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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยสิทธิการประมง ในเขตต#การประมงไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวอานันทมหิดล 

คณะผู�สําเร็จราชการแทนพระองค# 
(ตามประกาศประธานสภาผู�แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย#ทิพอาภา 
พล.อ. เจ�าพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว� ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เป:นป;ท่ี ๖ ในรัชกาลป=จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู�แทนราษฎรลงมติว�า สมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยสิทธิการประมง

ในเขตต#การประมงไทยให�สมบูรณ#ยิ่งข้ึน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว� โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู�แทนราษฎร ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให�เรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมง

ในเขตต#การประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒” 
 
มาตรา ๒๑  ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต�วันท่ี ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป:นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแต�วันใช�พระราชบัญญัตินี้ ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิ

จับสัตว#น้ําในเขตต#จับสัตว#น้ําสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิจับสัตว#น้ํา
ในเขตต#จับสัตว#น้ําสยาม แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การประมง” หมายความถึงการจับสัตว#น้ําด�วยเครื่องมือ หรือวิธีอย�างหนึ่งอย�างใด

ในที่แห�งหนึ่งแห�งใดในเขตการประมงไทย รวมทั้งการใช�เรือทําการจับสัตว#น้ําหรือเป:นพาหนะ
ไปทําการจับสัตว#น้ําด�วย 

“เขตการประมงไทย” หมายความถึงเขตน�านน้ําไทย หรือน�านน้ําอ่ืนใด ซ่ึงประเทศไทย
ใช�อยู� หรือมีสิทธิท่ีจะใช�ต�อไปในการจับสัตว#น้ํา โดยท่ีน�านน้ําเหล�านั้นปรากฏโดยท่ัวไปว�ามีขอบเขต
ตามกฎหมายท�องถ่ิน หรือธรรมเนียมประเพณี หรือตามกฎหมายระหว�างประเทศ หรือตาม

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๖/-/หน�า ๙๔๑/๓๐ กันยายน ๒๔๘๒ 
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สนธิสัญญา หรือด�วยประการใด ๆ 
“เรือ” หมายความถึงยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
“ผู�ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต�กMง นายท�าย คนถือท�าย หรือบุคคล

อ่ืนใด ผู�มีหน�าท่ีบังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต�ไม�หมายความถึงผู�นําร�อง 
“คนต�างด�าว” หมายความถึงคนต�างด�าวตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนคนต�างด�าว 
“รัฐมนตรี” หมายความถึงรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความถึงพนักงานประมง กรมการจังหวัด กรมการอําเภอ 

เจ�าท�า พนักงานศุลกากร ผู�บังคับการเรือ หรือผู�บังคับบัญชาหน�วยทหารแห�งราชนาวี และเจ�าพนักงานอ่ืน ๆ 
ซ่ึงรัฐมนตรีได�แต�งต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติการให�เป:นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ห�ามมิให�ออกใบอนุญาตสําหรับทําการประมงให�แก� 
(ก) คนต�างด�าวคนใดคนหนึ่ง หรือ 
(ข) ห�างหุ�นส�วนสามัญใด ๆ เว�นแต�ผู�เป:นหุ�นส�วนท้ังหมดมีสัญชาติไทย หรือ 
(ค) ห�างหุ�นส�วนจํากัดใด ๆ เว�นแต�ผู�เป:นหุ�นส�วนทั้งหมดซึ่งต�องรับผิดชอบร�วมกัน

โดยไม�จํากัดจํานวนมีสัญชาติไทย และทุนของห�างหุ�นส�วนนั้นไม�น�อยกว�าร�อยละเจ็ดสิบต�องเป:นของ
บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือ 

(ง) บริษัทจํากัดใด ๆ เว�นแต�กรรมการส�วนมากมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทนั้น
ไม�น�อยกว�าร�อยละเจ็ดสิบต�องเป:นของบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย และบริษัทนั้นต�องไม�มีข�อบังคับ
อนุญาตให�ออกหุ�นผู�ถือ 

ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีมีสิทธิได�รับอนุญาตดังกล�าวนั้นต�องจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทย มีสํานักงานใหญ�ของห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทต้ังอยู�ในราชอาณาจักรไทยด�วย 

 
มาตรา ๕ ทวิ๒  การอนุญาตให�คนต�างด�าวทําหน�าที่เป:นลูกเรือในเรือประมงได� 

ให�เป:นไปตามกฎหมายว�าด�วยการทํางานของคนต�างด�าว 
ให�ผู�ได�รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป:นลูกเรือทําการประมงได� และบทบัญญัติมาตรา ๗ (๒) 

มิให�นํามาใช�บังคับถ�ามีการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือประโยชน#แห�งมาตรานี้ คําว�าลูกเรือตามวรรคหนึ่งหมายความว�า คนท่ีมีหน�าท่ี

