว.า ๘ เมตร ถึง ๒๔ 

เมตร ยาวเมตรละ 
(๔) ขนาดกว4างกว.า ๒๔ เมตร ข้ึนไป ยาวเมตรละ 

เฝGอกหรือเคร่ืองก้ันขนาดยาวกว.า ๒ เมตร
ข้ึนไป (เว4นแต. เฝGอกหรือเคร่ืองก้ันท่ีใช4
ประกอบกับโปDะ โพงพาง ร้ัวไซมาน ก้ันซู.ร้ัว
ไซมาน ช4อนปIก หรือยอปIก) เมตรละ 

 
๒๐ 

 
๒๐ 
๑๕ 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 
๕ 
 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
๕ 
 
- 
๑ 
 

๒ 
๓ 
 
 
 

๑ 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

๕๐ 
- 
 
- 
- 
 
 
 
- 

                                                 
๒ บัญชีหมายเลข ๒ อัตราอากรอาชญาบัตรสําหรับเคร่ืองมือในพิกัด ลําดับ ๘ (ค) 

แก4ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราอากรใบอนุญาตรายบุคคลผู4ทําการประมง 

 
อัตราอากร 

ลําดับ ช่ือเคร่ืองมือ 
บาท สตางค2 

๑. 
 

๒. 
๓. 

ใบอนุญาตรายบุคคลผู4ทําการประมงโดยใช4
เคร่ืองมือนอกพิกัดในท่ีอนุญาต คนละ 
ใบอนุญาตหาหอยแมลงภู.และหอยกะพง คนละ 
ใบอนุญาตหาเทียนหอยและหอยมุก คนละ 

 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

 
- 
- 
- 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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บัญชีหมายเลข ๔ 
อัตราค.าธรรมเนียม 

 
อัตราอากร 

ลําดับ ช่ือเคร่ืองมือ 
บาท สตางค2 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
๓. 
 
 

๔. 
 

๕. 

ใ บอ นุญาตสํ าห รับ ทํ าก า รค4 า สั ต ว2 นํ้ า 
ผลิตภัณฑ2สัตว2นํ้า และอุตสาหกรรมสัตว2นํ้า 
(ก) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ

แพปลาหรือสะพานปลา ซึ่งรับทําการ
ขายสินค4าสัตว2 นํ้าเปMนปกติธุระด4วย
วิธีการขายทอดตลาด ขายเหมา ขายส.ง 
หรือวิธีการอย.างอ่ืน โดยมีข4อตกลงหรือ
เข4าใจกันโดยตรง หรือโดยปริยายตาม
พฤติการณ2ว.าสินค4าน้ันท้ังหมดหรือแต.
บางส.วนจะได4รับค.านายหน4าในการขาย
จากเจ4าของสินค4าสัตว2นํ้า ปIละ 

(ข) ใบอนุญาตสําหรับการค4าสินค4าสัตว2นํ้า
สดหรือเค็ม ด4วยวิธีการขายทอดตลาด 
ขายเหมา หรือขายส.ง ปIละ 

(ค) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
โรงเค็มหรือทําปลาเค็มเพ่ือการค4า ปIละ 

(ง) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
โรงทํานํ้าปลาเพ่ือการค4า ปIละ 

(จ) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
โรงทํากะปOเพ่ือการค4า ปIละ 

(ฉ) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
โรงน่ึงหรือย.างสัตว2นํ้าเพ่ือการค4า ปIละ 

(ช) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
โรงทําหอยแห4งเพ่ือการค4า ปIละ 

(ซ) ใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ
โรงทําสัตว2นํ้ากระปPอง ปIละ 

ค.าโอนประทานบัตร ฉบับละ 
ค.าโอนใบอนุญาต อาชญาบัตร 
(ก) ใบอนุญาตสําหรับท่ีอนุญาต ฉบับละ 
(ข) อาชญาบัตรหรือใบอนุญาตอ่ืน ๆ ฉบับละ 
ใบแทนอาชญาบัตร  ใบอนุญาต ห รือ

ประทานบัตร ฉบับละ 
ใบอนุญาตสําหรับผู4มีอาชีพทําการประมง ปIละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

๕๐ 
 

๑๐๐ 
 

๕๐ 
 

๑๕๐ 
๒๐ 

 
๒๐ 
๑๕ 

 
๑๐ 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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๖. ค.าสลักหลังใบอาชญาบัตร เพ่ือแก4ไขหรือ
เพ่ิมเติมผู4 มีสิทธิใช4 เคร่ืองมือทําการ
ประมง คร้ังละ 

 
 

๕ 

 
 
- 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากอัตราอากรสําหรับท่ีอนุญาต 
อัตราอากรอาชญาบัตรสําหรับเคร่ืองมือในการพิกัด อัตราอากรใบอนุญาตรายบุคคลผู4ทําการประมง 
และอัตราค.าธรรมเนียมท่ีกําหนดไว4แต.เดิมน้ันได4ใช4มาเปMนเวลากว.าสิบปIแล4ว สมควรปรับปรุงให4
เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและค.าของเงินในปRจจุบัน  จึงจําเปMนต4องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช4กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีได4มีกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ กําหนดประเภทอวนท่ีใช4จับสัตว2นํ้าแต.ละชนิดโดยมี
วัตถุประสงค2เพ่ือให4การจับสัตว2นํ้าไม.กระทบต.อระบบนิเวศน2ทางทะเล สมควรกําหนดอัตราอากร
อาชญาบัตรให4สอดคล4องกับการกําหนดประเภทของอวนดังกล.าว  จึงจําเปMนต4องออกกฎกระทรวงน้ี 
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