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ตราไว ้ณ วนัที ่30 กนัยายน พุทธศกัราช 2482 
เป็นปีที ่6 ในรชักาลปัจจุบนั 

โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิา่ สมควรปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ย 
   สทิธกิารประมงในเขตการประมงไทย ใหส้มบูรณ์ยิง่ข ึน้ 

         จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิ ึน้ไวโ้ดยค าแนะน า 
   และยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 
         มาตรา 1  พระราชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกวา่ "พระราชบญัญตัวิา่ดว้ย 

   สทิธกิารประมงในเขตการประมงไทย พุทธศกัราช 2482" 
 

มาตรา 2* ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัที ่7 ตุลาคม พุทธศกัราช  
   2482 เป็นตน้ไป 

        *[รก.2482/-/941/30 กนัยายน 2482] 
 

         มาตรา 3  ตัง้แต่วนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ ใหย้กเลกิพระราชบญัญตั ิ
   วา่ดว้ยสทิธจิบัสตัวน์ ้าในเขตจบัสตัวน์ ้าสยาม พุทธศกัราช 2477 และ 

   พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธจิบัสตัวน์ ้าในเขตจบัสตัวน์ ้าสยาม แกไ้ขเพิม่เตมิ 
   พุทธศกัราช 2478 

 
         มาตรา 4  ในพระราชบญัญตันิี้ 

         "การประมง" หมายความถงึการจบัสตัวน์ ้าดว้ยเครื่องมอืหรอืวธิี 
   อย่างหนึ่งอยา่งใดในทีแ่ห่งหนึ่งแห่งใดในเขตการประมงไทย รวมทัง้การใช ้

   เรอืท าการจบัสตัวน์ ้า หรอืเป็นพาหนะไปท าการจบัสตัวน์ ้าดว้ย 



         "เขตการประมงไทย" หมายความถงึเขตน่านน ้าไทยหรอืน่านน ้า 
   อื่นใด ซึ่งประเทศไทยใชอ้ยู่หรอืมสีทิธทิีจ่ะใชต้่อไปในการจบัสตัวน์ ้า โดยที ่
   น่านน ้าเหล่านัน้ปรากฏโดยทัว่ไปวา่มขีอบเขตตามกฎหมายทอ้งถิน่ หรอื 

   ธรรมเนียมประเพณ ีหรอืตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรอืตามสนธสิญัญา  
   หรอืดว้ยประการใด ๆ 

         "เรอื" หมายความถงึยานพาหนะทางน ้าทุกชนิด 
         "ผูค้วบคุมเรอื" หมายความถงึนายเรอื สรัง่ ไตก้๋ง นายทา้ย  

   คนถอืทา้ย หรอืบุคคลอื่นใดผูม้หีน้าทีบ่งัคบัเรอืและรบัผดิชอบในเรอื แต่ไม ่
   หมายความถงึผูน้ าร่อง 

         "คนตา่งดา้ว" หมายความถงึคนต่างดา้วตามกฎหมายวา่ดว้ย 
   การทะเบยีนคนต่างดา้ว 

         "รฐัมนตร"ี หมายความถงึรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
         "พนกังานเจา้หน้าที"่ หมายความถงึพนกังานประมงกรมการจงัหวดั  

   กรมการอ าเภอ เจา้ท่า พนกังานศลุกากร ผูบ้งัคบัการเรอื หรอืผูบ้งัคบับญัชา 
   หน่วยทหารแห่งราชนาว ีและเจา้พนกังานอืน่ ๆ ซึ่งรฐัมนตรไีดแ้ต่งตัง้ขึน้เพื่อ 

   ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

         มาตรา 5  หา้มมใิหอ้อกใบอนุญาตส าหรบัท าการประมงใหแ้ก่ 
         (ก) คนต่างดา้วคนใดคนหนึ่ง หรอื 

         (ข) หา้งหุน้ส่วนสามญัใด ๆ เวน้แต่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทัง้หมดมสีญัชาตไิทย 
   หรอื 

