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พระราชบัญญัติ 
เรือไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ+าอยู-หัวอานันทมหิดล 

คณะผู+สําเร็จราชการแทนพระองค3 
(ตามประกาศประธานสภาผู+แทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตย3ทิพอาภา 
พล.อ. เจ+าพระยาพิชเยนทร  โยธิน 

ตราไว+ ณ วันท่ี ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เป;นป<ท่ี ๖ ในรัชกาลป>จจุบัน 

 
โดยท่ีสภาผู+แทนราษฎรลงมติว-า สมควรมีกฎหมายว-าด+วยเรือไทย 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู+แทนราษฎร ดังต-อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให+เรียกว-า “พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

๒๔๘๑” 
 
มาตรา ๒๑  ให+ใช+พระราชบัญญัตินี้เม่ือพ+นกําหนดร+อยแปดสิบวัน นับแต-วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ต้ังแต-วันใช+พระราชบัญญัตินี้ ให+ยกเลิกพระราชบัญญัติว-าด+วยการจด

ทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตว3น้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติว-าด+วยการ
จดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตว3น้ําไทย (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ และบรรดา
กฎหมาย กฎและข+อบังคับอ่ืน ๆ ในส-วนท่ีมีบัญญัติไว+แล+วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย+งกับ
บทแห-งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  เรือราชนาวีไทยเป;นเรือไทย แต-ไม-อยู-ภายใต+บังคับบทแห-งพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ เว+นแต-จะมีข+อความแสดงให+เห็นเป;นอย-างอ่ืน 
๑. “น-านน้ําไทย” หมายความถึง บรรดาน-านน้ําท่ีอยู-ภายใต+อธิปไตยของประเทศไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๕๖/-/หน+า ๒๓๐/๑๐ เมษายน ๒๔๘๒ 
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๒. “เมืองท-า” หมายความถึง ทําเล หรือถ่ินท่ีทอดจอดเรือเพ่ือขนถ-ายคนโดยสาร
หรือของ 

๓. “เรือ” หมายความถึง ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
๔. “เรือกล” หมายความถึง เรือท่ีเดินด+วยกําลังเครื่องจักรกล จะใช+กําลังอ่ืนด+วย

หรือไม-ก็ตาม 
๕. “เรือทะเล” หมายความถึง เรือท่ีมีลักษณะสําหรับใช+ในทะเล 
๖. “เรือลําน้ํา” หมายความถึง เรืออ่ืนท่ีมิใช-เรือทะเล 
๗. “การค+าในน-านน้ําไทย” หมายความถึง การขนส-งคนโดยสาร หรือของหรือลากจูง 

เพ่ือหากําไร จากเมืองท-าหรือถ่ินท่ีแห-งหนึ่งภายในน-านน้ําไทยไปยังเมืองท-าหรือถ่ินท่ีอีกแห-งหนึ่งหรือ
หลายแห-งภายในน-านน้ําไทย 

๘. “การประมง” หมายความถึง การจับสัตว3น้ําทุกชนิดรวมท้ังท่ีใช+เรือไปทําการจับ
สัตว3น้ําหรือเป;นพาหนะไปทําการจับสัตว3น้ําด+วย 

๙. “ผู+ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต+กMง นายท+าย คนถือท+ายหรือ
บุคคลใดอ่ืน ผู+มีหน+าท่ีบังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต-ไม-หมายความถึงผู+นําร-อง 

๑๐. “คนประจําเรือ” หมายความถึง บรรดาคนท่ีมีหน+าท่ีทําการประจําอยู-ในเรือ 
๑๑. “รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๒. “เจ+าท-า” หมายความถึง อธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*หรือผู+ทํา

การแทนอธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* และหมายความถึงผู+ท่ีรัฐมนตรีแต-งต้ังให+เป;น
เจ+าท-า หรือให+รักษาการแทนเจ+าท-า 

๑๓. “นายทะเบียนเรือ” หมายความถึง ผู+ท่ีรัฐมนตรีแต-งต้ังให+เป;นนายทะเบียนเรือ 
หรือให+รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ 

๑๔๒. “สารท่ีเป;นอันตราย” หมายความถึง น้ํามันหรือสารอ่ืนใด ซ่ึงเม่ือปล-อยท้ิงลง
สู-ทะเลแล+วอาจก-อให+เกิดอันตรายต-อสุขภาพของมนุษย3และสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือก-อให+เกิดความ
เสียหายต-อความงามตามธรรมชาติ หรือรบกวนการใช+ประโยชน3อ่ืน ๆ อันชอบด+วยกฎหมายจากทะเล
ตามท่ีอธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวีประกาศกําหนด 

 
หมวด ๑ 

การจดทะเบียนเรือไทย 
   

 
มาตรา ๖  การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัตินี้ต+องจดต-อนายทะเบียนเรือ 
 
มาตรา ๗๓  ผู+ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยซ่ึงทําการค+าในน-านน้ําไทย

ได+ตามมาตรา ๔๗ ต+องมีคุณสมบัติอย-างใดอย-างหนึ่ง ดังต-อไปนี้ 
(๑) เป;นบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

                                                 
๒ มาตรา ๕ ๑๔. เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ มาตรา ๗ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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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 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) เป;นห+างหุ+นส-วนสามัญไม-จดทะเบียนท่ีผู+เป;นหุ+นส-วนท้ังหมดเป;นบุคคลธรรมดา
ซ่ึงมีสัญชาติไทย 

(๓) เป;นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว-าด+วยวิธีการงบประมาณ 
(๔) เป;นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังต-อไปนี้ 

(ก) ห+างหุ+นส-วนสามัญจดทะเบียนท่ีผู+เป;นหุ+นส-วนท้ังหมดเป;นบุคคลธรรมดาซ่ึงมี
สัญชาติไทย 

(ข) ห+างหุ+นส-วนจํากัดท่ีผู+เป;นหุ+นส-วนจําพวกไม-จํากัดความรับผิดท้ังหมดเป;น
บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย และทุนไม-น+อยกว-าร+อยละเจ็ดสิบเป;นของบุคคลซ่ึงมิใช-คนต-างด+าว 

(ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไม-น+อยกว-าก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย หุ+นอันเป;นทุนจด
ทะเบียนไม-น+อยกว-าร+อยละเจ็ดสิบเป;นของบุคคลซ่ึงมิใช-คนต-างด+าวและไม-มีข+อบังคับอนุญาตให+ออกใบ
หุ+นชนิดออกให+แก-ผู+ถือ 

(ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไม-น+อยกว-าก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุ+นอัน
เป;นทุนชําระแล+วไม-น+อยกว-าร+อยละเจ็ดสิบเป;นของบุคคลซ่ึงมิใช-คนต-างด+าว 

เพ่ือประโยชน3แห-งมาตรานี้ “คนต-างด+าว” หมายความว-า คนต-างด+าวตามกฎหมาย
ว-าด+วยการประกอบธุรกิจขอคนต-างด+าว 

 
มาตรา ๗ ทวิ๔  ผู+ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยซ่ึงใช+ประกอบการ

ขนส-งทางทะเลระหว-างประเทศโดยเฉพาะ และไม-ทําการค+าในน-านน้ําไทยตามมาตรา ๔๗ ต+องเป;นนิติ
บุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไม-น+อยกว-าก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติอย-างใด
อย-างหนึ่ง ดังต-อไปนี้ 

(๑) เป;นบริษัทจํากัดท่ีหุ+นอันเป;นทุนจดทะเบียนไม-น+อยกว-าร+อยละห+าสิบเอ็ดเป;น
ของบุคคลซ่ึงมิใช-คนต-างด+าว และไม-มีข+อบังคับอนุญาตให+ออกใบหุ+นชนิดออกให+แก-ผู+ถือ 

(๒) เป;นบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหุ+นอันเป;นทุนชําระแล+วไม-น+อยกว-าร+อยละห+าสิบเอ็ด
เป;นของบุคคลซ่ึงมิใช-คนต-างด+าว 

เพ่ือประโยชน3แห-งมาตรานี้ “คนต-างด+าว” หมายความว-า คนต-างด+าวตามกฎหมาย
ว-าด+วยการประกอบธุรกิจของคนต-างด+าว 

 
มาตรา ๗ ตรี๕  ห+ามมิให+บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ กระทําการอย-างหนึ่งอย-างใด ดังต-อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ แทนคนต-างด+าว 
(๒) เป;นหุ+นส-วนแทนคนต-างด+าวในห+างหุ+นส-วนท่ีเป;นนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ 
(๓) ถือหุ+นแทนคนต-างด+าวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๗ ทวิ 
เพื่อประโยชน3แห-งมาตรานี้ คําว-า “คนต-างด+าว” ให+หมายความรวมถึงนิติบุคคล

ซ่ึงไม-สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๗ ทวิ แล+วแต-กรณี 
                                                 

๔ มาตรา ๗ ทวิ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 

 

 

 
มาตรา ๗ จัตวา๖  ห+ามมิให+บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ทวิ กระทําการอย-างหนึ่งอย-างใด ดังต-อไปนี้ 
(๑)  ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตาม ๗ ทวิ แทนคนต-างด+าว 
(๒)  ถือหุ+นแทนคนต-างด+าวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
เพื่อประโยชน3แห-งมาตรานี้ คําว-า “คนต-างด+าว” ให+หมายความรวมถึงนิติบุคคล

ซ่ึงไม-สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ทวิ 
 
มาตรา ๘  เรือดังจะกล-าวต-อไปนี้ เม่ือได+จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล+ว ให+ถือ

ว-าเป;นเรือไทย 
สําหรับการค+าในน-านน้ําไทย 
๑. เรือกล ขนาดต้ังแต-สิบตันกรอสข้ึนไป 
๒. เรือทะเลท่ีมิใช-เรือกล ขนาดต้ังแต-ยี่สิบตันกรอสข้ึนไป 
๓. เรือลําน้ําท่ีมิใช-เรือกล ขนาดต้ังแต-ห+าสิบตันกรอสข้ึนไป 
สําหรับการประมง 
๑. เรือกลทุกขนาด 
๒. เรือท่ีมิใช-เรือกลขนาดต้ังแต-หกตันกรอสข้ึนไป 
 
มาตรา ๙  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ซ่ึงมิได+ใช+ประโยชน3ตามมาตรา ๔๗ แม+จะมี

