พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
พุทธศักราช 2482
_____
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
คณะผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ทพิ อาภา
พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2482
เป็ นปี ท่ี 6 ในรัชกาลปั จจุบนั
โดยทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติวา่ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคาแนะนา
และยินยอมของสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ้ใี ห้เรียกว่า "พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482"
มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช
2482 เป็ นต้นไป
*[รก.2482/-/941/30 กันยายน 2482]
มาตรา 3 ตัง้ แต่วนั ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิจบั สัตว์น้ าในเขตจับสัตว์น้ าสยาม พุทธศักราช 2477 และ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิจบั สัตว์น้าในเขตจับสัตว์น้ าสยาม แก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักราช 2478
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
"การประมง" หมายความถึงการจับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมือหรือวิธี
อย่างหนึ่งอย่างใดในทีแ่ ห่งหนึ่งแห่งใดในเขตการประมงไทย รวมทัง้ การใช้
เรือทาการจับสัตว์น้า หรือเป็ นพาหนะไปทาการจับสัตว์น้ าด้วย

"เขตการประมงไทย" หมายความถึงเขตน่านน้ าไทยหรือน่านน้า
อื่นใด ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่หรือมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้ต่อไปในการจับสัตว์น้ า โดยที่
น่านน้ าเหล่านัน้ ปรากฏโดยทัวไปว่
่ ามีขอบเขตตามกฎหมายท้องถิน่ หรือ
ธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสนธิสญ
ั ญา
หรือด้วยประการใด ๆ
"เรือ" หมายความถึงยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด
"ผูค้ วบคุมเรือ" หมายความถึงนายเรือ สรัง่ ไต้ก๋ง นายท้าย
คนถือท้าย หรือบุคคลอื่นใดผูม้ หี น้าทีบ่ งั คับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่
หมายความถึงผูน้ าร่อง
"คนต่างด้าว" หมายความถึงคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนคนต่างด้าว
"รัฐมนตรี" หมายความถึงรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
"พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความถึงพนักงานประมงกรมการจังหวัด
กรมการอาเภอ เจ้าท่า พนักงานศุลกากร ผูบ้ งั คับการเรือ หรือผูบ้ งั คับบัญชา
หน่วยทหารแห่งราชนาวี และเจ้าพนักงานอืน่ ๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อ
ปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 5 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตสาหรับทาการประมงให้แก่
(ก) คนต่างด้าวคนใดคนหนึ่ง หรือ
(ข) ห้างหุน้ ส่วนสามัญใด ๆ เว้นแต่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนทังหมดมี
้
สญ
ั ชาติไทย
หรือ
(ค) ห้างหุน้ ส่วนจากัดใด ๆ เว้นแต่ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วนทังหมดซึ
้
่งต้อง
รับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จากัดจานวน มีสญ
ั ชาติไทยและทุนของห้างหุน้ ส่วนนัน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ต้องเป็ นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย หรือ
(ง) บริษทั จากัดใด ๆ เว้นแต่กรรมการส่วนมากมีสญ
ั ชาติไทย และ
ทุนของบริษทั นัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบต้องเป็ นของบุคคลธรรมดาซึ่งมี
สัญชาติไทย และบริษทั นัน้ ต้องไม่มขี อ้ บังคับอนุญาตให้ออกหุ้นผูถ้ อื
ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั อนุญาตดังกล่าวนัน้ ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย มีสานักงานใหญ่ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ตัง้ อยู่ในราช
