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พระราชบัญญัต ิ
การเดนิเรือในน่านนํา้สยาม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

มีพระบรมราชโองการใน  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวธุ พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัให้ประกาศ
จงทราบทัว่กนัวา่ได้ทรงพระราชดําริเห็นวา่พระราชบญัญติัวา่ด้วยการเดนิเรือในน่านนํา้สยามท่ีได้ตราขึน้ไว้
เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถนุายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ นัน้  ยงัมีบกพร่องอยูห่ลายประการสมควรจะเปลี่ยนแก้ให้สม
กบักาลสมยั  เพราะฉะนัน้จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบญัญติัขึน้ไว้แทนดงัตอ่ไปนี ้ 

ความเบ้ืองต้น 
และคาํอธิบายบางคาํทีใ่ช้ในพระราชบัญญตันีิ ้

มาตรา๑  พระราชบญัญติัน้ีให ้เรียกวา่  “ พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าสยาม   พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖  
” 
มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีเป็นกฎหมาย ตั้งแต่วนัท่ี ๑ กนัยายน พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“ เรือ ”  หมายความวา่  ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิด ไม่ว่าจะใชเ้พ่ือบรรทุก ลาํเลียง โดยสาร จูง ดนั ยก 
ขดุหรือลอกรวมทั้งยานพาหนะอยา่งอ่ืนท่ีสามารถใชใ้นนํ้าได ้ทาํนองเดียวกนั 

“ เรือกาํป่ัน ”  หมายความวา่  เรือท่ีเดินดว้ยเคร่ืองจกัรกล  หรือดว้ยใบ  และไม่ไดใ้ชก้ระเชียง  แจวหรือ
พาย 

“ เรือกาํป่ันไฟ ”  หรือ “ เรือกลไฟ ” หมายความวา่ เรือท่ีเดินดว้ยเคร่ืองจกัรจะใชใ้บดว้ยหรือไม่กต็าม
และใหห้มายความรวมตลอดถึงเรือกาํป่ันยนตด์ว้ย 

“ เรือกาํป่ันยนต์ ”  หรือ  “ เรือยนต์ ”  หมายความวา่  เรือท่ีเดินดว้ยเคร่ืองยนตจ์ะใชก้าํลงัอ่ืนดว้ย
หรือไม่กต็าม 

“ เรือกาํป่ันใบ ” หรือ “ เรือใบ ”  หมายความวา่ เรือท่ีเดินดว้ยใบและไม่ใชเ้คร่ืองจกัรกล 
“ เรือกล ” หมายความวา่ เรือท่ีเดินดว้ยเคร่ืองจกัรกล และใชก้าํลงัอ่ืนดว้ยหรือไม่กต็าม 
“ เรือกลไฟเลก็ ” หมายความวา่ เรือท่ีมีขนาดตํ่ากวา่สามสิบตนักรอสส์ท่ีเดินดว้ยเคร่ืองจกัร 
“ เรือเดนิทะเล ” หรือ “ เรือทะเล ” หมายความวา่  เรือท่ีมีลกัษณะสาํหรับใชใ้นทะเล ตามกฎขอ้บงัคบั

สาํหรับการตรวจเรือ 
“ เรือเลก็ ” หมายความวา่ เรือท่ีเดินดว้ยกระเชียง แจวหรือพาย 
“ เรือโป๊ะ ”  หรือ “ เรือโป๊ะจ้าย ” หมายความวา่ เรือทะเลท่ีมีรูปร่างแบบยโุรป และเคร่ืองเสาเพลาใบ

อยา่งแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“ เรือเป็ดทะเลและอ่ืน ๆ ” หรือ “ เรือเป็ดทะเลและเรืออ่ืน ๆ ” หมายความวา่ เรือท่ีใชใ้บในเวลาเดินทะเล

และใชใ้บ หรือกระเชียง แจว ในเวลาเดินในลาํแม่นํ้า และให ้หมายความรวมตลอดถึง เรือฉลอมทะเล เรือเทง้
ฉลอมทา้ยเรือญวน หรือเรือสามกา้วดว้ย 

“ เรือสําเภา ”  หมายความวา่ เรือเดินทะเลต่ออยา่งแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเชีย 
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“ เรือบรรทุกสินค้า ” หมายความวา่ เรือท่ีไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดลาํเดินดว้ยกระเชียง แจว หรือ พาย
หรือบางทีใชใ้บ และใชส้าํหรับบรรทุกสินคา้ 
  “ เรือลาํเลยีง ” หมายความวา่ เรือท่ีมิใช่เรือกล และใชส้าํหรับลาํเลียง หรือขนถ่ายสินคา้จาก เรือกาํป่ันหรือ

บรรทุกสินคา้ส่งเรือกาํป่ัน 
“ เรือลาํเลยีงทหาร ”  หมายความวา่ เรือท่ีใชใ้นการลาํเลียงทหาร ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นเรือของทางราชการ

ทหาร หรือไม่กต็าม 
“ เรือโดยสาร ” หมายความวา่ เรือท่ีบรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน 
“ เรือสินค้า ” หมายความวา่ เรือท่ีมิใช่เรือโดยสาร 
“ เรือประมง ” หมายความวา่ เรือท่ีใชส้าํหรับการจบัสัตวน์ํ้า หรือทรัพยากรท่ีมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นทะเล 
“ เรือสําราญและกฬีา ” หมายความวา่ เรือท่ีใชส้าํหรับหาความสาํราญ หรือเรือท่ีใชเ้พ่ือการเล่นกีฬา

โดยเฉพาะ และไม่ไดใ้ชเ้พ่ือการคา้ การทหาร หรือการคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ 
“ เรือไม้ทีต่่อแบบโบราณ ” หมายความวา่ เรือใบเสาเดียว เรือสาํเภา หรือเรือไม ้ท่ีต่อตามแบบเรือท่ีใช้

อยูใ่นสมยัโบราณ 
“ แพ ”  หมายความรวมตลอดถึงโป๊ะ อู่ลอย และส่ิงลอยนํ้าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
“ แพคนอยู่ ” หมายความวา่ เรือนท่ีปลูกอยูบ่นแพ และลอยอยูใ่นลาํแม่นํ้าหรือลาํคลอง 
“  ตนักรอสส์  ”   หมายความวา่  ขนาดของเรือท่ีคาํนวณไดต้ามกฎขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือตาม

มาตรา ๑๖๓ 
“ น่านนํา้ไทย ” หมายความวา่ บรรดาน่านนํ้าท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจอธิปไตยของประเทศไทย 
“ เมืองท่า ” หมายความวา่ ทาํเล หรือถ่ินท่ีจอดเรือเพือ่ขนถ่ายคนโดยสารหรือของ 
“ นายเรือ ” หมายความวา่ ผูค้วบคุมเรือกาํป่ัน หรือเรืออ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงผูน้าํร่อง 
“ คนประจาํเรือ ”  หมายความวา่ คนท่ีมีหนา้ท่ีทาํการประจาํเรือ 
“ ลูกเรือ ”  หมายความวา่ คนประจาํเรือนอกจากนายเรือ 
“ คนโดยสาร ”  หมายความวา่ คนท่ีอยูใ่นเรือ เวน้แต่ 

(๑) คนประจาํเรือ หรือผูอ่ื้นท่ีรับจา้งทาํงานในเรือนั้น 
(๒) เดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่หน่ึงปี 

“ เจ้าท่า  ” หมายความวา่ อธิบดีกรมเจา้ท่า หรือผูซ่ึ้งอธิบดีกรมเจา้ท่ามอบหนา้ท่ี 
“ เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต ” หมายความวา่ อธิบดีกรมเจา้ท่าหรือผูซ่ึ้งอธิบดีกรมเจา้ท่า มอบหมาย

ใหท้าํการออกใบอนุญาต 
“ พนักงานตรวจ ”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีตรวจเรือ

ตามพระราชบญัญติน้ี 
หมายเหตุ   ความในมาตรา ๓ เดิม ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ป.ว. ฉบบัท่ี ๕๐ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่

น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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ความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดย ป.ว. ฉบบัท่ี 
๕๐ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือใน น่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี 
๑๓)พ.ศ. ๒๕๒๕ 

มาตรา ๘ ในพระราชบญัญติัแห่งใดมีบญัญติัวา่ดว้ยการออกอนุญาตอยา่งใด ๆ  ตามซ่ึงเจา้ท่า  เห็น
จาํเป็นจะตอ้งออกเป็นหนงัสือ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจเรียกค่าธรรมเนียมสาํหรับใบอนุญาตเช่นนั้นตามอตัราท่ี
กาํหนดโดยกฎกระทรวงแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยบาท 

ความในมาตรา ๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้า
ไทย( ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมาถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนอีกคร้ังหน่ึง โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

มาตรา ๙  พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเดินเรือในน่านนํ้ าสยาม  รัตนโกสินทรศก  ๑๒๔ ประกาศลง วนัท่ี 
๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ ว่าดว้ยการตั้งศาลทะเล ประกาศลงวนัท่ี ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทรศก 
๑๒๕ วา่ดว้ยการออกใบอนุญาตสาํหรับเรือบรรทุกสินคา้ และเรือเลก็และประกาศลงวนัท่ี ๒๒ เมษายน รัตนโก
สินทรศก ๑๒๙ ว่าดว้ยเรือกลไฟท่ีใชส้าํหรับรับจา้งนั้นท่านให้ยกเลิกเสีย แต่การยกน้ีท่านว่ามิไดเ้ก่ียวแก่การ
อยา่งใดท่ีไดมี้ผูก้ระทาํไวแ้ต่ก่อน หรือแก่ความผิดอยา่งใดซ่ึงไดก้ระทาํไวแ้ต่ก่อนเวลาประกาศให้ใชพ้ระรา
บญัญติัน้ี 
ความในมาตรา ๙ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยประกาศแกไ้ข พ.ร.บ. วา่ดว้ยการ เดินเรือใน
น่านนํ้าสยาม พ.ศ. ๒๔๕๖ 
มาตรา ๑๐ กฎสาํหรับป้องกนัมิใหเ้รือโดยกนั พุทธศกัราช ๒๔๕๖ นั้น (ปัจจุบนั  พ.ร.บ. ป้องกนั  เรือโดกนั 
พ.ศ. ๒๕๒๒) ท่านว่ามิใช่สาํหรับแต่เรือกาํป่ันสยามฝ่ายเดียว ใหใ้ชไ้ดต้ลอดถึงเรือกาํป่ันทั้งหลาย ท่ีเดินใน
บรรดาเขตท่า และเขตท่ีทอดจอดเรือของพระราชอาณาจกัรสยามแต่อยา่ใหข้ดักบัพระราชบญัญติัน้ี เม่ือ
จะตอ้งเป็นการขดัเช่นนั้นไซร้ตอ้งใหถื้อเอาขอ้บงัคบัในพระบญัญติัน้ีเป็นใหญ่ ดงัไดว้่าไวใ้นขอ้  ๓๐  แห่งกฎ
น้ี และท่านวา่ผูเ้ป็นเจา้ของและนายเรือทุกลาํ ตอ้งถือและกระทาํตามกฎนั้น จงทุกประการ 
มาตรา ๑๑  การลงโทษจาํคุกหรือปรับนั้น ถา้จาํเลยเป็นคนในบงัคบัต่างประเทศ ซ่ึงมีกงสุล แทนท่ีมีอาํนาจ
ฝ่ายตุลาการสาํหรับประเทศนั้นตั้งอยูใ่นพระราชอาณาจกัรสยาม ท่านวา่ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของศาล  กงสุลนั้น
บงัคบัใหเ้ป็นไปตามโทษานุโทษ 

ขณะน้ีไม่มีกงสุลแลว้ คงข้ึนศาลยติุธรรม เช่นเดียวกบัคนไทยทั้งส้ิน 
หมวดท่ี ๒ 

หน้าทีน่ายเรือเม่ือเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านนํา้ไทย 
มาตรา ๑๗ เรือกาํป่ันลาํใด เม่ือเขา้มาในน่านนํ้าไทย นายเรือตอ้งชกัธงสาํหรับเรือนั้นข้ึนไวใ้หป้รากฏ

ในเวลากลางวนั จนกว่าเจา้ท่ามาข้ึนบนเรือ 



- ๔ - 

 

มาตรา ๑๘ เรือกลท่ีเป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตนักรอสส์ข้ึนไป และ     เรือ
กาํป่ันต่างประเทศ เม่ือเขา้มาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านนํ้ าไทยนายเรือตอ้งรายงานการเขา้มาถึงต่อเจา้ท่าตาม
แบบพิมพข์องกรมเจา้ท่าภายในเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีจอดเรือเรียบร้อย 

มาตรา ๑๙ เรือกลท่ีเป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตนักรอสส์ข้ึนไป และ      เรือ
กาํป่ันต่างประเทศท่ีเตรียมจะออกไปจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านนํ้าไทยนายเรือตอ้งชกัธงลา (คือธงท่ี
เรียกว่าบลูปีเตอร์) ถา้เรือกาํหนดออกในเวลาบ่ายใหช้กัธงข้ึนในเวลาเชา้ถา้เรือกาํหนดออกในเวลาเชา้ให ้  ชกั
ธงข้ึนในเวลาบ่ายของวนัก่อน                 
 มาตรา ๒๐ เรือกาํป่ันต่างประเทศ เม่ือเขา้มาในเมืองท่าของประเทศไทย ซ่ึงมิไดก้าํหนดเป็นเขต    
ท่าเรือ นายเรือตอ้งรายงานการเขา้มาหรือออกไปต่อเจา้ท่าภายในเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมง นบัแต่เรือเขา้มาหรือก่อน
เรือออกไป และตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่เจา้ท่า 
 มาตรา ๒๑ เรือกลท่ีเป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตั้งแต่หกสิบตนักรอสส์ข้ึนไป เม่ือจะออก
จากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านนํ้าไทย นายเรือตอ้งแจง้กาํหนดออกเรือต่อเจา้ท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่     นอ้ย
กวา่หกชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้ท่าตรวจสอบวา่ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่เสียก่อน เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้ง แลว้
จึงอนุญาตใหอ้อกเรือได ้
 มาตรา ๒๒ เรือกาํป่ันท่ีใชเ้ดินทะเลระหวา่งประเทศลาํใดท่ีตอ้งมีใบสาํคญัตามท่ีกาํหนดในกฎ     
ขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๒ เม่ือจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านนํ้าไทย นายเรือ     ตอ้ง
แจง้กาํหนดออกเรือต่อเจา้ท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าหกชัว่โมง เพ่ือใหเ้จา้ท่าตรวจใบอนุญาตใชเ้รือ
และในสาํคญัดงักล่าว ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หถู้กตอ้งและใชก้ารได ้

มาตรา ๒๓  เรือกลท่ีเป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทย และเรือกาํป่ันต่างประเทศท่ีตอ้งมีใบสาํคญั
ตามท่ีกาํหนดในกฎขอ้บงัคบั สาํหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เม่ือจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ใน    
น่านนํ้าไทยยงัเมืองท่าต่างประเทศ นายเรือจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเรือออกจากท่าจากเจา้ท่าเสียก่อน 
มาตรา ๒๔  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา  ๒๒ หรือ มาตรา ๒๓  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
ความในหมาดท่ี ๒ ของภาค ๑ เดิมซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ่มเติม ฯ  พ.ศ.  ๒๔๗๗ ถูกยกเลิก 
และใชค้วามใหม่น้ีแทนโดย มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย ( ฉบบัท่ี  ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๕  
ความใหม่แทนมีเพียงมาตรา ๑๗ ถึง มาตรา ๒๔ ฉะนั้นตั้งแต่ มาตรา ๒๕ ถึง มาตรา ๒๘ จึงถูกยกเลิกไปโดย
ไม่มีความใหม่เขา้มาแทน 