ขนาดดังกล-าวไว+ในมาตราก-อน และเรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ขนาดตํ่ากว-าท่ีกล-าวไว+ในมาตราก-อน 
สําหรับการค+าในน-านน้ําไทยหรือการประมงแล+วแต-กรณี ไม-ต+องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

เรือซ่ึงกล-าวในมาตรานี้ ให+ถือว-าเป;นเรือไทยด+วย 
 
มาตรา ๑๐  ในการขอจดทะเบียนเป;นเรือไทย ผู+ขอต+องปฏิบัติ ดังต-อไปนี้ 
๑. ยื่นคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพ3ของกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* 
๒. ทําคํารับรองว-าเง่ือนไขในการท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ได+เป;นไปตามมาตรา ๗ และนํา

พยานหลักฐานมาพิสูจน3คํารับรองนั้น ถ+าผู+ขอเป;นห+างหุ+นส-วนหรือบริษัทจํากัด ต+องนําใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนของห+างหุ+นส-วนหรือบริษัทนั้นมาแสดง 

๓. ยื่นใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ ซ่ึงพนักงานตรวจเรือกรมการขนส-งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี*ได+ออกให+ตามมาตรา ๑๒ 

๔. ยื่นรายการแสดงวัน เดือน ป< และตําบลท่ีต-อเรือนั้นเสร็จ เท-าท่ีจะแสดงได+ 
๕. ถ+าเรือนั้นเดิมเป;นของคนต-างด+าว ให+แจ+งชื่อเรือซ่ึงใช+อยู-เดิมนั้นด+วย 
๖. แสดงชื่อผู+ควบคุมเรือ 
 

                                                 
๖ มาตรา ๗ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 

 

 

มาตรา ๑๑  เรือท่ีขอจดทะเบียนเป;นเรือไทยให+มีเครื่องหมายถาวรเห็นได+ชัดเจนไว+ท่ี
ตัวเรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อได+จดทะเบียนเป;นเรือไทยแล+ว และตราบใดที่การจดทะเบียนนั้นยังไม-สิ้นไป 
ให+เป;นหน+าท่ีของผู+ควบคุมเรือท่ีจะรักษาเครื่องหมายดังกล-าวแล+วนั้นให+ถาวรอยู-เสมอ จะเปลี่ยนแปลง
หรือปRดบังไม-ได+ นอกจากเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒  เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเป;นเรือไทยต+องมีใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไป

แสดงต-อนายทะเบียนเรือว-าเรือนั้นได+รับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนส-งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี*ถูกต+องตามกฎหมายว-าด+วยการเดินเรือในน-านน้ําไทย 

 
มาตรา ๑๓  ในการรับจดทะเบียนเป;นเรือไทย ให+นายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญ

แสดงการตรวจเรือไว+ และถ+ามีใบสําคัญของผู+ต-อเรือหรือหนังสือสําคัญแสดงการโอนก็ให+เก็บไว+ด+วย 
 
มาตรา ๑๔  สมุดทะเบียนเรือไทยให+ทําตามแบบพิมพ3ของกรมการขนส-งทางน้ําและ

พาณิชยนาวี* และให+มีรายการดังต-อไปนี้ด+วย 
๑. ชื่อเรือ ชื่อเมืองท-าท่ีเรือนั้นจดทะเบียน และชื่อผู+ควบคุมเรือ 
๒. ประเภทของเรือ ชื่ออู-และชื่อเจ+าของอู-ท่ีต-อเรือนั้น 
๓. รายการตรวจเรือ 
๔. รายการแสดงการได+กรรมสิทธิ์ตามท่ีปรากฏในคํารับรอง 
๕. ชื่อ ท่ีอยู- และอาชีพการงานของผู+ท่ีลงทะเบียนเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์ 
ถ+าเป;นห+างหุ+นส-วนหรือบริษัทจํากัด ให+มีชื่อและท่ีอยู-ของผู+จัดการหรือกรรมการด+วย 
 
มาตรา ๑๕  เรือลําใดได+จดทะเบียนเป;นเรือไทย ณ เมืองท-าใด เมืองท-านั้นเป;นเมือง

ท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 
 

หมวด ๒ 
ใบทะเบียนเรือไทย 
   

 
มาตรา ๑๖  เม่ือได+จดทะเบียนเรือแล+ว ให+นายทะเบียนเรือออกใบสําคัญแสดงการ

จดทะเบียนตามแบบพิมพ3ของกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*ให+แก-ผู+ขอจดทะเบียน ใบสําคัญ
นี้ให+เรียกว-า “ใบทะเบียน” 

 
มาตรา ๑๗  ในระหว-างเวลาท่ีคงใช+เรือนั้น ใบทะเบียนให+ใช+เป;นเอกสารประจําเรือ 

และผู+ควบคุมเรือต+องรักษาไว+ในเรือเสมอ ผู+ใดจะเอาไปเสียจากเรือไม-ได+ นอกจากเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน และเม่ือเจ+าพนักงานขอตรวจ ผู+ควบคุมเรือต+องนําออกแสดงทันที 

 



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 

 

 

มาตรา ๑๘  ถ+าใบทะเบียนสูญหายหรือเป;นอันตรายไปด+วยประการอ่ืน หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ให+ผู+ควบคุมเรือขอใบทะเบียนใหม-แทนใบเก-าจากนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้น 

ถ+ากรณีดังกล-าวแล+วเกิดข้ึนนอกเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ให+ผู+ควบคุมเรือขอ
ใบทะเบียนชั่วคราวท่ีเมืองท-าแรกถึง ซ่ึงมีนายทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยแล+วแต-กรณี 

เม่ือเรือมาถึงเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ ผู+ควบคุมเรือต+องนําใบทะเบียนชั่วคราวส-ง
นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-านั้นภายในกําหนดสิบวันนับแต-วันเรือถึง เพ่ือนายทะเบียนเรือจะได+
ออกใบทะเบียนใหม-แทนใบเก-า 

ในกรณีท่ีใบทะเบียนไม-มีท่ีว-างสําหรับกรอกรายการต-าง ๆ ได+ต-อไป ให+นายทะเบียน
เรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทย แล+วแต-กรณี ออกใบประจําต-อตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือได+ออกใบทะเบียนใหม-แทนใบเก-าแล+ว ถ+าใบเก-ายังมีอยู-ในกรณีท่ี

ชํารุดในสาระสําคัญ หรือได+พบในภายหลังในกรณีท่ีสูญหาย ให+ผู+ควบคุมเรือส-งแก-นายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือโดยด-วน เพ่ือจัดการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือมีการเปลี่ยนตัวผู+ควบคุมเรือให+ผู+ควบคุมเรือคนใหม-นําใบทะเบียน

กับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประจําตัวของตนไปแสดงต-อเจ+าท-าหรือนายทะเบียนเรือหรือ
เจ+าพนักงานกงสุลไทย แล+วแต-กรณี ก-อนเรือออก 

เม่ือเจ+าพนักงานดังกล-าวมานั้นได+พิจารณาเป;นท่ีพอใจแล+ว ให+หมายเหตุการเปลี่ยนตัว
ผู+ควบคุมเรือในใบทะเบียนและลงนามกํากับไว+ 

เม่ือมีการเปลี่ยนตัวผู+ควบคุมเรือนอกเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ให+เจ+าพนักงาน
ผู+หมายเหตุรายงานไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยด-วน 

ให+รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว+นเรือไทยท่ีจดทะเบียนแล+วบางขนาดมิต+องปฏิบัติตามบท
แห-งมาตรานี้ โดยออกเป;นกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือ ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-า

ข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเป;นผู+หมายเหตุไว+ในใบทะเบียน 
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือนอกเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ ให+นายทะเบียน

เรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองท-าท่ีมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือท่ีเรือแรกถึง แล+วแต-กรณี 
เป;นผู+หมายเหตุในใบทะเบียนแต-จะต+องแจ+งให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น
ทราบ และได+รับอนุญาตจากนายทะเบียนเรือนั้นก-อน 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เรือไทยที่ได+จดทะเบียนแล+วได+สูญหายไป ถูกข+าศึกคร-าห3 

ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ให+เจ+าของเรือแจ+งแก-นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-า
ข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีตนทราบเหตุการณ3 และให+นายทะเบียนเรือนั้น 
บันทึกข+อความท่ีได+รับแจ+งลงไว+ในสมุดทะเบียนเป;นหลักฐาน 



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 

 

 

ในกรณีดังกล-าวแล+วในวรรคก-อน ถ+าใบทะเบียนไม-สูญหายหรือไม-ถูกทําลาย ให+ผู+
ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนแก-นายทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองท-าท่ีเกิดเหตุหรือ
ท่ีแรกถึง แล+วแต-กรณี 

 
มาตรา ๒๓  ให+นายทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทย แล+วแต-กรณี ส-งใบทะเบียน

ท่ีได+รับไว+ตามมาตราก-อนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ 
 
มาตรา ๒๔๗  ถ+าเรือได+เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ หรือต-อขึ้นใหม-นอกราชอาณาจักรไทย 

และเป;นเรือของบุคคลผู+มีลักษณะท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ 
เจ+าพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจเรือ กรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* อาจออกใบ
ทะเบียนชั่วคราวให+แก-ผู+ควบคุมเรือ และให+เจ+าพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจเรือกรมการ
ขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* ผู+ออกใบทะเบียนชั่วคราวส-งสําเนาใบทะเบียนชั่วคราวนั้นไปยังนาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองท-าซ่ึงมีความจํานงจะจดทะเบียนโดยด-วน 

ข+อความในใบทะเบียนชั่วคราวต+องมีรายการ ดังต-อไปนี้ 
๑. ชื่อเรือ และชื่อเก-า ถ+ามี 
๒. ชื่อผู+ควบคุมเรือ 
๓. ชื่อเจ+าของเรือ และชื่อเจ+าของเก-า ถ+ามี 
๔. เหตุท่ีได+กรรมสิทธิ์เรือนั้น 
๕. วัน เดือน ป< และตําบลท่ีได+กรรมสิทธิ์ 
๖. รายการเก่ียวด+วยขนาดเรือ การต-อเรือ และรายการอ่ืน ๆ เท-าท่ีแสดงได+ 
๗. ชื่อเมืองท-าซ่ึงมีความจํานงจะจดทะเบียนเป;นเรือไทย 
 