อาณาจักรไทยด้วย
มาตรา 5 ทวิ* การอนุญาตให้คนต่างด้าวทาหน้าทีเ่ ป็ นลูกเรือ
ในเรือประมงได้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
ให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็ นลูกเรือทาการประมงได้ และ

บทบัญญัตมิ าตรา 7(2) มิให้นามาใช้บงั คับถ้ามีการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คาว่าลูกเรือตามวรรคหนึ่งหมายความว่า
คนทีม่ หี น้าทีป่ ระจาอยู่ในเรือ แต่ไม่รวมถึงผูค้ วบคุมเรือ
*[มาตรา 5 ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539]
มาตรา 6 ถ้าบุคคลหรือห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ใดได้รบั ใบอนุญาต
สาหรับทาการประมงไปแล้ว ภายหลังตกเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิได้รบั ใบอนุญาตสาหรับ
ทาการประมงตามความในมาตรา 5 ให้บุคคลหรือผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วนหรือ
บริษทั นัน้ แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีบ่ ุคคลหรือห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั นัน้ ตกเป็ นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิดงั ทีก่ ล่าวแล้ว
และให้ส่งคืนใบอนุญาตไปยังเจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตพร้อมกันด้วย ในกรณี
เช่นนี้ให้เจ้าพนักงานผูอ้ อกใบอนุญาตขีดฆ่าใบอนุญาตนัน้ เสีย
มาตรา 7 นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็ นอย่างอื่น
ห้ามมิให้ใช้เรือต่อไปนี้ทาการประมงในเขตการประมงไทย
(1) เรือทีม่ สี ญ
ั ชาติต่างประเทศ หรือเรือทีเ่ ป็ นของคนต่างด้าว
หรือของนิตบิ ุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติตา่ งประเทศ
(2) เรือสยามซึ่งมีคนประจาเรือไม่วา่ อยู่ในฐานะใด ๆ เป็ น
คนต่างด้าวรวมอยู่ดว้ ย
แต่คนต่างด้าวผูไ้ ด้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปี ก่อนวันที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2477 ย่อมเป็ นคนประจา
เรือสยามสาหรับทาการประมงได้ถา้ หากคนต่างด้าวนัน้ ได้จดทะเบียนและ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว และรวมกันไม่มากกว่า
ร้อยละยีส่ บิ ห้าแห่งจานวนคนประจาเรือ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ มิให้ถอื ว่าคนประจาเรือเป็ นคนต่างด้าว
ถ้าหากคนต่างด้าวนัน้ เป็ นครูสอนวิชาการประมงซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐบาล
ให้ทาการสอนในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาลหรือเทศบาล ในกรณี
ทีเ่ ป็ นครูโรงเรียนประชาบาลหรือเทศบาลต้องไม่เกินโรงเรียนละห้าคน และ
ต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าทีซ่ ่งึ รัฐมนตรีได้แต่งตัง้ เพื่อการนัน้
มาตรา 8 บุคคลผูท้ าการประมงโดยใช้เรือในเขตการประมงไทย
ต้องมีใบอนุญาตทีไ่ ด้รบั สาหรับทาการประมงประจาไปกับเรือด้วยในขณะทาการ
ประมง

มาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจทีจ่ ะตรวจและค้นเรือลาหนึ่ง
ลาใดทีใ่ ช้หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าได้ใช้ในการประมงโดยละเมิดต่อ
พระราชบัญญัตนิ ้ี และมีอานาจยึดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประมง เอกสารและ
วัตถุอ่นื ใดอันพึงใช้เป็ นพยานหลักฐานในการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตนิ ้ี
รวมทัง้ สัตว์น้ าทีพ่ บอยู่ในเรืออันควรสงสัยว่าได้จบั ในเขตการประมงไทยด้วย
มาตรา 10 พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี านาจจับและยึดเรือทีไ่ ด้กระทาผิด
หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าได้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตนิ ้ี และมีอานาจทีจ่ ะ
พ่วงเรือนัน้ หรือบังคับให้ผคู้ วบคุมเรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อนาไปยัง