หมวดที ่๓ 
ว่าด้วยทําเลทอดจอดเรือ 

มาตรา ๒๙  ภายในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ ถา้เรือกาํป่ันลาํใดท่ีมิไดผ้กูจอดเทียบท่าเรือ หรือท่าโรงพกัสินคา้ เรือ
กาํป่ันลาํนั้นตอ้งทอดสมอจอดอยูก่ลางลาํนํ้าดว้ยสมอสองตวั มีสายโซ่ใหพ้อทั้งสองตวั เพ่ือกนัมิใหเ้รือเกา
สมอเคล่ือนจากท่ีนั้นได ้
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มาตรา ๓๐ เรือเกบ็สินคา้เรือทอ้งแบน และเรือใด ๆ ท่ีทอดจอดประจาํอยูน่ั้น ตอ้งผกูจอดอยูก่บั  สมอทุ่นอยา่ง
มัน่คงสมกบักาํลงัของสายโซ่ท่ีทอดอยูน่ั้น 
มาตรา ๓๑ หา้มมิใหเ้รือกาํป่ัน เรือ  เกบ็สินคา้ เรือทอ้งแบนอยา่งใด ๆ ทอดสมอหรือผกูจอดอยูใ่นทางเรือเดิน
ในลาํแม่นํ้าเป็นอนัขาด 
มาตรา ๓๒ หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันลาํใดท่ีผกูจอดเทียบเทียบท่าเรือ ท่าพกัสินคา้หรือเทียบฝ่ังนั้น ทอดสมอลงไป
ในแม่นํ้าห่างจากหวัเรือเกินกวา่สามสิบเมเตอร์ 
มาตรา ๓๓ เรือลาํใดท่ีเจา้ท่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให ้หรือเรียกคืน หรือยดึใบอนุญาตไว ้ โดยเรือนั้นมีความ
ไม่สมประกอบสาํหรับเดินทะเล ตอ้งใหผ้กูจอดทอดไวใ้นท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงเจา้ท่าจะกาํหนดให ้

มาตรา ๓๔ เรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจา้ย เรือลาํเลียง เรือสาํเภา เรือบรรทุกสินคา้ เรือเป็ดทะเล และ   เรือ
อ่ืน ๆ ตอ้งจอดทอดสมอกลางแม่นํ้า และถา้ไม่เป็นการขดัขวางกใ็หท้อดจอดค่อนขา้งฝ่ังตะวนัตก แต่  ตอ้งไว้
ช่องทางเรือเดินไม่นอ้ยกว่าร้อยเมเตอร์ ในระหว่างเรือกบัฝ่ังตะวนัตก หรือกบับรรดาเรือท่ีจอดเทียบ  ฝ่ัง
ตะวนัตก หรือกบัแพคนอยูท่ี่ถูกเทียบอยูก่บัฝ่ังตะวนัตก 

มาตรา ๓๕ บรรดาเรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจา้ย เรือลาํเลียง เรือสาํเภา เรือบรรทุกสินคา้ เรือเป็ดทะเล 
และเรืออ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดใ้ชก้ารนั้น ตอ้งใหถ้อยไปอยูท่ี่ทาํเลสาํหรับทอดจอดเรือ แห่งใดแห่งหน่ึงในเขตท่าตามท่ี
เจา้ท่าเห็นสมควรจะกาํหนดตามคร้ังคราว และประกาศใหท้ราบทัว่กนัในหนงัสือราชกิจจานุเบกษาและ    ใน
หนงัสือพิมพจ์ดหมายเหตุในทอ้งท่ีตั้งแต่สองรายข้ึนไป 

มาตรา ๓๖ หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันเดินทะเลลาํใดจอดทอดสมอตามลาํแม่นํ้าในระหวา่งสองตาํบลนั้นเป็น
ท่ีทอดจอดเรือรบสยามและบรรดาเรือกาํป่ันเดินทะเล หรือเรือรบต่างประเทศจะแล่น หรือมีเรืออ่ืนจูง ผา่น
คลองสะพานหนัข้ึนไปตามลาํแม่นํ้านั้นใหถื้อว่าเป็นการมิชอบดว้ยกฎหมายเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตพิเศษจาก
เจา้ท่าและโดยอาศยัขอ้บงัคบักาํกบัอนุญาตนั้นอยูด่ว้ยตามซ่ึงเจา้ท่าจะเห็นสมควร 

มาตรา ๓๗ ถา้ไม่มีเหตุฉุกเฉินอนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํเช่นนั้น หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันลาํใดจอดทอดสมอใน
ลาํแม่นํ้าระหวา่งวดับุคคโลกบัในระยะทางสองร้อยเมเตอร์ใตป้ากคลองบางปะแกว้และระหวา่ง          ปาก
คลองผดุง กบัคลองสาํเพง็ เพราะในระหวา่งตาํบลเหล่าน้ีเป็นทาํเลยกเวน้ไวส้าํหรับทางใหเ้รือเดิน      ข้ึนล่อง 

มาตรา ๓๘ เรือกาํป่ันทุกลาํท่ีบรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองท่าหรือตาํบลใด ๆ ในต่างประเทศ
เขา้มาในแม่นํ้าเจา้พระยา หรือเรือใด ๆ ท่ีเขา้มาในแม่นํ้าเจา้พระยาโดยขนถ่ายคนโดยสารหรือของจาก    เรือ
กาํป่ันท่ีมาจากต่างประเทศ เม่ือผา่นสมุทรปราการแลว้ ถา้จะส่งคนโดยสารหรือของท่ีบรรทุกมานั้นข้ึนบก 
ตอ้งจอด ณ ท่ีจอดเรือหรือเทียบท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เวน้แต่เม่ือท่ีจอดเรือ หรือ           
ท่าเทียบเรือไม่วา่งพอจะจอดหรือเทียบได ้ หรือเพราะเหตุจาํเป็นอยา่งอ่ืนซ่ึงถา้ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์       
คณะกรรมการกาํหนดไว ้ และอธิบดีกรมเจา้ท่าลงนามอนุญาตแลว้ จึงจะเขา้จอดหรือเทียบในท่ีท่ีไดรั้บ
อนุญาตได ้



- ๖ - 

 

คณะกรรมการดงักล่าวในวรรคหน่ึงใหมี้จาํนวนหา้คน ประกอบดว้ยอธิบดีกรมเจา้ท่าเป็นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมศุลกากรและผูอ้าํนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง และบุคคลอ่ืนอีก
คน ซ่ึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง 
ความในมาตรา ๓๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ ในน่านนํ้าไทย 
(ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ ต่อมาถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนอีกคร้ังหน่ึงโดยมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มาตรา ๓๘ ทวิ การประชุมของคณะกรรมการเพ่ือปฏิบติัการตามความในมาตรา ๓๘ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุม ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 
การลงมติวินิจฉยัของคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นประธานถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้น้ัง่เป็น

ประธานออกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๓๘ ตรี ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๓๘ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจท่ีจะกาํหนดท่ีทอดจอดเรือสาํหรับ เรือกาํป่ัน และ
เรือเลก็ทุกลาํและนายเรือตอ้งเอาเรือไปทอดจอดตามท่ีเจา้ท่าจะช้ีใหแ้ละหา้มเอาเรือไปจาก ท่ีนั้น หรือยา้ยไป
ทอดจอดท่ีอ่ืนโดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า เวน้แต่เม่ือมีเหตุจาํเป็นซ่ึงเจา้ท่าจะพิเคราะห์เห็นสมควรเม่ือเรือ
กาํป่ันลาํใดกาํลงัเขา้มา นายเรือจะตอ้งยอมใหเ้จา้ท่าข้ึนไปบนเรือและถา้จาํเป็นจะหยดุเรือรอรับกต็อ้งหยดุ 
มาตรา ๓๘ จตัวา นายเรือลาํใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๓๘ หรือมาตรา ๓๘ ตรี มีความผิดตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
มาตรา ๓๘ ทวิ มาตรา ๓๘ ตรี มาตรา ๓๘ จตัวา เพิม่ข้ึนโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ ในน่านนํ้าไทย 
(ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ความในมาตรา ๓๘ จตัวา เดินถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๑๐ 