มาตรา ๒๕๘  ใบทะเบียนชั่วคราวซ่ึงเจ+าพนักงานกงสุลไทย หรือพนักงานตรวจเรือ

กรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* ออกให+ตามมาตรา ๒๔ ให+ใช+ได+เช-นเดียวกับใบทะเบียน และ
ให+ใช+ได+จนกว-าเรือนั้นมาถึงเมืองท-าซ่ึงมีความจํานงจะจดทะเบียน แต-ห+ามมิให+ใช+เกินกําหนดหกเดือน
นับแต-วันออกใบทะเบียนชั่วคราวนั้น 

ให+ผู+ควบคุมเรือส-งใบทะเบียนชั่วคราวแก-นายทะเบียนเรือภายในเจ็ดวันนับแต-วันท่ี
เรือนั้นมาถึงเมืองท-าซ่ึงมีความจํานงจะจดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๖  ภายในน-านน้ําไทย เม่ือเรือลําใดจะออกไปยังเมืองท-าหนึ่งเมืองท-าใด 

เพ่ือจะจดทะเบียนเป;นเรือไทยและประสงค3จะรับประโยชน3ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว-างเดินทาง
นั้น ให+ผู+ควบคุมเรือขอใบผ-านเมืองท-าชั่วคราวจากเจ+าท-าผู+ควบคุมถ่ินท่ีท่ีเรือจะออกไป 

ใบผ-านเมืองท-าชั่วคราวนี้ให+ใช+ได+เสมือนใบทะเบียนภายในกําหนดเง่ือนไขอันระบุไว+
ในผ-านเมืองท-าชั่วคราวนั้น 

ในการขอใบผ-านนี้ เม่ือเจ+าท-าได+พิจารณาไม-เห็นสมควรจะไม-อนุญาตก็ได+ 
 

                                                 
๗ มาตรา ๒๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๘ มาตรา ๒๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 

 

 

หมวด ๓ 
การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว 

   
 

มาตรา ๒๗  การโอนโดยนิติกรรมซ่ึงกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว ให+ยื่นคํา
ร+องต-อนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น เพ่ือขอให+จัดการโอนไว+ในสมุดทะเบียน 

สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ ให+ทําเป;นหนังสือตามแบบพิมพ3ของกรมการ
ขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* ต-อหน+านายทะเบียนเรือดังกล-าวมาแล+ว 

ถ+ามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกล-าวมาแล+วนอกเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ ให+นาย
ทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองท-าที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้น แล+วแต-กรณี 
ทําหน+าท่ีเป;นนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุการโอนไว+ในใบทะเบียน
และส-งสําเนาสัญญา ถ+าจําเป;นก็รวมท้ังคําแปลสัญญาอันรับรองว-าถูกต+องไปยังนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยด-วน เมื่อได+รับเอกสารเช-นว-านั้นและเห็นว-าถูกต+องแล+ว 
ให+นายทะเบียนเรือจดการโอนไว+ในสมุดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีดังกล-าวมาแล+วในมาตราก-อน เม่ือปรากฏว-าผู+รับโอนไม-ต+องด+วย

ลักษณะท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ 
๑. ถ+าทําการโอน ณ เมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-า

ท่ีกล-าวนั้นเรียกใบทะเบียนคืน และให+ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
๒. ถ+าทําการโอนนอกเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ ให+นายทะเบียนเรือ หรือเจ+า

พนักงานกงสุลไทย แล+วแต-กรณี เรียกใบทะเบียนคืนและให+ส-งรายงานเก่ียวกับเหตุการณ3และใบ
ทะเบียนนั้น พร+อมท้ังเอกสารต-าง ๆ ท่ีระบุไว+ในวรรคสามแห-งมาตราก-อนไปยังนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือให+ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือกรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+วได+ตกไปเป;นของผู+ใดโดย

ทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ให+ผู+นั้นส-งใบทะเบียนพร+อมท้ังคํารับรองและพยานหลักฐานเก่ียวกับสัญชาติ
ของตนต-อนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเก+าสิบวัน นับแต-วันท่ีเรือได+
ตกไปเป;นของผู+นั้น 

เพ่ือการนี้ให+นายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวข+องมาสอบถามได+ 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว ได+ตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม

เป;นของบุคคลท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ให+ผู+ท่ีได+กรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นคําร+องเป;น
หนังสือต-อนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ เพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตน 
ภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไว+ในมาตราก-อนพร+อมท้ังนําพยานหลักฐานมาแสดงว-าตนได+กรรมสิทธิ์และ
เป;นผู+ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 

 

 

เม่ือได+รับคําร+องและพยานหลักฐานดังกล-าวข+างต+นแล+ว ถ+ามีมูลพอเชื่อฟ>งได+ภายใน
เจ็ดวัน ให+นายทะเบียนเรือจัดให+ปRดประกาศคําร+องนั้นไว+ ณ เมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือและโฆษณา
ในหนังสือพิมพ3โดยผู+ร+องต+องออกค-าใช+จ-ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ถ+าพ+นกําหนดสามสิบวันนับแต-วันท่ีปRดประกาศไว+แล+ว ไม-มีผู+ใดคัดค+านต-อนาย
ทะเบียนเรือ ให+นายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผู+ร+องและเม่ือได+สอบพยานหลักฐานเป;นท่ีถูกต+อง
แล+ว ให+นายทะเบียนเรือบันทึกรายการไว+ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุใบทะเบียนตามคําร+องนั้น 

ถ+ามีผู+คัดค+านภายในสามสิบวันนั้น ให+นายทะเบียนเรือแจ+งให+ผู+คัดค+านนําคดีไปฟUอง
ศาลภายในสิบห+าวัน และในระหว-างสิบห+าวันนี้ให+นายทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือหมายเหตุ
ไว+ก-อน ถ+าผู+คัดค+านไม-นําคดีไปฟUองศาลภายในกําหนดนั้น ให+นายทะเบียนเรือดําเนินการดังบัญญัติไว+
ในวรรคก-อน ถ+าผู+คัดค+านนําคดีไปฟUองศาล ให+นายทะเบียนเรือเลื่อนการดําเนินการไปจนกว-าศาลจะ
ได+พิพากษาคดีถึงท่ีสุดแล+ว จึงดําเนินการต-อไปตามคําพิพากษานั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่เรือไทยที่ได+จดทะเบียนแล+ว ได+ตกไปโดยทางอื่นนอกจาก

นิติกรรม เป;นของบุคคลผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ก็ดีหรือใน
กรณีท่ีบุคคลผู+เป;นเจ+าของขาดลักษณะเช-นนั้นด+วยเหตุใด ๆ ก็ดี ถ+าเจ+าของเรือมีความประสงค3จะให+
เรือนั้นยังคงเป;นเรือไทยต-อไปก็ให+จัดการโอนไปยังผู+ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ภายใน
เก+าสิบวันนับแต-วันท่ีเรือได+ตกไปเป;นของตน หรือนับแต-วันท่ีขาดลักษณะเช-นนั้น แล+วแต-กรณี แต-ถ+า
เจ+าของเรือไม-มีความประสงค3จะให+เรือนั้นยังคงเป;นเรือไทยต-อไป ก็ให+ยื่นคําร+องขอถอนทะเบียนต-อ
นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเก+าสิบวัน ดังกล-าวแล+วดุจกัน 

ถ+าพ+นกําหนดเก+าสิบวันดังกล-าวไว+ในวรรคก-อนแล+วเจ+าของเรือมิได+จัดการอย-างใด 
ให+ถือว-าเจ+าของเรือมีความประสงค3จะให+เรือนั้นยังคงเป;นเรือไทยต-อไป และเม่ือกรมการขนส-งทางน้ํา
และพาณิชยนาวี*ร+องขอ ให+พนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคําร+องต-อศาลภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีพ+น
กําหนดเก+าสิบวันดังกล-าวแล+ว เพ่ือขอให+ศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแก-ผู+ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+
ตามมาตรา ๗ เม่ือขายได+และหักค-าธรรมเนียมกับค-าใช+จ-ายเหลือเงินเป;นจํานวนสุทธิเท-าใดให+จ-ายแก-
บุคคลผู+มีสิทธิจะได+รับ 

ในระหว-างท่ีจัดการโอนดังกล-าวข+างต+น ให+ถือว-าเรือนั้นเป;นเรือไทย แต-ในกรณีท่ีมิได+
จัดการโอนตามวรรคสองมิให+ถือว-าเรือนั้นเป;นเรือไทย เม่ือพ+นกําหนดร+อยแปดสิบวันนับแต-วันท่ีเรือ
นั้นเป;นของบุคคลผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+และเม่ือพ+นกําหนดร+อยแปดสิบวัน
นั้นไปแล+ว ให+นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือหุ+นในห+างหุ+นส-วนหรือบริษัทจํากัดซ่ึงเป;นเจ+าของเรือไทยท่ีได+จด

ทะเบียนแล+วได+ตกไปเป;นของบุคคลอ่ืนใดโดยนิติกรรม หรือโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ให+หุ+นส-วน
ผู+จัดการหรือกรรมการผู+จัดการบริษัท แล+วแต-กรณี แจ+งความต-อนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแต-วันที่ตนทราบว-าหุ+นได+ตกไปเป;นของบุคคลอื่นนั้น 
พร+อมท้ังยื่นรายงานเก่ียวกับสัญชาติของบุคคลท่ีได+มาเป;นเจ+าของหุ+นนั้นด+วย 

เพ่ือการนี้ ให+นายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข+องมาสอบถามได+ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 

 

 

มาตรา ๓๒ ทวิ๙  ในกรณีท่ีมีการฝWาฝXนมาตรา ๗ ตรี (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๗ 
จัตวา (๒) ให+นิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยท่ีมีการฝWาฝXนดังกล-าว ปฏิบัติ
ดังต-อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ+งให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบถึง
การฝWาฝXนดังกล-าวภายในเจ็ดวันนับแต-วันท่ีรู+หรือควรรู+ถึงการฝWาฝXนนั้น 

(๒) หยุดใช+เรือไทยท่ีตนถือกรรมสิทธิ์ดังกล-าวตามหลักเกณฑ3และเง่ือนไข ดังต-อไปนี้ 
(ก) กรณีท่ีเป;นเรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ ถ+านิติบุคคลนั้นไม-