ท่าเรือทีใ่ กล้ทส่ี ุด ซึ่งเหมาะแก่การทีจ่ ะสอบสวนหรือทาการอย่างอืน่ เพือ่ ฟ้ องร้อง
ตามกฎหมาย
การสอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผูก้ ระทาการจับกุมหรือสังให้
่ จบั กุมนัน้ มีอานาจทาการสอบสวนได้
เรือทีไ่ ด้ใช้ในการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตนิ ้ี เครื่องมือจับสัตว์น้ า
อย่างหนึ่งอย่างใด และสัตว์น้ าซึ่งแสดงให้เห็นว่าจับได้ในเขตการประมงไทย
ทีพ่ บอยู่ในเรือทีก่ ล่าวนัน้ ให้ศาลมีอานาจริบเสียได้
มาตรา 11* ถ้ามีการใช้เรือทาการประมงหรือพยายามทาการประมง
ในเขตการประมงไทยโดยฝ่ าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี เจ้าของเรือซึ่งอยูใ่ น
เรือขณะทีม่ กี ารฝ่ าฝืน หรือผูค้ วบคุมเรือในกรณีทเ่ี จ้าของเรือไม่อยู่ในเรือ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ถ้าไม่มตี วั เจ้าของเรือหรือผูค้ วบคุมเรือหรือไม่ปรากฏว่าผูใ้ ดเป็ น
เจ้าของเรือ หรือผูค้ วบคุมเรือ ให้ถอื ว่าคนประจาเรือทุกคนซึ่งอยูใ่ นเรือ
ขณะทีม่ กี ารฝ่ าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มสี ่วนรูเ้ ห็นหรือยินยอมด้วยในการกระทานัน้
*[มาตรา 11 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539]
มาตรา 11* ทวิ คนต่างด้าวผูใ้ ดทาหน้าทีเ่ ป็ นลูกเรือในเรือประมง
ในเขตการประมงไทยโดยมิได้รบั อนุญาตตามมาตรา 5 ทวิ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท
*[มาตรา 11 ทวิ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตฯิ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2539]

มาตรา 12 ผูใ้ ดทาการละเมิดต่อมาตรา 6 หรือมาตรา 8 มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา 13 การฟ้ องคดีตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้เป็ นหน้าทีข่ องพนักงาน
อัยการสังกัดกรมอัยการ หรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายทหารซึ่งรัฐมนตรีได้ตงั ้ ขึน้ ให้มอี านาจ
และหน้าทีฟ่ ้ องได้ดว้ ย
การตัง้ เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายทหารให้มอี านาจและหน้าทีต่ ามความในวรรคก่อน
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14 ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตราธิการมีหน้าทีร่ กั ษาการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี านาจแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
บทบัญญัตเิ ฉพาะกาล
_____
มาตรา 15 คนต่างด้าวผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตสาหรับทาการประมงอยู่แล้ว
ในวันใช้พระราชบัญญัตนิ ้ี จะทาการประมงต่อไปเท่าทีไ่ ด้รบั อนุญาต และจะขอต่อ
ใบอนุญาตอีกก็ได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินห้าปี นบั แต่วนั ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ี
ถ้าผูน้ นั ้ มิได้ฝ่าฝืนบทบัญญัตใิ ด ๆ แห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอืน่ ว่าด้วย
การประมง หรือกฎกระทรวงซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือตามกฎหมายอื่นนัน้
ในกรณีอนุญาตให้ทาการประมงในทีน่ ้ าเค็มตลอดปี นนั ้ ห้ามมิให้นากาหนด
เวลาดังกล่าวในวรรคก่อนมาใช้บงั คับ
คนต่างด้าวผูม้ สี ทิ ธิตามความในสองวรรคก่อน ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย
มีสทิ ธิใช้เรือของตนทาการประมงตามทีต่ นได้รบั อนุญาตนัน้ ได้ ในเมื่อคนประจา
เรือไม่วา่ อยู่ในฐานะใด ๆ เป็ นคนสัญชาติไทย หรือถ้ามีคนต่างด้าวรวมอยูด่ ว้ ย
ก็ตอ้ งไม่มากกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้าแห่งจานวนคนประจาเรือ และคนต่างด้าวนัน้
จะต้องเป็ นบุคคลตามทีก่ ล่าวในมาตรา 7 วรรค 2 ด้วย ในกรณีเช่นนี้หา้ มมิให้
นาความในมาตรา 7(1) มาใช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