ประจําอยู�ในเรือ แต�ไม�รวมถึงผู�ควบคุมเรือ 
 
มาตรา ๖  ถ�าบุคคล หรือห�างหุ�นส�วน หรือบริษัทใดได�รับใบอนุญาตสําหรับทําการ

ประมงไปแล�ว ภายหลังตกเป:นผู�ไม�มีสิทธิได�รับใบอนุญาตสําหรับทําการประมงตามความในมาตรา ๕ 
ให�บุคคลหรือผู�จัดการห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทนั้น แล�วแต�กรณี แจ�งให�เจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต
ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต�วันท่ีบุคคล หรือห�างหุ�นส�วน หรือบริษัทนั้นตกเป:นผู�ไม�มีสิทธิดังท่ีกล�าวแล�ว 
และให�ส�งคืนใบอนุญาตไปยังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาตพร�อมกันด�วย ในกรณีเช�นนี้ ให�เจ�าพนักงาน
ผู�ออกใบอนุญาตขีดฆ�าใบอนุญาตนั้นเสีย 

 
                                                 

๒ มาตรา ๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  นอกจากจะมีความตกลงกับต�างประเทศเป:นอย�างอ่ืน ห�ามมิให�ใช�เรือ
ต�อไปนี้ทําการประมงในเขตการประมงไทย 

(๑) เรือท่ีมีสัญชาติต�างประเทศ หรือเรือท่ีเป:นของคนต�างด�าวหรือของนิติบุคคลท่ีมี
สัญชาติต�างประเทศ 

(๒) เรือไทยซ่ึงมีคนประจําเรือไม�ว�าอยู�ในฐานะใด ๆ เป:นคนต�างด�าวรวมอยู�ด�วย 
แต�คนต�างด�าวผู�ได�อาศัยอยู�ในประเทศไทยเป:นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าห�าป; 

ก�อนวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ย�อมเป:นคนประจําเรือไทยสําหรับทําการประมงได� 
ถ�าหากคนต�างด�าวนั้นได�จดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการทะเบียนคนต�างด�าว 
และรวมกันไม�มากกว�าร�อยละยี่สิบห�าแห�งจํานวนคนประจําเรือ 

เพ่ือประโยชน#แห�งมาตรานี้มิให�ถือว�าคนประจําเรือเป:นคนต�างด�าว ถ�าหากคนต�างด�าวนั้น
เป:นครูสอนวิชาการประมงซ่ึงได�รับแต�งต้ังจากรัฐบาลให�ทําการสอนในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียน
ประชาบาล หรือเทศบาล ในกรณีท่ีเป:นครูโรงเรียนประชาบาลหรือเทศบาลต�องไม�เกินโรงเรียนละห�าคน 
และต�องได�รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือเจ�าหน�าท่ีซ่ึงรัฐมนตรีได�แต�งต้ังเพ่ือการนั้น 

 
มาตรา ๘  บุคคลผู�ทําการประมงโดยใช�เรือในเขตการประมงไทยต�องมีใบอนุญาต

ท่ีได�รับสําหรับทําการประมงประจําไปกับเรือด�วยในขณะทําการประมง 
 
มาตรา ๙  พนักงานเจ�าหน�าที่มีอํานาจที่จะตรวจและค�นเรือลําหนึ ่งลําใดที่ใช� 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าได�ใช�ในการประมงโดยละเมิดต�อพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจยึดเครื่องมือ
ที่ใช�ในการประมง เอกสาร และวัตถุอื่นใดอันพึงใช�เป:นพยานหลักฐานในการกระทําผิดต�อ
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังสัตว#น้ําท่ีพบอยู�ในเรืออันควรสงสัยว�าได�จับในเขตการประมงไทยด�วย 

 
มาตรา ๑๐  พนักงานเจ�าหน�าที่มีอํานาจจับและยึดเรือที่ได�กระทําผิดหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว�าได�กระทําผิดต�อพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจท่ีจะพ�วงเรือนั้นหรือบังคับให�ผู�ควบคุม
เรือกระทําอย�างหนึ่งอย�างใดเพ่ือนําไปยังท�าเรือท่ีใกล�ท่ีสุดซ่ึงเหมาะแก�การท่ีจะสอบสวนหรือทําการอย�าง
อ่ืนเพ่ือฟRองร�องตามกฎหมาย 

การสอบสวนความผิดอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�กระทํา
การจับกุม หรือสั่งให�จับกุมนั้น มีอํานาจทําการสอบสวนได� 

เรือท่ีได�ใช�ในการกระทําผิดต�อพระราชบัญญัตินี้ เครื่องมือจับสัตว#น้ําอย�างหนึ่งอย�างใด 
และสัตว#น้ําซึ่งแสดงให�เห็นว�าจับได�ในเขตการประมงไทยที่พบอยู�ในเรือท่ีกล�าวนั้น ให�ศาลมีอํานาจ
ริบเสียได� 