มาตรา ๓๙ เรือกาํป่ันลาํใดเม่ือเขา้มาถึงในเขตท่าแลว้ มิไดก้ระทาํการถ่ายสินคา้หรือขนสินคา้ข้ึนเรือ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด นบัตั้งแต่ ๑๐ วนัข้ึนไปกดี็ ท่านว่าถา้จะตอ้งการเอาท่ีซ่ึงเรือลาํนั้นจอดอยู ่ใหเ้รืออ่ืน    ท่ีใช้
ในการคา้ขายทอดจอด กใ็หถ้อยเรือท่ีไม่ไดท้าํการเช่นว่านั้นไปทอดจอดในท่ีอ่ืนภายในเขตท่า ตามท่ี   เจา้ท่า
จะกาํหนดให ้

มาตรา ๔๐ เรือกาํป่ันลาํใดตอ้งการท่ีจะเปล่ียนท่ีทอดจอดหรือเรือกาํป่ันลาํใดท่ีเทียบท่าเรือ หรือ  ท่า
สินคา้ ตอ้งการจะหาท่ีทอดจอดในลาํแม่นํ้ากใ็หช้กัธงสญัญาณอกัษร  “B. A. Z. ( บี  เอ  แซด )  ตามแบบ
ขอ้บงัคบัระหวา่งนานาประเทศ สาํหรับการใชธ้งสญัญาณ แลว้เจา้ท่าจะไดข้ึ้นไปบนเรือลาํนั้นและช้ีให ้   
ทอดจอด 

อกัษรโรมนั  B.A.Z.  ในมาตรา  ๔๐ น้ี เดิมเป็นอกัษร  T.   ถูกแกเ้ป็น   B.A.Z.  โดยมาตรา  ๙  แห่ง  
พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 
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มาตรา ๔๑ เรือกาํป่ันลาํใดตอ้งการใหก้องตะเวนมาช่วยกใ็หช้กัธงสัญญาณหมายอกัษร “ST.” ตามแบบ
ขอ้บงัคบัระหวา่งนานาประเทศ สาํหรับการใชธ้งสญัญาณ ถา้มีเหตุสาํคญัขดัขืนต่อการบงัคบับญัชาเกิดข้ึน
ในเรือ ฉะนั้นแลว้ใหช้กัธงสัญญาณหมายอกัษร  “RX.” 
ในมาตรา ๔๑ น้ีอกัษรโรมนั ST.  เดิมเป็นอกัษร NY.  ถูกแกเ้ป็น ST.  และอกัษร RX. เดิมเป็นอกัษร YF.  ถูก
แกเ้ป็น RX.  โดยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

มาตรา ๔๒ ก่อนทีเรือกาํป่ันไฟหรือเรือกาํป่ันใบเดินทะเลลาํใดจอดทอดหรือผกูจอดเป็นปกตินั้นหา้ม
มิใหเ้รืออ่ืนเขา้ไปเทียบขา้ง ใหเ้ขา้เทียบไดแ้ต่เฉพาะเรือไฟเลก็และเรือเลก็ของกรมเจา้ท่า หรือของ      เจา้
พนกังานแพทยอ์าสา หรือของกรมศุลกากร หรือของผูน้าํร่อง หรือเรือของกระทรวงทหารเรือซ่ึงจะมีหนา้ท่ี
พิเศษ 

ในเวลาท่ีเรือกาํป่ันลาํใดท่ีกาํลงัแล่นข้ึน หรือล่องในลาํแม่นํ้านั้น หา้มเป็นอนัขาดมิใหเ้รือจา้ง        เรือ
บรรทุกสินคา้ หรือเรือเลก็ หรือเรืออยา่งใด ๆ เขา้ไปเก่ียวพว่งขา้ง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตพิเศษของ     นายเรือ
ลาํนั้น 

มาตรา ๔๓ เม่ือจะทอดจอดเรือกาํป่ันลาํใด นายเรือหรือผูน้าํร่องตอ้งทอดจอดเรือนั้น โดยใหกิ้น  เน้ือ
ท่ีอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจะเป็นได ้ และความบงัคบัขอ้น้ีเจา้ท่าตอ้งระวงัเป็นธุระอยูเ่สมอใหมี้ผูป้ฎิบติัตาม    โดย
ถูกตอ้ง 

มาตรา ๔๔ ตามลาํแม่นํ้าเลก็ และในคลองต่าง ๆ นั้นอนุญาตใหจ้อดเรือต่าง ๆ ไดท้ั้งสองฟาก      แต่
อยา่ใหเ้ป็นท่ีกีดขวางแก่ทางเรือข้ึนล่องท่ีกลางลาํนํ้า และหา้มไม่ใหจ้อดซอ้นลาํหรือจอดขวางหรือ       ตรง
กลางลาํนํ้าลาํคลองเป็นอนัขาด 
มาตรา ๔๕ เรือกาํป่ันเรือเลก็และแพต่าง ๆ ท่ีจอดเทียบฝ่ังแม่นํ้าหรือเทียบท่าสินคา้หรือท่าเรือนั้นหา้มมิให้
จอดขวางลาํนํ้า ตอ้งจอดใหห้วัเรือทา้ยเรือ หวัแพทา้ยแพหนัตามยาวของทางนํ้า 
มาตรา ๔๖ ตามท่าขนสินคา้และท่าข้ึนทั้งสองฟากแม่นํ้าเจา้พระยา หรือตามสองขา้ง เรือกาํป่ันกดี็ หา้มมิให้
เรือบรรทุกสินคา้ เรือไฟเลก็ เรือเป็ดทะเล เรืออ่ืน ๆ จอดหรือผกูเทียบซอ้นกนัเกินกวา่สองลาํ ถา้เป็นแพคนอยู่
หา้มมิใหจ้อดเทียบหนา้แพเกินกวา่ลาํหน่ึง 

มาตรา ๔๖ ทวิ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจสัง่หา้มใช ้และใหแ้กไ้ขท่ารับส่งคนโดยสารท่ารับส่งสินคา้         ท่า
เทียบเรือ และแพในแม่นํ้าลาํคลอง บึง อ่างเกบ็นํ้า ทะเลสาบ อนัเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือ         ท่ี
ประชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัหรือทะเลภายในน่านนํ้าไทย ซ่ึงมีสภาพไม่ปลอดภยัในการใช ้หรืออาจ     เกิด
อนัตรายแก่ประชาชนหรือแก่การเดินเรือ โดยแจง้ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองทราบเป็นหนงัสือ ในกรณีท่ีไม่
ปรากฏตวัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง ใหปิ้ดคาํสัง่ไว ้ณ  ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินคา้ ท่าเทียบเรือ    หรือ
แพนั้น และใหถื้อว่าเจา้ของหรือผูค้รอบครองไดรั้บคาํสัง่นั้นแลว้ 

เจา้ของหรือผูค้รอบครองซ่ึงไดรั้บคาํสัง่จากเจา้ท่าตามความในวรรคหน่ึง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงคมนาคมภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่ คาํช้ีขาดของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุดแต่ใน
ระหวา่งท่ีรัฐมนตรียงัมิไดช้ี้ขาด คาํสัง่หา้มใชน้ั้นมีผลใชบ้งัคบัได ้ในกรณีไม่มีอุทธรณ์คาํสัง่ หรือมีอุทธรณ์แต่
รัฐมนตรีสัง่ใหย้กอุทธรณ์ และเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่ปฎิบติัตามคาํสัง่ภายในเวลาท่ีเจา้ท่ากาํหนด หรือ
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ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บทราบคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่ง
โดย    ดิดค่าใชจ่้ายจากเจา้ของหรือผูค้รอบครอง 