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกล-าวตามมาตรา ๗ ได+ต-อไป แต-ยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน
เป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ได+ ให+หยุดใช+เรือนั้นทําการค+าในน-านน้ําไทยโดยพลัน แต-ถ+านิติบุคคลนั้น
ไม-สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ได+ต-อไป ให+หยุดใช+เรือนั้นทํา
การขนส-งหรือลากจูงตามท่ีมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือความตกลงระหว-างประเทศกําหนดให+
ต+องขนส-งหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันด+วย  ท้ังนี้ เว+นแต-กรณีท่ีได+รู+ถึงการฝWาฝXนในเวลาท่ีเรืออยู-ใน
ระหว-างการเดินทางโดยมีการขนส-งหรือลากจูงอยู- ก็ให+ใช+เรือนั้นทําการขนส-งหรือลากจูงต-อไปได+
จนถึงเมืองท-าหรือถ่ินท่ีตามท่ีได+ตกลงไว+กับผู+ว-าจ+าง 

(ข) กรณีท่ีเป;นเรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ถ+านิติบุคคลนั้นไม-
สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกล-าวตามมาตรา ๗ ทวิ ได+ต-อไป ให+หยุดใช+เรือนั้นทําการขนส-งหรือลากจูง
ตามท่ีมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือความตกลงระหว-างประเทศกําหนดให+ต+องขนส-งหรือลากจูง
โดยเรือไทยโดยพลัน เว+นแต-กรณีท่ีได+รู+ถึงการฝWาฝXนในเวลาท่ีเรืออยู-ในระหว-างการเดินทางโดยมีการ
ขนส-งหรือลากจูงอยู- ก็ให+ใช+เรือนั้นทําการขนส-งหรือลากจูงต-อไปได+จนถึงเมืองท-าหรือถ่ินท่ีตามท่ีได+ตก
ลงไว+กับผู+ว-าจ+าง 

 
มาตรา ๓๓  ถ+าผู+เป;นหุ+นส-วนในห+างหุ+นส-วนซ่ึงเป;นเจ+าของเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว 

ขาดลักษณะท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย เว+นแต-หุ+นของผู+เป;นหุ+นส-วนนั้นจะได+โอนไปยังบุคคลผู+มี
ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ภายในหกสิบวันนับแต-วันท่ีขาดลักษณะเช-นนั้น 

 
มาตรา ๓๔  ถ+าจํานวนหุ+นในบริษัทจํากัดซ่ึงเป;นเจ+าของเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว

บกพร-องจนทําให+บริษัทขาดลักษณะท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ให+ผู+มีส-วนได+เสีย
หรือพนักงานอัยการร+องขอให+ศาลสั่งขายทอดตลาดหุ+นซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเป;นเหตุให+บริษัท
ขาดลักษณะเช-นนั้นแก-ผู+ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ภายในเก+าสิบวันนับแต-วันท่ีผู+มี
ส-วนได+เสียหรือพนักงานอัยการ แล+วแต-กรณี ได+ทราบการขาดลักษณะเช-นนั้น 

ในการท่ีจะถือว-าหุ+นใดเป;นเหตุให+บริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีได+
จดทะเบียนแล+วได+ เพ่ือประโยชน3ในการท่ีจะร+องขอต-อศาลให+สั่งขายทอดตลาดนั้น ให+ถือเอาหุ+นซ่ึงได+
โอนไปและเป;นเหตุให+บริษัทขาดลักษณะดังกล-าวแล+ว เป;นหุ+นท่ีจะต+องขายทอดตลาดดังกล-าวนี้ ถ+ามี
จํานวนมากกว-าท่ีจําเป;นจะต+องขายทอดตลาดก็ให+ขายทอดตลาดเฉพาะหุ+นท่ีมีเลขหมายน+อยท่ีสุดเป;น

                                                 
๙ มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 

 

 

ลําดับข้ึนไปจนครบจํานวนอันจะทําให+บริษัทมีลักษณะท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา ๗ 
หุ+นนอกนั้นไม-ต+องขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดต+องขายให+เสร็จภายในเก+าสิบวันนับแต-วันท่ีลงในประกาศครั้ง
แรก ถ+าภายในกําหนดนั้นไม-มีผู+ซ้ือหุ+นจนครบจํานวนอันจะทําให+บริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ
ไทยได+ ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๕  ถ+าจํานวนกรรมการส-วนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเป;นเจ+าของเรือไทยท่ีได+

จดทะเบียนแล+วไม-ถูกต+องตามท่ีบัญญัติไว+ในมาตรา ๗ ให+กรรมการผู+จัดการของบริษัทแจ+งต-อนาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีตนทราบเหตุการณ3นั้น 
และถ+าภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีแจ+งยังมิได+จัดให+จํานวนกรรมการถูกต+องตามมาตรา ๗ ให+นาย
ทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

เพ่ือการนี้ ให+นายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข+องมาสอบถามได+ 

 
มาตรา ๓๕ ทวิ๑๐  ในกรณีท่ีมีการฝWาฝXนมาตรา ๗ ตรี (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๗ 

จัตวา (๒) โดยนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยมิได+รู+เห็นหรือยินยอมด+วย 
ให+ดําเนินการ ดังต-อไปนี้ 

(๑) ถ+านิติบุคคลนั้นเป;นนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตาม
มาตรา ๗ และขาดคุณสมบัติท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยนั้นได+ต-อไป หากยังมี
คุณสมบัติท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ทวิ ให+นํามาตรา ๓๔ 
มาใช+บังคับโดยอนุโลม แต-ถ+าไม-มีคุณสมบัติท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตาม
มาตรา ๗ ทวิ ให+นํามาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ มาใช+บังคับโดยอนุโลม แล+วแต-กรณี 

(๒) ถ+านิติบุคคลนั้นเป;นนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตาม
มาตรา ๗ ทวิ และขาดคุณสมบัติท่ีจะเป;นผู+ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยนั้นต-อไป ให+นํา
มาตรา ๓๔ มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การจํานองและบุริมสิทธิอันเก่ียวกับ 
เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว 

   
 

มาตรา ๓๖  สัญญาจํานองเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+วนั้น ให+ทําเป;นหนังสือตาม
แบบพิมพ3ของกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* และจดทะเบียนการจํานองต-อหน+านายทะเบียน
เรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 

ในเรื่องบุริมสิทธิดังระบุไว+ในมาตรา ๒๗๓ ถึงมาตรา ๒๗๖ แห-งประมวลกฎหมาย
แพ-งและพาณิชย3 ให+ถือว-าเรือดังกล-าวมาแล+วเป;นอสังหาริมทรัพย3 และให+นํามาตรา ๒๘๕ ถึงมาตรา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 

 

 

๒๘๙ แห-งประมวลกฎหมายนั้นมาใช+บังคับและในเรื่องการจดทะเบียนบุริมสิทธิดังกล-าวมาแล+ว 
ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือเป;นพนักงานเจ+าหน+าท่ี 

การจดทะเบียนดังบัญญัติไว+ในสองวรรคก-อนนั้น ให+จดไว+ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุ
ไว+ในใบทะเบียน 

 
มาตรา ๓๗  ถ+าจะต+องปฏิบัติตามความในมาตราก-อนนอกเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ 

ให+นายทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองท-าหนึ่งเมืองท-าใด แล+วแต-กรณี เป;นผู+ทํา
หน+าท่ีนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุไว+ในใบทะเบียน แล+วส-ง
สําเนาให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยด-วน เม่ือได+รับสําเนาเช-นนั้นแล+ว 
ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือจดข+อความนั้นไว+ในสมุดทะเบียน 

 
หมวด ๕ 

ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองท-าข้ึนทะเบียน 
การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม- 

   
 

มาตรา ๓๘  เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+วจะใช+ชื่ออย-างอ่ืนให+ผิดไปจากท่ีได+จดทะเบียน
ไว+ไม-ได+ 

ชื่อของเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว จะเปลี่ยนได+ต-อเม่ือได+รับอนุญาตเป;นหนังสือ
จากอธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

การขอเปลี่ยนชื่อเรือ ให+ทําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  เม่ือได+รับอนุญาตให+เปลี่ยนชื่อเรือแล+วการแก+ชื่อท่ีตัวเรือ ในสมุด

ทะเบียน ในใบทะเบียน ในเอกสารอ่ืนทุกฉบับซ่ึงเห็นว-าสมควร และการโฆษณาเก่ียวกับการเปลี่ยนชื่อ
เรือนั้น ให+ทําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๐  เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว เม่ือได+มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส-วน

อ่ืนของเรือให+ผิดไปจากรายการซ่ึงปรากฏอยู-ในใบทะเบียน ผู+ควบคุมเรือต+องแจ+งการเปลี่ยนแปลงนั้น
ต-อนายทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองท-าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเช-นว-านั้นโดยด-วน 
ถ+าท่ีเมืองท-านั้นไม-มีเจ+าพนักงานดังกล-าวแล+ว ต+องแจ+งการเปลี่ยนแปลงท่ีเมืองท-าแรกถึงซ่ึงมีเจ+า
พนักงานดังกล-าวแล+ว 

 
มาตรา ๔๑  ในการแจ+งการเปลี่ยนแปลงต-อนายทะเบียนเรือตามมาตราก-อน ให+ผู+ควบคุม

เรือส-งใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไปแสดงด+วย 
ถ+านายทะเบียนเรือท่ีได+รับแจ+งการเปลี่ยนแปลงมิใช-นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-า

ข้ึนทะเบียนของเรือ ให+นายทะเบียนเรือนั้นหมายเหตุรายการเปลี่ยนแปลงไว+ในใบทะเบียนแล+วลงนาม
กํากับไว+ และให+รายงานรายการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของ
เรือทราบโดยด-วน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 

 

 

 
มาตรา ๔๒  ในการแจ+งการเปลี่ยนแปลงต-อเจ+าพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา ๔๐ 

ให+ผู+ควบคุมเรือส-งใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือถ+าไม-
มีใบตรวจเรือเช-นนั้น ก็ให+ส-งใบตรวจเรือของบุคคลผู+ซ่ึงกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*ได+ระบุ
ไว+หรือผู+ซ่ึงมีความรู+และฐานะท่ีเทียบกันได+อย-างใกล+เคียงไปแสดงด+วย 

