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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยสิทธิการประมง ในเขตตการประมงไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนปที่ ๖ ในรัชชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสิทธิการประมง

ในเขตตการประมงไทย ใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
 
จึ่งมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง

ในเขตตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิจับ

สัตวน้ําในเขตจับสัตวน้ําสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิจับสัตวน้ําใน
เขตจับสัตวน้ําสยาม แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การประมง” หมายความถึงการจับสัตวน้ําดวยเครื่องมือหรือวิธีอยางหนึ่งอยาง

ใดในที่แหงหนึ่งแหงใดในเขตการประมงไทย รวมทั้งการใชเรือทําการจับสัตวน้ํา หรือเปนพาหนะ
ไปทําการจับสัตวน้ําดวย 

“เขตการประมงไทย” หมายความถึงเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอ่ืนใด ซึ่ง
ประเทศไทยใชอยูหรือมีสิทธิที่จะใชตอไปในการจับสัตวน้ํา โดยที่นานน้ําเหลานั้นปรากฏโดยทั่วไป

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๙๔๑/๓๐ กันยายน ๒๔๘๒ 
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วามีขอบเขตตามกฎหมายทองถ่ิน หรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 
หรือตามสนธิสัญญา หรือดวยประการใด ๆ 

“เรือ” หมายความถึงยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
“ผูควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สร่ัง ไตกง นายทาย คนถือทาย หรือ

บุคคลอื่นใด ผูมีหนาที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แตไมหมายความถึงผูนํารอง 
“คนตางดาว” หมายความถึงคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตาง

ดาว 
“รัฐมนตรี” หมายความถึงรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความถึงพนักงานประมง กรมการจังหวัด กรมการ

อําเภอ เจาทา พนักงานศุลกากร ผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวีและ
เจาพนักงานอื่น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕  หามมิใหออกใบอนุญาตสําหรับทําการประมงใหแก 
(ก) คนตางดาวคนใดคนหนึ่ง หรือ 
(ข) หางหุนสวนสามัญใด ๆ เวนแตผูเปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย หรือ 
(ค) หางหุนสวนจํากัดใด ๆ เวนแตผูเปนหุนสวนทั้งหมดซึ่งตองรับผิดชอบ

รวมกันโดยไมจํากัดจํานวน มีสัญชาติไทยและทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 
ตองเปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ 

(ง) บริษัทจํากัดใด ๆ เวนแตกรรมการสวนมากมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัท
นั้นไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบตองเปนของบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย และบริษัทนั้นตองไมมี
ขอบังคับอนุญาตใหออกหุนผูถือ 

หางหุนสวนหรือบริษัทที่มีสิทธิไดรับอนุญาตดังกลาวนั้นตองจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทย มีสํานักงานใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักรไทยดวย 

 
มาตรา ๖  ถาบุคคลหรือหางหุนสวนหรือบริษัทใดไดรับใบอนุญาตสําหรับทําการ

ประมงไปแลว ภายหลังตกเปนผูไมมีสิทธิไดรับใบอนุญาตสําหรับทําการประมงตามความใน
มาตรา ๕ ใหบุคคลหรือผูจัดการหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นแลวแตกรณี แจงใหเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่บุคคลหรือหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นตกเปนผูไมมีสิทธิ
ดังที่กลาวแลว และใหสงคืนใบอนุญาตไปยังเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตพรอมกันดวย ในกรณี
เชนนี้ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตขีดฆาใบอนุญาตนั้นเสีย 

 
มาตรา ๗  นอกจากจะมีความตกลงกับตางประเทศเปนอยางอ่ืน หามมิใหใชเรือ

ตอไปนี้ทําการประมงในเขตการประมงไทย 
(๑) เรือที่มีสัญชาติตางประเทศ หรือเรือที่เปนของคนตางดาว หรือของนิติ

บุคคลที่มีสัญชาติตางประเทศ 
(๒) เรือสยามซึ่งมีคนประจําเรือไมวาอยูในฐานะใด ๆ เปนคนตางดาวรวมอยู
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 

ดวย 
แตคนตางดาวผูไดอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

กอนวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ยอมเปนคนประจําเรือสยามสําหรับทําการประมงได
ถาหากคนตางดาวนั้นไดจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว และ
รวมกันไมมากกวารอยละยี่สิบหาแหงจํานวนคนประจําเรือ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ มิใหถือวาคนประจําเรือเปนคนตางดาว ถาหากคน
ตางดาวนั้นเปนครูสอนวิชาการประมงซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐบาลใหทําการสอนในโรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรียนประชาบาลหรือเทศบาล ในกรณีที่เปนครูโรงเรียนประชาบาลหรือเทศบาลตองไมเกิน
โรงเรียนละหาคน และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งเพ่ือการ
นั้น 