เม่ือเจา้ของหรือผูค้รอบครองไดแ้กไ้ขเสร็จเรียบร้อยตามคาํสัง่แลว้ ใหเ้จา้ท่าเพิกถอนคาํสัง่หา้มใช ้ 
ในกรณีท่ีเจา้ท่าจดัการแกไ้ขเองจะรอการเพิกถอนคาํสัง่หา้มใชไ้วจ้นกว่าเจา้ของหรือผูค้รอบครองจะชาํระ  
ค่าใชจ่้ายใหเ้จา้ท่ากไ็ด ้ เจา้ของหรือผูค้รอบครองคนใดใชเ้องหรือยนิยอมใหอ่ื้นใชท่้ารับส่งคนโดยสาร ท่า   
รับส่งสินคา้ ท่าเทียบเรือหรือแพซ่ึงเจา้ท่ามีคาํสัง่หา้มใชแ้ละยงัมิไดเ้พิกถอนคาํสัง่นั้น ตอ้งระวางโทษปรับ   
ไม่เกินสองพนับาท 

มาตรา ๔๖ ทวิน้ี ไดเ้พ่ิมข้ึนโดยขอ้ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี ๕๐   
มาตรา ๔๗ หา้มมิใหแ้พไมซุ้งท่ีกวา้งยีสิ่บตน้ซุง จอดผกูเทียบขา้งเรือกาํป่ัน หรือเทียบท่าขนสินคา้ หรือท่า

ข้ึน และหา้มมิใหเ้รือโป๊ะจา้ย เรือลาํเลียงหรือเรือสาํเภา ผกูจอดผกูเทียบขา้งเรือกาํป่ันมากกวา่ขา้งละ
หน่ึงลาํ และหา้มมิใหเ้รือเช่นวา่น้ีจอดผกูท่าขนสินคา้ หรือท่าข้ึนมากกว่าสองลาํ 

มาตรา ๔๘ หา้มมิใหเ้รือโป๊ะจา้ย เรือลาํเลียงเรือสาํเภา เรือบรรทุกสินคา้ เรือกลไฟเลก็ และเรือ และแพไม้
ต่าง ๆ  จอดผกูกบัฝ่ังแม่นํ้ามากลาํโดยอยา่งท่ีใหล้ ํ้าออกมาในทางเรือเดิน หรือจนเป็นท่ีกีดขวางแก่  การ
เดินเรือ 

มาตรา ๔๙ เรือกาํป่ัน หรือเรือเลก็ท่ีจอดมากกวา่สองลาํในแม่นํ้านอกแนวเรือ อ่ืน ๆ หรือนอกแนวแพคนอ
ยู ่ซ่ึงจอดอยูใ่นทอ้งท่ีเดียวกนันั้นท่านใหถื้อวา่เรือกาํป่ันหรือเรือเลก็นั้นเท่ากบัจอดลํ้าออกมาใน    ทาง
เรือเดิน 

มาตรา ๕๐ ขอ้หา้มต่าง ๆ ท่ีวา่มาแลว้ในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั้นเจา้ท่าจะเห็นสมควรลดหยอ่นโดยให้
อนุญาตพิเศษกไ็ด ้

มาตรา ๕๑ นายเรือ หรือผูค้วบคุมกาํป่ัน หรือเรือเลก็ หรือแพไมมี้ความละเมิดต่อบญัญติัอยา่งใด ๆ ใน
หมวดท่ี ๓ น้ี ท่านว่ามีความผดิตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่ร้อยหา้สิบบาท 

 
หมวดที ่๔ 

ว่าด้วยทางเรือเดนิในลาํแม่นํา้ 
มาตรา ๕๒ ในเขตท่ากรุงเทพฯ นั้นใหมี้ทางเดินเรือสองสายดงัน้ี คือ 

(๑) สายตะวนัออกเรียกวา่สายใหญ่ สายน้ีมีเขตโดยกวา้งตั้งแต่เรือกาํป่ันท่ีจอดอยูก่ลาง  แม่นํ้า จนถึงฝ่ัง
ตะวนัออก หรือถึงแคมเรือกาํป่ันหรือแพคนอยูท่ี่จอดเทียบฝ่ังตะวนัออก 

(๒) สายตะวนัตก สายน้ีมีเขตโดยกวา้ง ตั้งแต่เรือกาํป่ันท่ีจอดอยูก่ลางแม่นํ้า จนถึงฝ่ัง ตะวนัตก หรือถึง
แคมเรือกาํป่ัน หรือแพคนอยูท่ี่จอดเทียบฝ่ังตะวนัตก 

มาตรา ๕๒ ทว ิเม่ือมีเหตุจาํเป็นเพือ่ความปลอดภยัแก่การเดินเรือ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจประกาศกาํหนดทาง
เดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่นํ้าลาํคลองเป็นการเฉพาะคราวได ้
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นายเรือผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบติัตามประกาศกาํหนดทางเดินเรือหรือประกาศควบคุมการเดินเรือตามวรรค
หน่ึงตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาทและเจา้ท่าจะสัง่ยดึประกาศนียบตัรควบคุมเรือ มีกาํหนดไม่เกิน
หกเดือนกไ็ด ้
นายเรือท่ีถูกยดึประกาศนียบตัรควบคุมเรือตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํสัง่ คาํช้ีขาดของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุด แต่ในระหว่างท่ี
รัฐมนตรียงัมิไดช้ี้ขาด คาํส่ังนั้นมีผลบงัคบัได ้
มาตรา ๕๒ ตรี นายเรือท่ีถูกยดึประกาศนียบตัรควบคุมเรือผูใ้ด ปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งท่ีประกาศนียบตัร
ควบคุมเรือถูกยดึตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ทวิ และมาตรา ๕๒ ตรี น้ีเป็นความท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมาตรา  ๓ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ   ใน
น่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๑)  พ.ศ. ๒๕๒๐  

มาตรา ๕๓ แนวลาํแม่นํ้าทั้งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตร ห่างจากฝ่ังหรือจากแคมเรือกาํป่ัน   ท่ี
จอดผกูเทียบฝ่ัง หรือจากแพคนอยูท่ี่จอดผกูเทียบฝ่ังนั้นใหห้วงหา้มไวส้าํหรับเป็นทางเดินเรือเลก็ 
หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันใชแ้นวนั้นเป็นอนัขาด นอกจากเป็นเวลาจาํเป็น เพ่ือป้องกนัมิใหเ้รือโดนกนั หรือเพือ่กลบั
หรือเคล่ือนเรือจากท่ีจอด 

มาตรา ๕๔ นายเรือผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
ความในมาตรา ๕๔ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ ใน

น่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๑)  พ.ศ. ๒๕๒ 
(ก.) ว่าด้วยทางเรือเดนิสายตะวนัออกหรือสายใหญ่ 

มาตรา ๕๕ เรือกาํป่ันไฟทุกขนาด (นอกจากท่ีวา่ไวใ้นมาตรา ๕๘) และเรือกาํป่ันใบทุกอยา่งท่ีมีขนาดเกินกวา่
หา้สิบตนั  เม่ือข้ึนล่องในลาํแม่นํ้า ตอ้งเดินในทางเรือเดินสายตะวนัออก      เวน้ไวแ้ต่เม่ือมีเหตุ 
จาํเป็น หรือเพ่ือจะเขา้จอดหรือออกจากท่าหรือฝ่ังจึงเดินนอกสายนั้นได ้ และบรรดาเรือท่ีวา่มาน้ี ตอ้งเดินโดย
ชา้ท่ีสุดท่ีพอสมควรแก่การเดินเรืออยา่งระวงัและเพ่ือป้องกนัอนัตรายแก่เรือ และอนัตรายท่ีอาจเกิดจาก
ละลอกคล่ืนของเรือนั้น 