ให+เจ+าพนักงานกงสุลไทยหมายเหตุรายการการเปลี่ยนแปลงนั้นไว+ในใบทะเบียนแล+ว
ลงนามกํากับไว+ และให+รายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียน
ของเรือทราบโดยด-วน กับให+ส-งสําเนาใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือซ่ึงรับรองว-าถูกต+องไปให+ด+วย 

 
มาตรา ๔๓  เ ม่ือได+รับรายงานการเปลี่ยนแปลงและเอกสารเ ก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงแล+ว ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือสั่งให+จดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว+ และออกใบทะเบียนให+ใหม- 

ถ+าเรือนั้นไม-อยู-ท่ีเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือ ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือส-งใบทะเบียนใหม-ไปให+นายทะเบียนเรือหรือเจ+าพนักงานกงสุลไทยท่ีได+รับแจ+งการ
เปลี่ยนแปลงนั้น แล+วแต-กรณี 

เม่ือได+รับใบทะเบียนใหม-แล+ว ให+ผู+ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนเดิมซ่ึงต+องส-งไปให+นาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔  เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนไว+แล+ว จะขอโอนไปข้ึนทะเบียนเรือ ณ เมืองท-า

อ่ืนภายในราชอาณาจักรไทยก็ได+ คําขอให+ทําเป;นหนังสือยื่นต-อนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้น โดยบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนว-าเป;นผู+มีส-วนได+เสียในเรือนั้น 

เม่ือมีผู+มาขอโอนเมืองท-าข้ึนทะเบียนเรือตามความในวรรคก-อน ให+นายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองท-าขึ้นทะเบียนของเรือแจ+งการอนุญาตการโอนนั้นพร+อมทั้งส-งสําเนาเอกสารต-าง ๆ 
อันเกี่ยวกับเรือและรายนามบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนว-าเป;นผู+มีส-วนได+เสียในเรือนั้นไป
ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าท่ีมีความจํานงจะข้ึนทะเบียน 

เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึนทะเบียนใหม-ได+รับเอกสารต-าง ๆ ดังกล-าว
แล+วข+างต+น ให+จดรายการของเอกสารเหล-านั้น และรายนามบุคคลท้ังหมดเช-นว-านั้นลงในสมุด
ทะเบียน แล+วออกใบทะเบียนให+ใหม- ส-วนใบทะเบียนเดิมให+เรียกคืน เมืองท-านี้ย-อมเป;นเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้นต-อไป และให+เปลี่ยนชื่อเมืองท-าท่ีตัวเรือเป;นชื่อเมืองท-าใหม- 

 
มาตรา ๔๕  การจดทะเบียนเป;นเรือไทยสิ้นไปด+วยเหตุต-าง ๆ ดังระบุไว+ใน มาตรา ๒๒ 
เม่ือการจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+สิ้นไปด+วยเหตุสูญหาย ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง 

ทําลาย หรือถูกละท้ิง จะขอจดทะเบียนใหม-เป;นเรือไทยได+ก็แต-โดยปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๒ 
เท-านั้น และในกรณีเช-นว-านี้ให+เรียกเก็บค-าธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม- 

ค-าธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้ ให+เรียกเก็บเต็มอัตรา หรือเพียงบางส-วน
แล+วแต-พฤติการณ3ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 

 

 

มาตรา ๔๖  เรือที่ไม-เคยจดทะเบียนเป;นเรือไทยมาขอจดทะเบียนเป;นเรือไทย 
ต+องจดในชื่อเรือท่ีใช+อยู-ในขณะท่ีขอจดทะเบียน ส-วนเรือท่ีเคยจดทะเบียนเป;นเรือไทยแล+วมาขอจด
ทะเบียนใหม-ต+องจดในชื่อเรือท่ีใช+อยู-ในขณะท่ีขอจดทะเบียน แต-ในคําร+องผู+ขอจดทะเบียนต+องแจ+งชื่อ
เรือครั้งสุดท+ายท่ีใช+อยู-ในขณะท่ีการจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+สิ้นไป 

 
หมวด ๖ 

สิทธิและหน+าท่ีพิเศษของเรือไทย 
   

 
มาตรา ๔๗  นอกจากจะมีความตกลงกับต-างประเทศเป;นอย-างอื่น เรือไทยซึ่งได+

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเรือมีขนาดตํ่ากว-าท่ีบัญญัติไว+ในมาตรา ๘ สําหรับการค+าใน
น-านน้ําไทย ซ่ึงเป;นบุคคลตามมาตรา ๗ เท-านั้นจะทําการค+าในน-านน้ําไทยได+ 

บทบัญญัติในวรรคก-อนไม-ใช+บังคับแก-เรือของบุคคลธรรมดาท่ีเป;นคนต-างด+าวซ่ึงมี
ขนาดตํ่ากว-าท่ีบัญญัติไว+ในมาตรา ๘ สําหรับการค+าในน-านน้ําไทย 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๑๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีได+พิจารณาเห็นว-า น-านน้ําไทยส-วนใดยังมีเรือไทย

ทําการตามมาตรา ๔๗ ไม-พอแก-ความต+องการของประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตให+เรือของบุคคล
ผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ทําการตามมาตรา ๔๗ ได+ มีกําหนด
คราวละไม-เกินหนึ่งป< แต-ต+องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ห+ามมิให+บุคคลผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตาม

มาตรา ๗ เช-าหรือรับเอาไปโดยประการอ่ืน ซ่ึงเรือไทยมีขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการค+าในน-านน้ําไทย
ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเอาไปทําการค+าในน-านน้ําไทย 

 
มาตรา ๔๙๑๒  เรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว ในระหว-างเวลาท่ีคงใช+เรือต+องมีเอกสาร

ดังต-อไปนี้ประจําเรือ 
๑. ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แล+วแต-กรณี 
๒. ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือต-าง ๆ 
๓. สัญญาคนประจําเรือ 
๔. สัญญาเช-าเรือ ถ+ามี 
๕. ใบตราส-ง ถ+ามี 
๖. บัญชีสินค+าสําหรับเรือ ถ+ามี 
๗. สมุดปูมเรือ 
๘. ใบปล-อยเรือและใบอนุญาตออกจากท-า ถ+ามี 
เอกสารตามวรรคหนึ่ง นอกจากใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แล+วแต-กรณี 

รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว+นมิให+ต+องมีได+โดยออกเป;นกฎกระทรวง 
                                                 

๑๑ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๒ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๑๒ มาตรา ๔๙ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 

 

 

เอกสารตามวรรคหนึ่ง อาจใช+พิสูจน3สัญชาติเรือได+ ส-วนภาษาและแบบพิมพ3ของ
เอกสารนั้น หากมิได+มีข+อความบัญญัติไว+ในพระราชบัญญัตินี้ ก็ให+ทําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๐๑๓  คนประจําเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนตามความในมาตรา ๗ ซ่ึงสามารถ

ทําการค+าในน-านน้ําไทยได+ทุกคนต+องเป;นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
สําหรับคนประจําเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนตามความในมาตรา ๗ ทวิ เพ่ือใช+

ประกอบการขนส-งทางทะเลระหว-างประเทศโดยเฉพาะต+องมีอัตราส-วนของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  เรือไทยเท-านั้นท่ีมีสิทธิใช+ธงชาติไทยได+ 
ถ+าเรือลําใดซ่ึงมิใช-เรือไทย ใช+ธงชาติไทยเพ่ือแสดงให+เห็นว-าเป;นเรือไทย ต+องถือว-า

เรือลํานั้นฝWาฝXนพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๒  ผู+ควบคุมเรือไทยท่ีได+จดทะเบียนแล+ว ต+องจัดให+มีการชักธงชาติไทยใน

เม่ือ 
๑. เรือราชนาวี หรือเรือราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู+มีอํานาจโดย

ชอบด+วยกฎหมายส-งสัญญาณสั่งให+ชักธงชาติ 
๒. ผ-านเรือรบไทยหรือเรือรบต-างประเทศ 
๓. ขณะเรือเข+าหรือออกจากเมืองท-าไทย และเมืองท-าต-างประเทศ 
๔. ขณะเรืออยู-ในเมืองท-าไทยต้ังแต-เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย3ตก 
ให+รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว+นเรือบางขนาดมิต+องปฏิบัติตามบทแห-งมาตรานี้ได+ 

โดยออกเป;นกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  ห+ามมิให+ผู+ควบคุมเรือหรือเจ+าของเรือไทยลําใด กระทําการใด ๆ 

โดยเจตนาจะให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีผู+มีอํานาจตรวจเรือเข+าใจผิดไปว-าเรือนั้นเป;นเรือต-างประเทศ 
 
มาตรา ๕๓/๑๑๔  ห+ามมิให+ผู+ควบคุมเรือหรือเจ+าของเรือไทยปล-อยท้ิงหรือทําให+สารท่ี

เป;นอันตรายหรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีสารท่ีเป;นอันตรายปนอยู-พ+นจากเรือลงสู-ทะเลไม-ว-าบริเวณใด ๆ เกินกว-า
มาตรฐานท่ีกําหนดในมาตรา ๕๓/๒  ท้ังนี้ ไม-ว-าด+วยเหตุใด เว+นแต-เป;นการปล-อยท้ิงจากการสํารวจ
การแสวงหาประโยชน3 หรือจากกระบวนการเก่ียวกับทรัพยากรแร-บนพ้ืนท+องทะเลนอกชายฝ>[ง หรือ
เป;นการปล-อยท้ิงเพ่ือวัตถุประสงค3ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร3อันชอบด+วยกฎหมายเก่ียวกับการลด
หรือการควบคุมมลพิษ 

การปล-อยทิ้งตามวรรคหนึ่งให+รวมถึงการรั่ว การกําจัด การหก การซึม การสูบ 
การแพร-กระจายหรือการเท สารท่ีเป;นอันตรายหรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีสารท่ีเป;นอันตรายปนอยู-ด+วย 

                                                 
๑๓ มาตรา ๕๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๔ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 

 

 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให+ใช+บังคับแก-ผู+ควบคุมหรือเจ+าของสิ่งก-อสร+างในทะเลท้ังท่ี
ติดตรึงอยู-กับท่ีหรือท่ีลอยน้ําได+ ซ่ึงก-อสร+างข้ึนเพ่ือการสํารวจหรือผลิตปRโตรเลียม หรือสนับสนุนการ
สํารวจหรือผลิตปRโตรเลียม หรือการสํารวจและแสวงหาประโยชน3จากทรัพยากรในทะเลด+วย 

