พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตต์การประมงไทย
พุทธศักราช 2482
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2482
เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การ
ประมงไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จึง มีพ ระบรมราชโองการให้ต ราพระราชบัญ ญัติขึ้น ไว้ โดยคาแนะนาและยิน ยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การ
ประมงไทย พุทธศักราช 2482”
มาตรา 21 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช 2482 เป็นต้นไป
มาตรา 3 ตั้งแต่วัน ใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้ว ยสิทธิ จับสัตว์น้าใน
เขตต์จับ สัตว์น้าสยาม พุทธศักราช 2477 และพระราชบัญญัติว่าด้ว ยสิทธิจับสัตว์น้าในเขตต์จับสัตว์น้าสยาม
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
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“การประมง” หมายความถึงการจับสัตว์น้าด้วยเครื่องมือ หรือวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดในที่ แห่ ง หนึ่ ง
แห่ งใดในเขตการประมงไทย รวมทั้งการใช้เรือทาการจับสั ตว์น้าหรื อเป็น พาหนะไปทาการจับ สัตว์น้าด้วย
“เขตการประมงไทย” หมายความถึงเขตน่านน้าไทย หรือน่านน้าอื่นใด ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่ หรือมี
สิทธิที่จะใช้ต่อไปในการจับสัตว์น้า โดยที่น่านน้าเหล่านั้นปรากฏโดยทั่วไปว่ามีขอบเขตตามกฎหมายท้องถิ่น หรือ
ธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสนธิสัญญา หรือด้วยประการใด ๆ
“เรือ” หมายความถึงยานพาหนะทางน้าทุกชนิด
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือบุคคลอื่นใด ผู้มี
หน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้นาร่อง
“คนต่างด้าว” หมายความถึงคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
“รัฐมนตรี” หมายความถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความถึงพนักงานประมง กรมการจังหวัด กรมการอาเภอ เจ้าท่า พนักงาน
ศุลกากร ผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารแห่งราชนาวี และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตสาหรับทาการประมงให้แก่
(ก) คนต่างด้าวคนใดคนหนึ่ง หรือ
(ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญใด ๆ เว้นแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย หรือ
(ค) ห้างหุ้นส่วนจากัดใด ๆ เว้นแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จากัด
จานวนมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติ
ไทย หรือ
(ง) บริษัทจากัดใด ๆ เว้นแต่กรรมการส่วนมากมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทนั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และบริษัทนั้นต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกหุ้นผู้ถือ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสิ ทธิได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มี
สานักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วย
มาตรา 5 ทวิ2 การอนุญาตให้คนต่างด้าวทาหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงได้ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นลูกเรือทาการประมงได้ และบทบัญญัติมาตรา 7 (2) มิให้นามาใช้
บังคับถ้ามีการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา 5 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวา่ ด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คาว่าลูกเรือตามวรรคหนึ่งหมายความว่า คนที่มีหน้าที่ประจาอยู่ใน
เรือ แต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ
มาตรา 6 ถ้าบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใดได้รับใบอนุญาตสาหรับทาการประมงไปแล้ว
ภายหลังตกเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตสาหรับทาการประมงตามความในมาตรา 5 ให้บุคคลหรือผู้จัดการห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น แล้วแต่กรณี แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่บุคคล หรือ
ห้ างหุ้ นส่ วน หรื อบริ ษั ทนั้ นตกเป็ นผู้ ไม่ มี สิ ทธิ ดั งที่ กล่ าวแล้ ว และให้ ส่ ง คื น ใบอนุ ญ าตไปยั ง เจ้ า พนั ก งานผู้ อ อก
ใบอนุญาตพร้อมกันด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขีดฆ่าใบอนุญาตนั้นเสีย
มาตรา 7 นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ใช้เรือต่อไปนี้ทาการ
ประมงในเขตการประมงไทย
(1) เรื อที่มีสั ญชาติต่างประเทศ หรือเรือที่เป็นของคนต่างด้าวหรือของนิติบุคคลที่ มีส ัญ ชาติ
ต่างประเทศ
(2) เรือไทยซึ่งมีคนประจาเรือไม่ว่าอยู่ในฐานะใด ๆ เป็นคนต่างด้าวรวมอยู่ด้วย
แต่คนต่างด้าวผู้ได้อาศัย อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี ก่อนวันที่ 28
ตุล าคม พุทธศักราช 2477 ย่อมเป็น คนประจาเรือไทยสาหรับทาการประมงได้ ถ้าหากคนต่า งด้าวนั้น ได้ จ ด
ทะเบีย นและปฏิบัติต ามกฎหมายว่า ด้ว ยการทะเบีย นคนต่า งด้า ว และรวมกันไม่มากกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่ง
จานวนคนประจาเรือ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้มิให้ถือว่าคนประจาเรือเป็นคนต่างด้าว ถ้าหากคนต่างด้าวนั้นเป็นครูสอน
วิชาการประมงซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ทาการสอนในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนประชาบาล หรือเทศบาล ในกรณี