มาตรา ๕๖ นายเรือผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๕ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
ความในมาตรา  ๕๖ เดิมถูยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ ในน่านนํ้า
ไทย (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐  
 

(ข) ว่าด้ายทางเรือเดินสายตะวนัตก 
มาตรา ๕๗  บรรดาเรือใบขนาดตํ่ากวา่หา้สิบตนัและเรือทุกอยา่งนอกจากไดก้ล่าวไวใ้นมาตรา ๕๕นั้น ตอ้ง
เดินในทางเรือเดินสายตะวนัตก 

มาตรา ๕๘ บรรดาเรือกาํป่ันไฟท่ีจูงเรืออ่ืนท่ีมีขนาดตํ่ากวา่สามสิบหา้ตนัเดินกวา่หน่ึงลาํข้ึนไป   ตอ้ง
เดินในทางเรือเดินสายตะวนัตก 
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หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันลาํใด จูงเรือกาํป่ันหรือเรืออยา่งอ่ืนในเขตท่ากรุงเทพฯ มากลาํจนเกินกว่ากาํลงัของ
เรือกาํป่ันไฟลาํนั้น จะจูงไปไดร้ะยะทางชัว่โมงละสองไมลเ์ป็นอยา่งนอ้ยและหา้มมิใหเ้รือกาํป่ันลาํใด     ท่ี
จูงเรือยูน่ั้น เดินไปโดยระยะทางเกินกวา่ชัว่โมงละหกไมลใ์นเวลาทวนนํ้าหรือเดินเร็วกว่าชัว่โมงละส่ีไมล ์  
ในเวลาตามนํ้า 
หา้มเป็นอนัขาดมิใหจู้งเรือเลก็เกินกวา่คราวละสามสิบสองลาํเป็นอยา่งมากและหา้มมิใหเ้รือท่ีถูกจูงนั้นผกู
เทียบซอ้นลาํกนัเกินกวา่ตบัละส่ีลาํ 
ความในมาตรา ๕๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยประกาศแกไ้ข พ.ร.บ. วา่ดว้ยการ  เดินเรือใน
น่านนํ้าสยาม พ.ศ. ๒๔๒๖ 
มาตรา ๕๙ ในเวลาท่ีกาํลงัจะโยงหรือผกูเรือบรรทุกเขา้กบัสายโยงนั้น หา้มมิใหเ้รือกลไฟลาก หรือเรือไฟเลก็
ท่ีเป็นเรือจูงนั้นแล่นรออยูใ่นสายทางเรือเดินเป็นอนัขาด ถา้จะใชส้ายทางเรือเดินในการจูงเรือจูงเหล่านั้นตอ้ง
แล่นอยูเ่สมอใหไ้ดร้ะยะทางไม่นอ้ยกวา่ชัว่โมงละสองไมล ์
มาตรา ๖๐ นายเรือผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพนับาท 
ความในมาตรา ๖๐ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ ในน่านนํ้า
ไทย (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(ค) ว่าด้วยส่วนทางเรือเดนิทั้งสองสายที่หวงไว้สําหรับให้เรือเลก็เดนิ 
มาตรา ๖๑  เรือเลก็ทั้งหลาย เดินในทางเรือเดินไดท้ั้งสองสาย 

         มาตรา ๖๒ นอกจากมีเหตุจาํเป็นหรือเพ่ือจะขา้มฟากไปจอดท่ีท่าหรือท่ีฝ่ังบรรดาเรือเลก็ตอ้งเดิน  อยูใ่น
แนวนํ้า ในระหว่างระยะสามสิบเมตร จากฝ่ังหรือจากเรือกาํป่ันท่ีจอดเทียบฝ่ัง หรือจากแพคนอยูท่ี่    ผกูจอด
กบัฝ่ังแม่นํ้า 

มาตรา ๖๓ เรือบรรทุกขา้วตอ้งเดินไดแ้ต่ในแนวนํ้าท่ีกาํหนดไวส้าํหรับเป็นทางเดินของเรือเลก็      
ในทางเรือเดินสายตะวนัตก และหา้มมิใหไ้ปเดินในทางเรือเดินสายตะวนัออกในตอนใดตอนหน่ึงเป็นอนัขาด 

มาตรา ๖๔ เม่ือมีเหตุจาํเป็นหรือเพื่อจะขา้มฟากไปจอดท่ีท่าหรือท่ีฝ่ัง และเรือบรรทุกขา้วหรือ     เรือ
เลก็จะตอ้งทาํนอกเหนือท่ีบงัคบัไวใ้นมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ฉะนั้นกใ็หท้าํดว้ยความระวงัทุกอยา่ง  ท่ีจะ
มิใหเ้ป็นการกีดขวางแก่การเดินเรือได ้

มาตรา ๖๕ หา้มมิใหเ้รือบรรทุกขา้วหรือเรือเลก็ผา่นหนา้เรือกาํป่ันไฟท่ีกาํลงัแล่นข้ึนหรือล่องใน    
แม่นํ้าใกลก้ว่าระยะร้อยเมตร และถา้จะขา้มฟากไปยงัท่าหรือโรงสี หา้มมิใหต้ดัขา้มเหนือแห่งท่ีจะไปนั้น  เกิน
กวา่ท่ีควร 

มาตรา ๖๖ บรรดาเรือยนตท่ี์ยาวไม่เกินกว่าหกเมตรนั้น ยอมใหเ้ดินในแนวลาํแม่นํ้าทั้งสองสาย      ท่ี
กาํหนดไวส้าํหรับใหเ้รือเลก็เดิน แต่ถา้จะเดินห่างจากฝ่ังภายในระยะสามสิบเมตร ตอ้งเดินโดยชา้ท่ีสุด   
พอสมควรแก่การควรระวงัเหตุในการเดินเรือ และการควรระวงัมิใหเ้ป็นอนัตรายแก่เรือเลก็ท่ีใชก้รรเชียง   
หรือแจวพาย 
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มาตรา ๖๗ นายเรือผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๒ มาตรา  ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือ มาตรา ๖๖ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
ความในมาตรา ๖๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมรตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือ ในน่านนํ้า
ไทย  (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(ฆ) ว่าด้วยทางคลองต่าง ๆ  
มาตรา ๖๘ ในแม่นํ้าลาํคลองต่าง ๆ นอกเขตท่า บรรดาเรือท่ีเดินตามนํ้าใหเ้ดินกลางแม่นํ้าหรือ    ลาํ

คลอง เรือท่ีเดินทวนนํ้าใหเ้ดินแอบฝ่ัง ถา้ไม่สามารถจะทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดดัง่วา่มาน้ี ใหเ้ดินกลางร่องนํ้า 
และใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัการเดินเรือแห่งทอ้งถ่ิน ซ่ึงตั้งข้ึนเพือ่ควบคุมการเดินเรือในลาํแม่นํ้า เรือคลอง  นั้น 
ๆ ดว้ย  

ใหเ้จา้ท่าหรือขา้หลวงประจาํจงัหวดัในทอ้งถ่ินท่ีไม่มีเจา้ท่า มีอาํนาจออกขอ้บงัคบัควบคุมการ    
เดินเรือในแม่นํ้าและลาํคลองใด ๆ ซ่ึงอยูใ่นเขตทอ้งถ่ินของตนได ้ขอ้บงัคบันั้นเม่ือไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี 
เจา้หนา้ท่ีและไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ความในมาตรา ๖๘ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ    ใน
น่านนํ้าสยาม แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. ๒๔๗๗ 
มาตรา  ๖๙ นายเรือผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๘ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัท่ีออก ตาม มาตรา ๖๘  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
ความในมาตรา ๖๙ เดิมถูกยกเลิก และใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ ในน่านนํ้า
ไทย (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 
 

 
 
 
 