 
มาตรา ๕๓/๒๑๕  ให+อธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติรัฐมนตรี

มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชั้นและรายชื่อของสารท่ีเป;นอันตราย มาตรฐานการ
ควบคุม การปล-อยท้ิงสารท่ีเป;นอันตราย และวิธีการกําจัดสารท่ีเป;นอันตราย 

 
มาตรา ๕๔  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ อันพึงจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตาม

พระราชบัญญัตินี้ แต-ยังมิได+จดทะเบียนก็ดี หรือเรือซ่ึงได+จดทะเบียนเป;นเรือไทยแล+วแต-การจด
ทะเบียนได+สิ้นไปด+วยเหตุต-าง ๆ ดังระบุไว+ในมาตรา ๒๒ ก็ดี ไม-ชอบท่ีจะได+รับประโยชน3อันเรือไทยจะ
พึงได+รับตามพระราชบัญญัตินี้ แต-ในเรื่องเสียค-าธรรมเนียมต+องใช+ค-าปรับ ถูกริบ และต+องรับโทษเพ่ือ
ความผิดใด ๆ อันเกิดข้ึนในเรือ หรือโดยคนประจําเรือ ให+จัดการแก-เรือนั้นเช-นเดียวกับเป;นเรือไทยท่ี
ได+จดทะเบียนแล+ว 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๕๕  ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีความผิดท่ีเกิดข้ึนใน
เรือไทย ให+ถือว-าเจ+าพนักงานต-อไปนี้เป;นพนักงานฝWายปกครอง หรือตํารวจชั้นผู+ใหญ-ตามความใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด+วย เม่ือปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๙๒ แห-ง
ประมวลกฎหมายนั้น 

๑. เจ+าท-า หรือผู+รักษาการแทนเจ+าท-า 
๒. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผู+ทําหน+าท่ีดังต-อไปนี้ คือ ผู+บังคับบัญชาปUอม ผู+บังคับ

การเรือ หรือผู+บังคับการกองทหารแห-งราชนาวี 
๓. เจ+าพนักงานประมงหรือเจ+าพนักงานศุลกากรต้ังแต-ตําแหน-งประจําแผนกข้ึนไป 
๔. เจ+าพนักงานอ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีได+แต-งต้ังเพ่ือการนี้ 
เพ่ือประโยชน3แห-งมาตรานี้ เจ+าพนักงานประมงและเจ+าพนักงานศุลกากรตํ่ากว-า

ตําแหน-งประจําแผนกลงมา ให+ถือว-าเป;นพนักงานฝWายปกครองหรือตํารวจ 
 
มาตรา ๕๖๑๖  ภายใต+บังคับมาตรา ๕๗ ให+เจ+าพนักงานมีอํานาจกักเรือและยึด

เอกสารเก่ียวกับเรือ ในกรณีดังต-อไปนี้ 
(๑) เม่ือมีการฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๗ ตรี มาตรา ๗ จัตวา มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๐ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๓ 
                                                 

๑๕ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ มาตรา ๕๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 

 

 

(๒) เม่ือมีการกระทําความผิดอ่ืนใดเกิดข้ึนในเรือและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุก
ต้ังแต-สิบป<ข้ึนไปหรือโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๕๗  ให+เจ+าพนักงานต-อไปนี้ มีอํานาจกักและยึดตามความในมาตราก-อน 
๑. พนักงานฝWายปกครองและตํารวจชั้นผู+ใหญ- ตามความในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา และอนุมาตรา ๑ อนุมาตรา ๒ และอนุมาตรา ๔ แห-งมาตรา ๕๕ 
๒. เจ+าพนักงานศุลกากรต้ังแต-ตําแหน-งหัวหน+ากองข้ึนไป 
การกักหรือการยึดเช-นว-านั้น ห+ามมิให+กักหรือยึดเกินกว-าสองวัน โดยมิได+รับอนุญาต

จากศาล การนับระยะเวลานั้น ถ+าเรืออยู-ในเมืองท-าไทย ให+เริ่มนับต้ังแต-วันท่ีกักเรือหรือยึดเอกสาร 
ถ+าเรือมิได+อยู-ในเมืองท-าไทยให+นําเรือเข+ามาในเมืองท-าไทยโดยด-วน และระยะเวลาเช-นว-านั้น ให+เริ่ม
นับต้ังแต-วันท่ีเรือถึงเมืองท-าไทย 

ถ+าเจ+าพนักงานเห็นเป;นการสมควรท่ีจะขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกว-าสองวัน 
ก็ให+ยื่นคําร+องต-อศาลภายในระยะเวลาเช-นว-านั้น ในกรณีเช-นนี้ให+เจ+าพนักงานมีอํานาจกักหรือยึด
ต-อไปได+จนกว-าจะได+มีคําชี้ขาดของศาลชั้นต+น คําชี้ขาดนี้ให+ถือว-าเป;นอันถึงท่ีสุด 

ให+เจ+าพนักงาน หรือศาลโดยคําขอของเจ+าพนักงานแล+วแต-กรณี กักเรือหรือยึด
เอกสารจนกว-าจะได+ปฏิบัติถูกต+องตามบทแห-งพระราชบัญญัตินี้ท่ีได+ฝWาฝXน หรือตามความต+องการของ
บทกฎหมายอ่ืน 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๑๗  ในกรณีท่ีมีการฝWาฝXนมาตรา ๗ ตรี (๑) หรือมาตรา ๗ จัตวา (๑) 

หรือในกรณีท่ีมีการฝWาฝXนมาตรา ๗ ตรี (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๗ จัตวา (๒) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือ
กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+รู+เห็นหรือยินยอมด+วย ให+นายทะเบียนเรือประจําเมืองท-าข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๕๘  การจดทะเบียน การจดรายการ การแก+หรือการถอนทะเบียนอันจะพึง

กระทําตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือนายทะเบียนเรือเรียกร+องก็ให+บุคคลผู+เก่ียวข+องนําพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวกับการนั้นมาแสดง จนเป;นท่ีพอใจของนายทะเบียนเรือว-าได+ปฏิบัติตามเง่ือนไขต-าง ๆ ท่ีกําหนด
ไว+ในพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้แล+ว 

 
มาตรา ๕๙  ในระหว-างเวลาทํางานตามปกติ ผู+มีส-วนได+เสียคนใด เม่ือได+เสีย

ค-าธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแล+ว ชอบท่ีจะตรวจรายการในสมุดทะเบียนเรือไทยของเมือง
ท-าใด ๆ ซ่ึงเป;นเมืองท-าข้ึนทะเบียนของเรือหรือตรวจหลักฐานเก่ียวด+วยการนั้น หรือหลักฐานอ่ืนซ่ึง
อธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*เห็นสมควร หรือจะขอให+คัดสําเนาท้ังหมดหรือบางส-วน
พร+อมด+วยคํารับรองว-าถูกต+องมอบให+ก็ได+ 

 
มาตรา ๖๐  ให+กรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*ย-อรายการการจดทะเบียน

หรือการถอนทะเบียนเรือไทย ส-งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป;นคราว ๆ โดยมิชักช+า 

                                                 
๑๗ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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 

 

 

 
มาตรา ๖๑  ให+เจ+าท-ามีอํานาจกระทําการเปรียบเทียบความผิดท่ีเกิดข้ึนตาม

พระราชบัญญัตินี้ ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวได+ 
 
มาตรา ๖๒๑๘  ให+รัฐมนตรีว-าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให+มีอํานาจแต-งต้ังเจ+าหน+าท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดค-าธรรมเนียมไม-เกินอัตราท+าย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+ว ให+ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๒ ทวิ๑๙  บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย นิติบุคคลซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์
เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๗ ทวิ หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ทวิ ผู+ใด ฝWาฝXนมาตรา ๗ ตรี 
หรือมาตรา ๗ จัตวา ต+องระวางโทษจําคุกไม-เกินห+าป<และปรับไม-เกินห+าแสนบาท 

คนต-างด+าวซ่ึงให+หรือยอมให+กระทําการฝWาฝXนตามวรรคหนึ่ง ต+องระวางโทษ
เช-นเดียวกับผู+ฝWาฝXนดังกล-าว 

 
มาตรา ๖๒ ตรี๒๐  ในกรณีที่ผู+กระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ ทวิ เป;นนิติบุคคล 

ถ+าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู+จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล-าวมีหน+าท่ีต+อง
สั่งการหรือกระทําการและละเว+นไม-สั่งการหรือไม-กระทําการจนเป;นเหตุให+นิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผู+นั้นต+องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว+ในมาตรา ๖๒ ทวิ ด+วย 

 
มาตรา ๖๓  ผู+ท่ีฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 

วรรคสอง วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๒ มีความผิดต+องระวางโทษปรับไม-เกินสองร+อยบาท 

 
มาตรา ๖๓ ทวิ๒๑  นิติบุคคลใดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทย ไม-ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๓๒ ทวิ (๑) ต+องระวางโทษปรับไม-เกินสองแสนบาท 

                                                 
๑๘ มาตรา ๖๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๙ มาตรา ๖๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๐ มาตรา ๖๒ ตรี แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห-งกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู+แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๑ มาตรา ๖๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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 

 

 

 
มาตรา ๖๓ ตรี๒๒  นิติบุคคลใดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทย ฝWาฝXน

มาตรา ๓๒ ทวิ (๒) ต+องระวางโทษปรับเป;นรายวัน โดยให+คํานวณค-าปรับจากขนาดของเรือในอัตรา
ตันกรอสละสามบาท ตลอดเวลาท่ีมีการฝWาฝXน 

 
มาตรา ๖๔  ผู+ควบคุมเรือผู+ท่ีฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มีความผิดต+องระวางโทษ

ปรับไม-เกินห+าร+อยบาท 
ถ+าความผิดท่ีเกิดข้ึนนั้นเก่ียวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวต+องระวางโทษ

ปรับไม-เกินสองพันบาท หรือจําคุกไม-เกินหนึ่งป< หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๖๕๒๓  ในกรณีท่ีฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดตาม

มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผู+ควบคุมเรือมีความผิดต+องระวางโทษปรับไม-เกินสองพันบาท 
หรือจําคุกไม-เกินหนึ่งป< หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๖๖  ผู+ท่ีฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มีความผิดต+องระวางโทษปรับไม-เกิน

สองพันบาท หรือจําคุกไม-เกินหนึ่งป< หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๖๗  ผู+ท่ีฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๕๓ มีความผิดต+องระวางโทษปรับไม-เกิน

สองพันบาท หรือจําคุกไม-เกินหนึ่งป< หรือท้ังปรับท้ังจํา 
 
มาตรา ๖๗/๑๒๔  ผู+ใดฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๕๓/๑ มีความผิดต+องระวางโทษปรับ

ไม-เกินหกหม่ืนบาท หรือจําคุกไม-เกินสามป< หรือท้ังปรับท้ังจํา และต+องชดใช+เงินสําหรับเป;นค-าใช+จ-าย
ในการกําจัดหรือแก+ไขสารท่ีเป;นอันตราย ค-าเสียหายสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนค-าใช+จ-าย
ในการฟX\นฟูสภาพแวดล+อมให+กลับคืนสู-สภาพเดิมด+วย 

ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓/๑ ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีซ่ึงรัฐมนตรี
แต-งต้ังมีอํานาจรวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวข+องกับการกระทําความผิด แล+วให+ส-งพนักงานสอบสวนผู+มี
อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดําเนินคดีต-อไป 

ในกรณีท่ีผู+กระทําความผิดได+ดําเนินการกําจัดหรือแก+ไขสารท่ีเป;นอันตรายและฟX\นฟู
สภาพแวดล+อมให+กลับคืนสู-สภาพเดิมด+วยตนเองในเวลาใกล+เคียงกับเหตุท่ีเกิดข้ึนแล+ว ให+ผู+นั้นไม-ต+อง
รับโทษและไม-ต+องชดใช+ค-าใช+จ-ายหรือค-าเสียหายตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีฝWาฝXนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๑ ศาลจะสั่งริบเรือ 

เครื่องประกอบเรือ ผลประโยชน3ท่ีได+จากเรือนั้น และวัตถุท่ีใช+ทําการฝWาฝXนนั้นเสียก็ได+ 
 

หมวด ๙ 
                                                 

๒๒ มาตรา ๖๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๓ มาตรา ๖๕ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๒ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๒๔ มาตรา ๖๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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 

 

 

บทบัญญัติเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๙  ภายในกําหนดเวลาสามป<นับแต-วันใช+พระราชบัญญัตินี้ เรือทะเลมี

ขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการค+าในน-านน้ําไทยอันเป;นของบุคคลผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือ
กรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ซ่ึงได+ลงทะเบียนไว+ และรับใบอนุญาตจากกรมการขนส-งทางน้ํา
และพาณิชยนาวี*ก-อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ให+ทําการตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่งได+ แต-ต+องอยู-ภายใต+บังคับบทแห-งพระราชบัญญัตินี้เว+นแต-มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
บทบัญญัติท่ีเก่ียวแก-มาตรานั้น ๆ 

ส-วนเรือลําน้ํามีขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการค+าในน-านน้ําไทยอันเป;นของ
บุคคลผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ ซ่ึงได+รับใบอนุญาตจากกรมการ
ขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*ก-อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาสองป<นับแต-วัน
ใช+พระราชบัญญัตินี้ ให+ทําการตามมาตรา ๔๗ ได+ แต-ต+องอยู-ภายใต+บังคับบทแห-งพระราชบัญญัตินี้ 
เว+นแต-มาตรา ๗ มาตรา ๘ และบทบัญญัติท่ีเก่ียวแก-มาตรานั้น ๆ 

เม่ือพ+นกําหนดสามป< หรือสองป<แล+ว แล+วแต-กรณี ถ+าพิจารณาเห็นว-าน-านน้ําไทย
ส-วนใดยังมีจํานวนเรือไทยทําการตามมาตรา ๔๗ ไม-พอแก-ความต+องการของประเทศรัฐมนตรีมี
อํานาจอนุญาตให+เรือของบุคคลผู+ไม-ต+องด+วยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได+ตามมาตรา ๗ 
ดังกล-าวมาแล+ว ทําการตามมาตรา ๔๗ ต-อไปได+ มีกําหนดคราวละไม-เกินสองป< แต-ต+องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดข้ึน 

ในระหว-างเวลาสามป<หรือสองป<ดังกล-าวข+างต+น แล+วแต-กรณี เรือตามท่ีกล-าวใน
มาตรานี้เปลี่ยนแปลงอัตราค-าระวางหรือค-าโดยสารโดยมิได+รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก็ดี หรือเรือท่ี
ได+รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให+ทําการตามมาตรา ๔๗ ต-อไปได+ภายหลังกําหนดเวลานั้น ๆ ฝWาฝXนเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีได+กําหนดข้ึนก็ดี ห+ามมิให+เรือนั้นได+รับประโยชน3ตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๗๐  ภายในกําหนดเวลาห+าป<นับแต-วันใช+พระราชบัญญัตินี้ ถ+าปรากฏว-า

บุคคลท่ีจะใช+เป;นคนประจําเรือได+ ยังมีจํานวนไม-พอแก-ความต+องการของประเทศ หรือมีเหตุอ่ืนอัน
สมควรอนุญาตให+มีการผ-อนผันเป;นพิเศษชั่วครั้งคราว ก็ให+อธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี*
มีอํานาจสั่งอนุญาตผ-อนผันจํานวน คุณสมบัติ พ้ืนความรู+และอัตราคนประจําเรือตามท่ีกําหนดไว+ใน
มาตรา ๕๐ ได+ เม่ือได+รับความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

การขออนุญาตเช-นว-านั้น ให+ผู+ควบคุมเรือ หรือเจ+าของเรือหรือผู+แทนทําเป;นหนังสือ
ยื่นต-ออธิบดีกรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี* และในระหว-างพิจารณาคําขออนุญาตนั้น มิให+นํา
บทบัญญัติมาตรา ๕๐ มาใช+บังคับแก-เรือนั้น 

การอนุญาตนั้นให+ออกใบสําคัญกําหนดประเภทคนประจําเรือ ชั้นความรู+ จํานวน 
กําหนดเวลาท่ีอนุญาต และอ่ืน ๆ ให+ไว+แก-ผู+ขอเพ่ือนําออกแสดงเม่ือพนักงานเจ+าหน+าท่ีขอตรวจ 
 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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 

 

 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

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 

 

 

 

บัญชีค-าธรรมเนียมอัตราข้ันสูง๒๕ 

จํานวนเงิน เลขลําดับ ประเภท 
บาท สตางค3 

๑ ค-าธรรมเนียมจดทะเบียนเรือไทย   
 (ก) เรือขนาดไม-เกิน ๑๐ ตันกรอส ๒๐ - 
 (ข) เรือขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
 ไม-เกิน ๕๐ ตันกรอส ๒๐๐ - 
 (ค) เรือขนาดเกิน ๕๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
 ไม-เกิน ๑๐๐ ตันกรอส ๕๐๐ - 
 (ง) เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
 ไม-เกิน ๒๐๐ ตันกรอส ๑,๐๐๐ - 
 (จ) เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
 ไม-เกิน ๑,๐๐๐ ตันกรอส                     ตันกรอสละ ๑๐ - 
 (ฉ)  เรือขนาดเกิน ๑,๐๐๐ ตันกรอสข้ึนไป      ตันกรอสละ ๒๐ - 

๒ ค-าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจํานอง   
 (ก) เรือขนาดไม-เกิน ๑๐ ตันกรอส ๒๐ - 
 (ข) เรือขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
  ไม-เกิน ๕๐ ตันกรอส ๒๐๐ - 
 (ค)  เรือขนาดเกิน ๕๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
  ไม-เกิน ๑๐๐ ตันกรอส ๕๐๐ - 
 (ง)  เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอสข้ึนไป แต-   
  ไม-เกิน ๒๐๐ ตันกรอส ๑,๐๐๐ - 
 (จ)  เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสข้ึนไป         ตันกรอสละ ๑๐ - 
  แต-ครั้งหนึ่งไม-เกิน                                   ลําละ ๒๐,๐๐๐ - 

๓ ค-าธรรมเนียมการหมายเหตุแก+ข+อความในสัญญา   
 (ก)  ไม-เพ่ิมทุนทรัพย3                                    ครั้งละ ๒๐ - 
 (ข)  เพ่ิมทุนทรัพย3   
  หนึ่งหม่ืนบาทแรกหรือตํ่ากว-าหนึ่งหม่ืนบาท ๕๐ - 
  หนึ่งหม่ืนบาทหลัง                                หม่ืนละ ๒๐ - 
  เศษของหนึ่งหม่ืนบาทให+นับเป;นหนึ่งหม่ืนบาท   
  แต-ฉบับหนึ่งไม-เกิน ๕๐๐ - 

 

                                                 
๒๕ บัญชีค-าธรรมเนียมอัตราข้ันสูง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

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 

 

 

 
จํานวนเงิน เลขลําดับ ประเภท 

บาท สตางค3 
๔๒๖ ค-าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อเรือ การขอโอน   

  ไปข้ึนทะเบียนเรือ ณ เมืองท-าอ่ืน การออก   
  ใบทะเบียนแทนใบเก-า การออกใบทะเบียน   
  ชั่วคราว การออกใบผ-านเมืองท-าชั่วคราว หรือ   
  การออกใบทะเบียนให+ใหม-ในกรณีเปลี่ยน   
  แปลงตัวเรือหรือส-วนอ่ืนของเรือ                  ครั้งละ ๑๐๐ - 

๕ ค-าธรรมเนียมการคัดสําเนาหลักฐาน   
 (ก)  หนึ่งร+อยคําแรกหรือตํ่ากว-าหนึ่งร+อยคํา ๑๐ - 
 (ข)  หนึ่งร+อยคําหลัง                                    ร+อยละ ๑ - 
  เศษของหนึ่งร+อยคําให+นับเป;นหนึ่งร+อยคํา   

๖ การออกใบอนุญาตให+เรือของบุคคลผู+ไม-ต+องด+วย   
  ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการค+า   

  ในน-านน้ําไทย                                  ตันกรอสละ ๔๐ - 
๗ ค-าธรรมเนียมอ่ืน                            ครั้งละหรือฉบับละ ๕๐ - 