ที่เป็ นครู โรงเรี ยนประชาบาลหรื อเทศบาลต้องไม่เกินโรงเรียนละห้ าคน และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ มนตรีห รือ
เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพื่อการนั้น
มาตรา 8 บุค คลผู ้ทาการประมงโดยใช้เ รือ ในเขตการประมงไทยต้อ งมีใ บอนุญ าตที่ได้รับ
สาหรับทาการประมงประจาไปกับเรือด้วยในขณะทาการประมง
มาตรา 9 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะตรวจและค้นเรือลาหนึ่งลาใดที่ใช้ หรือมี เหตุอันควร
สงสัยว่าได้ใช้ในการประมงโดยละเมิดต่อพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจยึดเครื่องมือ ที่ใช้ในการประมง เอกสาร
และวัตถุอื่น ใดอัน พึง ใช้เป็น พยานหลักฐานในการกระทาผิด ต่อ พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสัตว์น้าที่พบอยู่ในเรือ
อันควรสงสัยว่าได้จับในเขตการประมงไทยด้วย

มาตรา 10 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับและยึดเรือที่ได้กระทาผิดหรือมีเหตุอัน ควรสงสัย
ว่าได้กระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจที่จะพ่วงเรือนั้นหรือบังคับให้ผู้ควบคุมเรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
เพื่อนาไปยังท่าเรือที่ใกล้ที่สุดซึ่งเหมาะแก่การที่จะสอบสวนหรือทาการอย่างอื่นเพื่อฟ้องร้องตามกฎหมาย
การสอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการจับกุม หรือ
สั่งให้จับกุมนั้น มีอานาจทาการสอบสวนได้
เรือที่ได้ใช้ในการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ เครื่องมือจับสัตว์น้าอย่างหนึ่งอย่างใด และสัตว์น้า
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจับได้ในเขตการประมงไทยที่พบอยู่ในเรือที่กล่าวนั้น ให้ศาลมีอานาจริบ เสียได้
มาตรา 113 ถ้ามีการใช้เรือทาการประมงหรือพยายามทาการประมงในเขตการประมงไทยโดยฝ่า
ฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของเรือซึ่งอยู่ในเรือขณะที่มีการฝ่าฝืนหรือผู้ควบคุมเรือในกรณีที่เจ้าของเรือไม่อยู่ใน
เรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ถ้าไม่มีตัวเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ หรือไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ให้
ถือว่าคนประจาเรือทุกคนซึ่งอยู่ในเรือขณะที่มีการฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมด้วยในการกระทานั้น
มาตรา 11 ทวิ4 คนต่างด้าวผู้ใดทาหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 5 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
มาตรา 12 ผู้ใดทาการละเมิดต่อมาตรา 6 หรือมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบาท
มาตรา 13 การฟ้องคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการสังกัดสานักงาน
อัยการสูงสุด หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารซึ่งรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นให้มีอานาจและหน้าที่ฟ้องได้ด้วย
การตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้มีอานาจและหน้าที่ตามความในวรรคก่อน ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
มาตรา 11 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

มาตรา 14 ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีห น้าที่รักษาการให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
บทบัญญัติเฉพาะกาล
มาตรา 15 คนต่างด้าวผู้ได้รับใบอนุญาตสาหรับทาการประมงอยู่แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้
จะทาการประมงต่อไปเท่าที่ได้รับอนุญาต และจะขอต่อใบอนุญาตอีกก็ได้ภายในกาหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นมิได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นว่าด้วยการประมง
หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นนั้น
ในกรณีอนุญาตให้ทาการประมงในที่น้าเค็มตลอดปีนั้น ห้ามมิให้นากาหนดเวลาดังกล่าวในวรรค
ก่อนมาใช้บังคับ
คนต่างด้าวผู้มีสิทธิตามความในสองวรรคก่อน ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายมีสิทธิใช้เรือของตนทา
การประมงตามที่ตนได้รับอนุญาตนั้นได้ ในเมื่อคนประจาเรือไม่ว่าอยู่ในฐานะใด ๆ เป็น คนสัญชาติไทย หรือถ้ามีคน
ต่างด้าวรวมอยู่ด้วยก็ต้องไม่มากกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่งจานวนคนประจาเรือ และคนต่างด้าวนั้นจะต้องเป็นบุ คคล
ตามที่กล่าวในมาตรา 7 วรรค 2 ด้วย ในกรณีเช่นนี้ ห้ามมิให้นาความในมาตรา 7 (1) มาใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25395
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการขาดแคลนแรงงานไทย
ในการทาหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมง ซึ่งทาให้มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ สมควรส่งเสริมให้มี
แรงงานสาหรับการประมงมากขึ้น โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทาหน้าที่เป็นลูกเรือในเรือประมงในเขต
การประมงไทยสามารถทาหน้าที่ดังกล่าวได้ ประกอบกับความผิดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการ
ประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482 บางกรณีไม่มีการกาหนดโทษไว้และบางกรณีมีอัตราโทษไม่
เหมาะสม สมควรกาหนดโทษและแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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