         (ค) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัใด ๆ เวน้แต่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทัง้หมดซึ่งตอ้ง 
   รบัผดิชอบร่วมกนัโดยไม่จ ากดัจ านวน มสีญัชาตไิทยและทุนของหา้งหุน้ส่วนนัน้ 

   ไม่น้อยกวา่รอ้ยละเจด็สบิ ตอ้งเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมสีญัชาตไิทย หรอื 
         (ง) บรษิทัจ ากดัใด ๆ เวน้แต่กรรมการสว่นมากมสีญัชาตไิทย และ 

   ทุนของบรษิทันัน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละเจด็สบิตอ้งเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งม ี
   สญัชาตไิทย และบรษิทันัน้ตอ้งไม่มขีอ้บงัคบัอนุญาตใหอ้อกหุ้นผูถ้อื 

         หา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีม่สีทิธไิดร้บัอนุญาตดงักล่าวนัน้ตอ้งจดทะเบยีน 
   ตามกฎหมายไทย มสี านกังานใหญ่ของหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัตัง้อยู่ในราช 

   อาณาจกัรไทยดว้ย 
 

          มาตรา 5  ทว*ิ  การอนุญาตใหค้นต่างดา้วท าหน้าทีเ่ป็นลูกเรอื 
   ในเรอืประมงได ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว 

          ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นลกูเรอืท าการประมงได้ และ 



   บทบญัญตัมิาตรา 7(2) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัถา้มกีารอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
          เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าวา่ลูกเรอืตามวรรคหนึ่งหมายความวา่  

   คนทีม่หีน้าทีป่ระจ าอยู่ในเรอื แต่ไม่รวมถงึผูค้วบคุมเรอื 
         *[มาตรา 5 ทว ิเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2539] 

 

มาตรา 6  ถา้บุคคลหรอืหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัใดไดร้บัใบอนุญาต 
   ส าหรบัท าการประมงไปแลว้ ภายหลงัตกเป็นผูไ้ม่มสีทิธไิดร้บัใบอนุญาตส าหรบั 

   ท าการประมงตามความในมาตรา 5 ใหบุ้คคลหรอืผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนหรอื 
   บรษิทันัน้ แลว้แต่กรณี แจง้ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตทราบภายใน 15 วนั 
   นบัแต่วนัทีบุ่คคลหรอืหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทันัน้ตกเป็นผูไ้ม่มสีทิธดิงัทีก่ล่าวแลว้  
   และใหส้่งคนืใบอนุญาตไปยงัเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตพรอ้มกนัดว้ย ในกรณ ี

   เชน่นี้ใหเ้จา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตขดีฆา่ใบอนุญาตนัน้เสยี 
 

          มาตรา 7  นอกจากจะมคีวามตกลงกบัต่างประเทศเป็นอย่างอื่น 
   หา้มมใิหใ้ชเ้รอืต่อไปนี้ท าการประมงในเขตการประมงไทย 

          (1) เรอืทีม่สีญัชาตติ่างประเทศ หรอืเรอืทีเ่ป็นของคนตา่งดา้ว  
   หรอืของนิตบิุคคลทีม่สีญัชาตติา่งประเทศ 

          (2) เรอืสยามซึ่งมคีนประจ าเรอืไม่วา่อยู่ในฐานะใด ๆ เป็น 
   คนต่างดา้วรวมอยู่ดว้ย 

          แต่คนต่างดา้วผูไ้ดอ้าศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาตดิตอ่กนั 
   ไม่น้อยกวา่หา้ปี ก่อนวนัที ่28 ตุลาคม พุทธศกัราช 2477 ย่อมเป็นคนประจ า 
   เรอืสยามส าหรบัท าการประมงไดถ้า้หากคนต่างดา้วนัน้ไดจ้ดทะเบยีนและ 
   ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนคนตา่งดา้ว และรวมกนัไมม่ากกวา่ 