หมวดที ่๕ 
ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ 

 
ก.แพไม ้

มาตรา ๗๐ แพไมต่้าง ๆ ตอ้งมีคนประจาํใหพ้อแก่การท่ีจะควบคุมรักษาแพโดยเรียบร้อย และ คนประจาํแพ
ตอ้งระวงัอยา่งท่ีสุดจะเป็นไดเ้พ่ือไม่ใหแ้พกีดขวางแก่การเดินเรือหรือโดนกบัแพคนอยู ่หรือ เรือท่ีทอดจอด
อยูใ่นลาํแม่นํ้า แพไมทุ้ก ๆ แพตอ้งชกัธงเคร่ืองหมายของเจา้ของแพ และธงสาํหรับเช่นน้ีตอ้งจดทะเบียนท่ี
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กรมเจา้ท่า แพใดมีซุงก่ีตน้และกาํหนดจะมาถึงเขตท่ากรุงเทพ  ไดเ้ม่ือใดนั้นเจา้ของแพตอ้ง ทาํหนงัสือแจง้
ความล่วงหนา้ใหเ้จา้ท่าทราบ 
มาตรา ๗๑ หา้มมิใหแ้พไมจ้อดผกูติดกบัเรือกาํป่ัน หรือหลกัเทียบแพคนอยู ่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากนายเรือ
หรือเจา้ของหลกัเจา้ของแพนั้น ๆ 

มาตรา ๗๒ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ แพไมต่้าง ๆ ท่ีจะล่องหรือจูงลงมานั้น ตอ้งเดินในทางเรือเดินสาย
ตะวนัตก ถา้จะเดินสายตะวนัออกตอ้งเดินใหแ้ต่แพไมท่ี้มีเรือจูง แพไมแ้พหน่ึงตอ้งมีซุงไม่เกินกว่า     สองร้อย
ตน้ หรือกวา้งเกินกว่ายีสิ่บเมตร 

มาตาม ๗๓ หา้มมิใหล่้องแพไมข้ึ้นลงในลาํแม่นํ้า ในระหวา่งเวลาตั้งแต่พระอาทิตยต์กจนถึง       พระ
อาทิตยข้ึ์น 

มาตรา ๗๔ ในคลอง หา้มมิใหล่้องแพไมท่ี้มีซุงผกูเทียบกนัเกินกวา่ส่ีตน้ และท่ีผกูติดต่อกนัยาว  เกิน
กวา่สองชัว่ซุง และส่วนแพไมไ้ผน่ั้นไม่ใหย้าวเกินกวา่สิบหกเมตร และกวา้งเกินกวา่ท่ีพอจะใหแ้พนั้น   เดิน
ในคลองไดโ้ดยไม่กีดขวางแก่การเดินเรือ 
แต่ถา้ขา้หลวงประจาํจงัหวดัไดพิ้จารณาเห็นว่าในคลองใด หรือในคลองตอนใด ซ่ึงใชเ้รือกลไฟหรือเรือยนต์
ลากจูงแพเกินกวา่ท่ีไดก้าํหนดใหใ้นวรรคก่อนโดยไม่เป็นภยัแก่การจราจรทางนํ้า กอ็าจผอ่นผนัให ้ ผกู
ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน ๓๐ เมตร  
เม่ือขา้หลวงประจาํจงัหวดัไดผ้อ่นผนัใหต้ามวรรคก่อนแลว้ ภายหลงัปรากฏว่าเป็นภยัแก่การจราจรทางนํ้า จะ
ถอนเสียกไ็ด ้

ความต่อทา้ย มาตรา ๗๔ น้ีเพ่ิมข้ึนโดย พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าสยาม แกไ้ขเพ่ิมเติม            พ.ศ. 
๒๔๗๗ (ฉบบัท่ี ๓) 

มาตรา ๗๕ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓ และ ๗๔    ท่าน
วา่มีความผดิตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่ร้อยบาท แต่ส่วนการฟ้องร้องเอาโทษในความผิด   ต่อ
ขอ้บงัคบัในมาตรา ๗๑ นั้น  ใหฟ้้องไดต่้อเม่ือมีคาํร้องมาแต่ผูท่ี้เป็นเจา้ของเรือกาํป่ันหรือหลกั หรือแพ  คนอยู่
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
(ข) แพคนอยู่ 

มาตรา ๗๖ หา้มมิใหจ้อดแพคนอยูใ่นลาํแม่นํ้าห่างจากฝ่ังเกินกว่าพอดีสาํหรับมิใหแ้พนั้นคา้งแหง้ในเวลานํ้าลง
งวด 
มาตรา ๗๗ เสาหลกัสาํหรับผกูแพคนอยูน่ั้น หา้มมิใหปั้กพน้แนวหนา้แพออกไปมากกวา่ หน่ึงเมตรคร่ึง 
มาตรา ๗๘ หา้มมิใหป้ลูกเรือนท่ีปักเสาลงเลนตามฝ่ังแม่นํ้าห่างออกมาจากฝ่ังจนเกินกว่าพอดีสาํหรับไม่ใหมี้
นํ้าคา้งอยูใ่ตเ้รือนเม่ือเวลานํ้าลงงวด 



- ๑๓ - 

 

มาตรา ๗๙ ภายใตเ้ขตท่ากรุงเทพฯ หา้มมิใหแ้พคนอยูใ่ดมีขนาดกวา้งหรือยาวเกินกวา่ สิบหกเมตร นบัรวมทั้ง
ชานและแพเลก็ท่ีเป็นส่วนติดต่อกบัแพนั้นดว้ย 
มาตรา ๘๐ ตามลาํคลองหา้มมิใหแ้พคนอยูใ่ดมีขนาดกวา้งเกินกวา่สิบสองเมตรและหา้มมิใหแ้พใดท่ีผกูจอด
กบัฝ่ังยืน่ล ํ้าออกมาจนอาจเป็นท่ีกีดขวางแก่การเดินเรือ 

มาตรา ๘๑ หา้มมิใหจู้งแพคนอยูข้ึ่นล่องในตอนใตห้ลกัเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ ในระหว่างตั้งแต่
พระอาทิตยต์กจนถึงพระอาทิตยข้ึ์น 

มาตรา ๘๒ แพคนอยูท่ี่จะจูงข้ึนล่องในลาํแม่นํ้าตอ้งเดินในทางเดินเรือสายตะวนัตกต่อเม่ือมีเหตุอนั
จาํเป็นจึงใหเ้ดินในทางเรือเดินสายตะวนัออกได ้
มาตรา ๘๓ หา้มมิใหจ้อดผกูแพคนอยูใ่ดกบัฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาภายในเขตท่ากรุงเทพฯ โดยมิไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ท่า 
มาตรา ๘๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถา้แพคนอยูแ่พใดยืน่ออกมาในลาํแม่นํ้าจนอาจเป็นเหตุน่ากลวัอนัตรายแก่
การเดินเรือในเวลากลางคืนได ้ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจบงัคบัใหแ้พนั้นจุดโคมไฟสีขาวไวใ้นท่ีเด่นและเห็นไดง่้าย 
ในระหวา่งเวลาตั้งแต่พระอาทิตยต์กจนถึงพระอาทิตยข้ึ์นเพ่ือป้องกนัมิใหเ้รือใหญ่เลก็แล่นมา โดนแพนั้น 

มาตรา ๘๕ ตั้งแต่วนัท่ีใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีเป็นกฎหมาย ถา้จะจอดแพคนอยูห่รือปลูกเรือนมีเสา
ปักเลน ตามฝ่ังแม่นํ้าภายในเขตท่ากรุงเทพฯ กดี็ หรือตามลาํคลองในแขวงกรุงเทพฯ กดี็ ตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ท่าก่อนจึงทาํได ้
มาตรา ๘๖ คาํอนุญาตนั้นตอ้งเป็นหนงัสือ และมีแผนท่ีฝ่ังนํ้าแพคนอยูห่รือเรือนปักเสาลงเลน ท่ีขา้งเคียง  และ
ทาํเลท่ีจะจอดแพและปักหลกัผกูแพนั้นดว้ย 
มาตรา ๘๗ เม่ือรับคาํขออนุญาตแลว้เจา้ท่าตอ้งตรวจภายในเวลาหน่ึงเดือน และถา้เห็นว่าเป็น  การปฏิบติั
ถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอยา่งแลว้กใ็หอ้อกใบอนุญาตใหต้ามท่ีขอ 
มาตรา ๘๘ หา้มมิใหล้งมือทาํการปลูกสร้างก่อนท่ีจะไรับอนุญาตตามท่ีร้องขอนั้นเป็นอนัขาด 