 
มาตรา ๘  บุคคลผูทําการประมงโดยใชเรือในเขตการประมงไทย ตองมี

ใบอนุญาตที่ไดรับสําหรับทําการประมงประจําไปกับเรือดวยในขณะทําการประมง 
 
มาตรา ๙  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะตรวจและคนเรือลําหนึ่งลําใดที่ใชหรือ

มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการประมงโดยละเมิดตอพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจยึดเครื่องมือ
ที่ใชในการประมง เอกสารและวัตถุอ่ืนใดอันพึงใชเปนพยานหลักฐานในการกระทําผิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสัตวน้ําที่พบอยูในเรือ อันควรสงสัยวาไดจับในเขตการประมงไทยดวย 

 
มาตรา ๑๐  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับและยึดเรือที่ไดกระทําผิด หรือมีเหตุ

อันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจที่จะพวงเรือนั้น หรือบังคับใหผู
ควบคุมเรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อนําไปยังทาเรือที่ใกลที่สุด ซึ่งเหมาะแกการที่จะสอบสวน
หรือทําการอยางอ่ืนเพื่อฟองรองตามกฎหมาย 

การสอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูกระทํา
การจับกุมหรือส่ังใหจับกุมนั้น มีอํานาจทําการสอบสวนได 

เรือที่ไดใชในการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ เครื่องมือจับสัตวน้ําอยางหนึ่ง
อยางใด และสัตวน้ําซึ่งแสดงใหเห็นวาจับไดในเขตการประมงไทยที่พบอยูในเรือที่กลาวนั้น ให
ศาลมีอํานาจริบเสียได 

 
มาตรา ๑๑  ถามีการใชเรือทําการประมง หรือพยายามทําการประมงในเขตการ

ประมงไทยละเมิดตอพระราชบัญญัตินี้ เจาของเรือที่อยูในเรือนั้นขณะที่มีการละเมิด หรือถา
เจาของเรือไมอยู ผูควบคุมเรือ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

ถาไมไดตัวเจาของเรือ หรือผูควบคุมเรือมาพิจารณาหรือไมปรากฏวาผูใดเปน
เจาของเรือ หรือผูควบคุมเรือ ใหถือวาทุกคนที่อยูในเรือนั้น ขณะที่มีการละเมิด มีความผิดตอง
ระวางโทษตามที่กําหนดไวในวรรคกอน 

 



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 
 

มาตรา ๑๒  ผูใดทําการละเมิดตอมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๑๓  การฟองคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนหนาที่ของพนักงานอัยการ

สังกัดกรมอัยการ หรือเจาหนาที่ฝายทหารซึ่งรัฐมนตรีไดตั้งข้ึนใหมีอํานาจและหนาที่ฟองไดดวย 
การตั้งเจาหนาที่ฝายทหารใหมีอํานาจและหนาที่ตามความในวรรคกอน ให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการมีหนาที่รักษาการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

บทบัญญตัิเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๕  คนตางดาวผูไดรับใบอนุญาตสําหรับทําการประมงอยูแลวในวันใช

พระราชบัญญัตินี้ จะทําการประมงตอไปเทาที่ไดรับอนุญาต และจะขอตอใบอนุญาตอีกก็ได
ภายในกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาผูนั้นมิไดฝาฝนบทบัญญัติใด ๆ 
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนวาดวยการประมง หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นนั้น 

ในกรณีอนุญาตใหทําการประมงในที่น้ําเค็มตลอดปนั้น หามมิใหนํากําหนดเวลา
ดังกลาวในวรรคกอนมาใชบังคับ 

คนตางดาวผูมีสิทธิตามความในสองวรรคกอน ภายใตบังคับแหงกฎหมายมีสิทธิ
ใชเรือของตนทําการประมงตามที่ตนไดรับอนุญาตนั้นได ในเมื่อคนประจําเรือไมวาอยูในฐานะใด 
ๆ เปนคนสัญชาติไทย หรือถามีคนตางดาวรวมอยูดวยก็ตองไมมากกวารอยละยี่สิบหาแหงจํานวน
คนประจําเรือ และคนตางดาวนั้นจะตองเปนบุคคลตามที่กลาวในมาตรา ๗ วรรค ๒ ดวย ในกรณี
เชนนี้หามมิใหนําความในมาตรา ๗ (๑) มาใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 

วสุ สรรกําเนิด/ผูปรับปรุง 



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 
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