   รอ้ยละยีส่บิหา้แหง่จ านวนคนประจ าเรอื 
         เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ มใิหถ้อืวา่คนประจ าเรอืเป็นคนต่างดา้ว 

   ถา้หากคนต่างดา้วนัน้เป็นครูสอนวชิาการประมงซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากรฐับาล 
   ใหท้ าการสอนในโรงเรยีนรฐับาล โรงเรยีนประชาบาลหรอืเทศบาล ในกรณ ี
   ทีเ่ป็นครูโรงเรยีนประชาบาลหรอืเทศบาลตอ้งไม่เกนิโรงเรยีนละหา้คน และ 

   ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรหีรอืเจา้หน้าทีซ่ึ่งรฐัมนตรไีดแ้ต่งตัง้เพื่อการนัน้ 
 

มาตรา 8  บุคคลผูท้ าการประมงโดยใชเ้รอืในเขตการประมงไทย 
   ตอ้งมใีบอนุญาตทีไ่ดร้บัส าหรบัท าการประมงประจ าไปกบัเรอืดว้ยในขณะท าการ 

   ประมง 



 
         มาตรา 9  พนกังานเจา้หน้าทีม่อี านาจทีจ่ะตรวจและคน้เรอืล าหนึ่ง 

   ล าใดทีใ่ชห้รอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ไดใ้ชใ้นการประมงโดยละเมดิต่อ 
   พระราชบญัญตันิี้ และมอี านาจยดึเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประมง เอกสารและ 

   วตัถุอื่นใดอนัพงึใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการกระท าผดิต่อพระราชบญัญตันิี้  
   รวมทัง้สตัวน์ ้าทีพ่บอยู่ในเรอือนัควรสงสยัวา่ไดจ้บัในเขตการประมงไทยดว้ย 

 
         มาตรา 10  พนกังานเจา้หน้าทีม่อี านาจจบัและยดึเรอืทีไ่ดก้ระท าผดิ 

   หรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ไดก้ระท าผดิต่อพระราชบญัญตันิี้ และมอี านาจทีจ่ะ 
   พ่วงเรอืนัน้ หรอืบงัคบัใหผู้ค้วบคุมเรอืกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อน าไปยงั 

   ท่าเรอืทีใ่กลท้ีสุ่ด ซึ่งเหมาะแก่การทีจ่ะสอบสวนหรอืท าการอย่างอืน่เพือ่ฟ้องรอ้ง 
   ตามกฎหมาย 

         การสอบสวนความผดิอาญาตามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่
   ผูก้ระท าการจบักมุหรอืสัง่ใหจ้บักุมนัน้ มอี านาจท าการสอบสวนได ้

         เรอืทีไ่ดใ้ชใ้นการกระท าผดิตอ่พระราชบญัญตันิี้ เครื่องมอืจบัสตัวน์ ้า 
   อย่างหนึ่งอยา่งใด และสตัวน์ ้าซึ่งแสดงใหเ้หน็วา่จบัไดใ้นเขตการประมงไทย 

   ทีพ่บอยู่ในเรอืทีก่ล่าวนัน้ ใหศ้าลมอี านาจรบิเสยีได ้
 

         มาตรา 11* ถา้มกีารใชเ้รอืท าการประมงหรอืพยายามท าการประมง 
   ในเขตการประมงไทยโดยฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ เจา้ของเรอืซึ่งอยูใ่น 
   เรอืขณะทีม่กีารฝ่าฝืน หรอืผูค้วบคุมเรอืในกรณทีีเ่จา้ของเรอืไมอ่ยู่ในเรอื ตอ้ง 

   ระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งลา้นบาท  
         ถา้ไมม่ตีวัเจา้ของเรอืหรอืผูค้วบคมุเรอืหรอืไม่ปรากฏวา่ผูใ้ดเป็น 
   เจา้ของเรอื หรอืผูค้วบคุมเรอื ใหถ้อืวา่คนประจ าเรอืทุกคนซึ่งอยูใ่นเรอื 