                                                 
๒๖ บัญชีค-าธรรมเนียมอัตราข้ันสูง ลําดับ ๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

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 

 

 

รัฐธรรมนูญแก+ไขเพ่ิมเติมว-าด+วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๒๗ 
 

มาตรา ๓  นามประเทศนี้ให+เรียกว-า ประเทศไทย และบทแห-งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงใช+คําว-า สยาม ให+ใช+คําว-า ไทย แทน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๖๒ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๘ 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗๒๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค-าธรรมเนียมตาม
บัญชีท+ายพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ได+กําหนดไว+เป;นเวลา ๓๔ ป<เศษแล+ว ป>จจุบันนี้
การขนส-งทางน้ําได+วิวัฒนาการไป และมีเรือขนาดใหญ-เพ่ิมข้ึนมาก อัตราค-าธรรมเนียมท่ีกําหนดไว+เดิม
อยู-ในเกณฑ3ตํ่ามาก ไม-เหมาะสมกับภาวะการณ3ในป>จจุบันสมควรแก+ไขเพิ่มเติมอัตราค-าธรรมเนียม
เสียใหม-  จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๐ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห-ง
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ในส-วนที่ว-าด+วยคุณสมบัติของผู+ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือ
จดทะเบียนเป;นเรือไทย การออกใบทะเบียนชั่วคราวในต-างประเทศและเอกสารประจําเรือไม-
เหมาะสมแก-สภาพการณ3ป>จจุบัน ท้ังยังมิได+มีการเก็บค-าธรรมเนียมในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือ
ส-วนอ่ืนของเรือในภายหลัง สมควรแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล-าวและบัญชีค-าธรรมเนียมอัตราข้ันสูง
ให+เหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนั้นโดยท่ีมาตรา ๖๒ บัญญัติให+รัฐมนตรีว-าการกระทรวงเศรษฐการเป;น
ผู+รักษาการตามพระราชบัญญัติ แต-ได+มีพระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน+าท่ีเก่ียวกับราชการของ
กระทรวงหรือกรมซ่ึงได+มีการปรับปรุงใหม- พุทธศักราช ๒๔๘๔ โอนอํานาจดังกล-าวให+รัฐมนตรีว-าการ
กระทรวงคมนาคม เพ่ือความสะดวกท่ีรัฐมนตรีว-าการกระทรวงคมนาคมจะใช+อํานาจตาม
พระราชบัญญัติโดยไม-ต+องอ+างพระราชบัญญัติโอนอํานาจและหน+าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง

                                                 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๕๖/-/หน+า ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๘๙/ตอนท่ี ๘๙/ฉบับพิเศษ หน+า ๒๕/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๙๑/ตอนท่ี ๗๗/ฉบับพิเศษ หน+า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๙๕/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน+า ๒๗/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

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 

 

 

หรือกรมซ่ึงได+มีการปรับปรุงใหม- พุทธศักราช ๒๔๘๔ อีก สมควรแก+ไขบทบัญญัติมาตรา ๖๒ เสียด+วย 
จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘๓๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย 
พ.ศ. ๒๔๘๑ กําหนดให+บุคคลธรรมดา ซ่ึงมีสัญชาติไทยต+องมีทุนในบริษัทเรือไทยไม-น+อยกว-าร+อยละ
เจ็ดสิบ จากกรณีดังกล-าวทําให+ชาวต-างประเทศไม-สนใจท่ีจะมาลงทุนด+านธุรกิจพาณิชย3นาวี 
นอกจากนั้นแล+ว การส-งเสริมกองเรือพาณิชย3ของไทยเท-าท่ีดําเนินการอยู-ในขณะนี้ ไม-สามารถจัดหา
เรือใหม- ๆ มาใช+ในการบริหารด+านขนส-ง เพราะมีราคาแพงมาก ประกอบกับจะต+องแข-งขันกับ
ต-างประเทศท่ีมีความก+าวหน+าในทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย-างยิ่งการใช+เรือประเภทขนส-งสินค+า
เฉพาะท่ีบรรจุใส-คอนเทนเนอร3 ซ่ึงสะดวกในการขนถ-ายและเดินทาง สามารถรักษาคุณภาพของสินค+า
ให+คงสภาพเดิมอยู-ได+ และนอกจากนั้น เรือท่ีทําการค+าในน-านน้ําไทยในป>จจุบันก็ใช+คนประจําเรือล+วน
แต-มีสัญชาติไทยท้ังสิ้น สมควรแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตินี้เสีย  จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ได+กําหนดอัตราส-วนการถือหุ+นระหว-างคนไทยและคนต-างด+าวในการถือกรรมสิทธิ์
เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยไว+ในมาตรา ๗ และมาตรา ๗ ทวิ แต-ไม-มีบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝWาฝXน
บทบัญญัติดังกล-าวโดยการถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยแทนคนต-างด+าว นอกจากนั้น 
การฝWาฝXนบทบัญญัติดังกล-าวยังทําให+คนต-างด+าวได+รับสิทธิและประโยชน3บางอย-างตามกฎหมาย
ว-าด+วยการส-งเสริมการพาณิชยนาวีด+วย สมควรวางมาตรการปUองกันมิให+มีการถือกรรมสิทธิ์เรือจด
ทะเบียนเป;นเรือไทยแทนคนต-างด+าวกับปUองกันมิให+คนต-างด+าวได+รับสิทธิและประโยชน3จากการถือ
กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยโดยมิชอบ  จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐๓๓ 

 

                                                 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หน+า ๘/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน+า ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน+า ๑/๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

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 

 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคุณสมบัติของผู+ท่ีจะถือ
กรรมสิทธิ์ เรือจดทะเบียนเป;นเรือไทยตามท่ีกําหนดไว+ในมาตรา ๗ และมาตรา ๗ ทวิ แห-ง
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซ่ึงแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม-เหมาะสมกับสภาพการณ3ในป>จจุบัน ทําให+การลงทุนในกิจการกองเรือพาณิชย3ไม-
คล-องตัว สมควรแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล-าวเสียใหม-เพื่อขยายโอกาสให+มีการลงทุนในกิจการ
กองเรือพาณิชย3มากยิ่งข้ึน  จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก+ไขบทบัญญัติให+สอดคล+องกับการโอนอํานาจหน+าท่ีของส-วนราชการให+เป;นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ ให+ ใช+ บัง คับ ต้ังแต-วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป;นต+นไป 

 
มาตรา ๙๒  ในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ให+แก+ไขคําว-า “กรมเจ+าท-า” 

เป;น “กรมการขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี” และคําว-า “อธิบดีกรมเจ+าท-า” เป;น “อธิบดีกรมการ
ขนส-งทางน้ําและพาณิชยนาวี” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได+บัญญัติให+จัดต้ังส-วนราชการข้ึนใหม-โดยมีภารกิจใหม- ซ่ึงได+มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน+าท่ีของส-วนราชการให+เป;นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล+ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล-าวได+
บัญญัติให+โอนอํานาจหน+าท่ีของส-วนราชการ รัฐมนตรีผู+ดํารงตําแหน-งหรือผู+ซ่ึงปฏิบัติหน+าท่ีในส-วน
ราชการเดิมมาเป;นของส-วนราชการใหม- โดยให+มีการแก+ไขบทบัญญัติต-างๆ ให+สอดคล+องกับอํานาจ
หน+าท่ีท่ีโอนไปด+วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให+เป;นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล-าว จึงสมควรแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+สอดคล+องกับการโอนส-วนราชการ เพ่ือให+
ผู+เก่ียวข+องมีความชัดเจนในการใช+กฎหมายโดยไม-ต+องไปค+นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน+าท่ีว-าตาม
กฎหมายใดได+มีการโอนภารกิจของส-วนราชการหรือผู+รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป;นของ
หน-วยงานใดหรือผู+ใดแล+ว โดยแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+มีการเปลี่ยนชื่อส-วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู+ดํารงตําแหน-งหรือผู+ซ่ึงปฏิบัติหน+าท่ีของส-วนราชการให+ตรงกับการโอนอํานาจหน+าท่ี และเพ่ิมผู+แทน
ส-วนราชการในคณะกรรมการให+ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส-วนราชการเดิมมาเป;นของส-วน
ราชการใหม-รวมท้ังตัดส-วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล+ว ซ่ึงเป;นการแก+ไขให+ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล-าว  จึงจําเป;นต+องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

                                                 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน+า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

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 

 

 

พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต-วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป;นต+นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะเข+า
เป;นภาคีอนุสัญญาระหว-างประเทศว-าด+วยการปUองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร ค.ศ. 
๑๙๗๘ ซ่ึงรัฐสภาได+ให+ความเห็นชอบแล+ว เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ3 ๒๕๔๒ เพ่ือร-วมมือกับนานา
ประเทศในการปUองกันมลพิษในทะเลอันเนื่องมาจากการปล-อยท้ิงสารท่ีเป;นอันตรายจากเรือ หรือจาก
สิ่งก-อสร+างในทะเล ท้ังท่ีติดตรึงอยู-กับท่ีหรือท่ีลอยน้ําได+ และตามอนุสัญญาดังกล-าวกําหนดให+รัฐภาคี
ห+ามมิให+เรือท่ีอยู-ในบังคับของรัฐละเมิดข+อกําหนดของอนุสัญญา และต+องจัดให+มีบทลงโทษผู+ฝWาฝXน
ข+อกําหนดซึ่งตามกฎหมายที่ใช+บังคับอยู-ในป>จจุบันยังไม-ครอบคลุมการกระทําดังกล-าวทั้งหมด  
จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห-งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู+แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต-วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป;นต+นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได+มีคําวินิจฉัยว-า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส-วนท่ีสันนิษฐานให+
กรรมการผู+จัดการ ผู+จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต+องรับโทษ
ทางอาญาร-วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม-ปรากฏว-ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย+งต-อรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป;นอันใช+บังคับไม-ได+ตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต-อมาศาลรัฐธรรมนูญได+มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล-าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̀ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย+งต-อรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป;นอันใช+บังคับไม-ได+ตามรัฐธรรมนูญแห-งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล-าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให+ขัดหรือแย+งต-อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป;นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน+า ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน+า ๑/๑๑ กุมภาพันธ3 ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

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 
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