 
มาตรา ๑๑๓  ถ�ามีการใช�เรือทําการประมงหรือพยายามทําการประมงในเขตการ

ประมงไทยโดยฝTาฝUนบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ เจ�าของเรือซ่ึงอยู�ในเรือขณะท่ีมีการฝTาฝUนหรือผู�ควบคุมเรือ
ในกรณีท่ีเจ�าของเรือไม�อยู�ในเรือต�องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งล�านบาท 

ถ�าไม�มีตัวเจ�าของเรือหรือผู�ควบคุมเรือ หรือไม�ปรากฏว�าผู�ใดเป:นเจ�าของเรือหรือผู�
                                                 

๓ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ควบคุมเรือ ให�ถือว�าคนประจําเรือทุกคนซึ่งอยู�ในเรือขณะท่ีมีการฝTาฝUนมีความผิดต�องระวางโทษ
ตามท่ีกําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง เว�นแต�จะพิสูจน#ได�ว�าตนมิได�มีส�วนรู�เห็นหรือยินยอมด�วยในการกระทํานั้น 

 
มาตรา ๑๑ ทวิ๔  คนต�างด�าวผู�ใดทําหน�าท่ีเป:นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทย

โดยมิได�รับอนุญาตตามมาตรา ๕ ทวิ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๒  ผู�ใดทําการละเมิดต�อมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ มีความผิดต�องระวางโทษ

ปรับไม�เกินสองร�อยบาท 
 
มาตรา ๑๓  การฟRองคดีตามพระราชบัญญัตินี้ ให�เป:นหน�าท่ีของพนักงานอัยการ

สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด หรือเจ�าหน�าท่ีฝTายทหารซ่ึงรัฐมนตรีได�ตั้งข้ึนให�มีอํานาจและหน�าท่ีฟRองได�
ด�วย 

การต้ังเจ�าหน�าท่ีฝTายทหารให�มีอํานาจและหน�าท่ีตามความในวรรคก�อน ให�ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ#มีหน�าท่ีรักษาการให�

เป:นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให�มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี และออกกฎกระทรวงเพ่ือ
ปฏิบัติการให�เป:นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

บทบัญญัติเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๕  คนต�างด�าวผู�ได�รับใบอนุญาตสําหรับทําการประมงอยู�แล�วในวันใช�

พระราชบัญญัตินี้จะทําการประมงต�อไปเท�าท่ีได�รับอนุญาต และจะขอต�อใบอนุญาตอีกก็ได�ภายใน
กําหนดเวลาไม�เกินห�าป;นับแต�วันใช�พระราชบัญญัตินี้  ถ�าผู�นั้นมิได�ฝTาฝUนบทบัญญัติใด ๆ แห�ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนว�าด�วยการประมง หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืนนั้น 

ในกรณีอนุญาตให�ทําการประมงในท่ีน้ําเค็มตลอดป;นั้น ห�ามมิให�นํากําหนดเวลา
ดังกล�าวในวรรคก�อนมาใช�บังคับ 

คนต�างด�าวผู�มีสิทธิตามความในสองวรรคก�อน ภายใต�บังคับแห�งกฎหมายมีสิทธิใช�
เรือของตนทําการประมงตามท่ีตนได�รับอนุญาตนั้นได� ในเม่ือคนประจําเรือไม�ว�าอยู�ในฐานะใด ๆ เป:น
คนสัญชาติไทย หรือถ�ามีคนต�างด�าวรวมอยู�ด�วยก็ต�องไม�มากกว�าร�อยละยี่สิบห�าแห�งจํานวนคนประจําเรือ 
และคนต�างด�าวนั้นจะต�องเป:นบุคคลตามท่ีกล�าวในมาตรา ๗ วรรค ๒ ด�วย ในกรณีเช�นนี้ ห�ามมิให�นําความ
ในมาตรา ๗ (๑) มาใช�บังคับ 

 
                                                 

๔ มาตรา ๑๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 

พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

       
พระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป=จจุบันมีการขาดแคลน
แรงงานไทยในการทําหน�าท่ีเป:นลูกเรือในเรือประมง ซ่ึงทําให�มีผลกระทบต�อสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ สมควรส�งเสริมให�มีแรงงานสําหรับการประมงมากข้ึน โดยผ�อนผันให�คนต�างด�าวซ่ึงประสงค#
จะทําหน�าท่ีเป:นลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยสามารถทําหน�าท่ีดังกล�าวได� ประกอบกับ
ความผิดท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 
๒๔๘๒ บางกรณีไม�มีการกําหนดโทษไว�และบางกรณีมีอัตราโทษไม�เหมาะสม สมควรกําหนดโทษและ
แก�ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษให�เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป:นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภีรภัทร/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

ภคมน/ตรวจ 
๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๓/ตอนท่ี ๓๖ ก/หน�า ๑/๙ กันยายน ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 