   ขณะทีม่กีารฝ่าฝืน มคีวามผดิตอ้งระวางโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง  
   เวน้แต่จะพสิูจน์ไดว้า่ตนมไิดม้สี่วนรูเ้หน็หรอืยนิยอมด้วยในการกระท านัน้ 

        *[มาตรา 11 แกไ้ขโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2539] 
 

          มาตรา 11* ทว ิคนต่างดา้วผูใ้ดท าหน้าทีเ่ป็นลูกเรอืในเรอืประมง 
   ในเขตการประมงไทยโดยมไิดร้บัอนุญาตตามมาตรา 5 ทว ิตอ้งระวางโทษ 

   ปรบัไม่เกนิหกหมืน่บาท  
         *[มาตรา 11 ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัที ่2) 

   พ.ศ. 2539] 
 



         มาตรา 12  ผูใ้ดท าการละเมดิต่อมาตรา 6 หรอืมาตรา 8 มคีวามผดิ 
   ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบาท 

 
         มาตรา 13  การฟ้องคดตีามพระราชบญัญตันิี้ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนกังาน 

   อยัการสงักดักรมอยัการ หรอืเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารซึ่งรฐัมนตรไีดต้ัง้ข ึน้ใหม้อี านาจ 
   และหน้าทีฟ้่องไดด้ว้ย 

         การตัง้เจา้หน้าทีฝ่่ายทหารใหม้อี านาจและหน้าทีต่ามความในวรรคก่อน 
   ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 
         มาตรา 14  ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตราธกิารมหีน้าทีร่กัษาการ 

   ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจแต่งตัง้พนกังานเจา้หน้าทีแ่ละ 
   ออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ 

         กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

บทบญัญตัเิฉพาะกาล 
_____ 

มาตรา 15  คนต่างดา้วผูไ้ดร้บัใบอนุญาตส าหรบัท าการประมงอยู่แลว้ 
   ในวนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ จะท าการประมงตอ่ไปเท่าทีไ่ดร้บัอนุญาต และจะขอต่อ 
   ใบอนุญาตอกีกไ็ดภ้ายในก าหนดเวลาไม่เกนิหา้ปีนบัแต่วนัใชพ้ระราชบญัญตันิี้ 

   ถา้ผูน้ัน้มไิดฝ่้าฝืนบทบญัญตัใิด ๆ แห่งพระราชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมายอืน่วา่ดว้ย 
   การประมง หรอืกฎกระทรวงซึง่ออกตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืตามกฎหมายอื่นนัน้ 

         ในกรณอีนุญาตใหท้ าการประมงในทีน่ ้าเคม็ตลอดปีนัน้หา้มมใิหน้ าก าหนด 
   เวลาดงักล่าวในวรรคก่อนมาใชบ้งัคบั 

         คนต่างดา้วผูม้สีทิธติามความในสองวรรคก่อน ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย 
   มสีทิธใิชเ้รอืของตนท าการประมงตามทีต่นไดร้บัอนุญาตนัน้ได้ ในเมื่อคนประจ า 
   เรอืไม่วา่อยู่ในฐานะใด ๆ เป็นคนสญัชาตไิทย หรอืถา้มคีนต่างดา้วรวมอยูด่ว้ย 
   กต็อ้งไมม่ากกวา่รอ้ยละยีส่บิหา้แห่งจ านวนคนประจ าเรอื และคนต่างดา้วนัน้ 
   จะตอ้งเป็นบุคคลตามทีก่ล่าวในมาตรา 7 วรรค 2 ดว้ย ในกรณเีชน่นี้หา้มมใิห ้

   น าความในมาตรา 7(1) มาใชบ้งัคบั 
 

   ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
               พบิูลสงคราม 
              นายกรฐัมนตร ี