มาตรา ๘๙ ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ  ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจและภายนอกเขตนั้นใหเ้จา้ท่ีพนกังานทอ้งท่ีมี
อาํนาจท่ีจะบงัคบัใหร้ื้อถอนแพคนอยูห่รือหลกัผกูแพหรือเรือนท่ีปักเสาลงชายฝ่ังนํ้า ท่ีจอดหรือปักหรือ สร้าง
ผดิต่อขอ้บงัคบัในมาตราตั้งแต่ ๗๖ ถึง ๗๙ จะเป็นแพหรือหลกัหรือเรือนท่ีตั้งอยูน่ั้นเม่ือก่อนหรือใน  ภายหลงั
เวลาใชพ้ระราชบญัญติัน้ีกต็าม และใหมี้อาํนาจบงัคบัใหร้ื้อถอนบรรดาแพคนอยูห่รือหลกัผกูแพ หรือเรือนท่ี
ปักเสาลงในชายฝ่ังนํ้าซ่ึงไดป้ลูกข้ึนโดยมิไดรั้บอนุญาตโดยถูกตอ้งหรือท่ีปลูกโดยไม่ถูกตอ้ง    ตามขอ้ความ
ในอนุญาตท่ีไดอ้อกให้นั้นดว้ย    

มาตรา ๙๐ ถา้ผูใ้ดไม่กระทาํตามคาํสัง่ท่ีกล่าวในมาตรา ๘๙ ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงิน       ไม่
เกินกวา่วนัละสิบบาท สาํหรับทุกวนัท่ีจะไดต้ดัสินว่าผูน้ั้นไดมี้ความขดัขืน และใหเ้จา้ท่าหรือเจา้พนกังาน  ผูมี้
อาํนาจหนา้ท่ีมีอาํนาจบงัคบัใหร้ื้อถอนแพคนอยูห่รือเรือนท่ีปักเสาลงในชายฝ่ังนํ้าโดยใหผู้ท่ี้เป็นเจา้ของเสียค่า
ร้ือถอนนัน่เอง 
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มาตรา ๙๑ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๘๑, ๘๒, ๘๓, และ๘๔ ท่านว่า      มี
ความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท 

 
(ค) ว่าด้วยเรือจับสัตว์นํา้และโพงพางทีข่วางแม่นํา้ 

มาตรา ๙๒ การจบัสตัวน์ํ้า ดว้ยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายลาํติดกนัขวางลาํนํ้าหรือ  ทอดทุ่น หรือ
ปักหลกัโพงพางเป็นแถวจากฝ่ังถึงกลางลาํนํ้านั้น การจบัสตัวน์ํ้าดว้ยวิธีเหล่าน้ีหา้มมิใหก้ระทาํในเขตท่า
กรุงเทพฯ ถา้พน้เขตท่ากรุงเทพฯ ออกไปจะทาํโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานกไ็ด ้
มาตรา ๙๓ ในระหวา่งเวลาตั้งแต่พระอาทิตยต์ก จนถึงเวลาพระอาทิตยข้ึ์นเจา้ของเรือจบัสตัวน์ํ้าหรือทุ่นหรือ
หลกัโพงพางเช่นวา่มาแลว้ ตอ้งจุดเป็นไฟแสงโพลงไวบ้นฝ่ังตรงกบัแถวเรือหรือทุ่นหลกัเหล่านั้น และตอ้งจุด
โคมไฟไวบ้นเรือหรือทุ่นหรือหลกัโพงพางท่ีห่างท่ีสุดออกมาจากฝ่ังนั้นดว้ยและตอ้งเป่าเขากระบือหรือแตร
เสียงกอ้ง สาํหรับใหเ้รือท่ีเดินข้ึนล่องรู้วา่มีของกีดกนัเช่นนั้นอยูใ่นลาํนํ้าดว้ย 
ร้ัวหรือหลกัท่ีปักเรียงรายตามแนวชายฝ่ังทะเลท่ีปากนํ้าหรือท่ีใกลท้างจะเขา้ปากนํ้านั้นในระหวา่งเวลาตั้งแต่
พระอาทิตยต์กจนถึงพระอาทิตยข้ึ์น ตอ้งจุดโคมใหเ้ห็นแสงไฟสีขาวท่ีปลายร้ัวหรือหลกัสุดแถว ทั้งสองขา้ง 
มาตรา ๙๔ ทุ่นหรือหลกัสาํหรับจบัสตัวน์ํ้ านั้น หา้มมิใหผ้กูโยงถึงกนัดว้ยลาํไมไ้ผใ่หใ้ชผ้กูดว้ยเชือกเพียงอยา่ง
เดียวตามธรรมเนียมท่ีเคยทาํกนัอยูแ่ละหา้มมิใหผ้กูโยงจากฝ่ังดว้ยเชือกหวัดว้ยไมย้าวใหเ้ป็นท่ี กีดขวางแก่ทาง
เดินเรือของเรืออ่ืน 
มาตรา ๙๕ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๙๒, ๙๓, และ ๙๔ ท่านว่ามนั มีความผดิตอ้ง
ระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่สองร้อยบาท 

หมวดที ่๖ 
ข้อบังคบัเบ็ดเตลด็ 

 
(ก.) ว่าด้วยการผูกเรือกบัฝ่ังด้วยเชือกลวดและเชือกต่าง ๆ 

มาตรา ๙๖ ในแม่นํ้าหรือเขตท่าใด ๆ ถา้นอกจากเรือท่ีจอดผกูเทียบท่าขนสินคา้ท่าข้ึนหรือเทียบฝ่ัง หา้มมิให้
เรือกาํป่ันลาํใดผกูโยงกบัฝ่ังดว้ยเชือกลวด หรือเชือกอยา่งอ่ืนจนไม่เหลือช่องนํ้า ในระหวา่งเรือลาํนั้นกบัฝ่ัง
สาํหรับเรืออ่ืนเดินได ้
มาตรา ๙๗ หา้มมิใหเ้อาเชือกอยา่งใด ๆ ทอดจากเรือกาํป่ันลาํใดท่ีจอดเทียบท่า ไปผกูกบัทุ่นโยง ในลาํนํ้าหรือ
เขตท่าจนกวา่จะถึงเวลาท่ีเรือเตรียมออกจากท่าท่ีจอดเทียบอยูน่ั้นจึงใหท้าํเช่นนั้นได ้
มาตรา ๙๘ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้งบงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๙๖ และ ๙๗ ท่านว่ามีความผดิตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกินกว่าสองร้อยบาท 

(ข) วา่ดว้ยฝีเทา้เรือ – เกิดเหตุอนัตราย - โคมไฟ 
มาตรา ๙๙  หา้มมิใหน้ายเรือกลบัลาํเรือกาํป่ันในลาํแม่นํ้า ร่องนํ้า เรือในสายทางเรือเดิน เวน้ไวแ้ต่ใน

เวลาท่ีทางนํ้านั้น ๆ วา่งไม่มีเรืออ่ืนแล่นเขา้ออก และหา้มมิใหน้ายเรือกาํป่ันลาํใดท่ีจอดเทียบท่าขนสินคา้ หรือ
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ท่าข้ึนเคล่ือนเรือออกจากท่า เวน้ไวแ้ต่ในเวลาท่ีลาํแม่นํ้า ร่องนํ้า ช่องนํ้าหรือสายทางเรือเดินอนัเป็น   ทอ้งท่ี
นั้นวา่งไม่มีเรืออ่ืนแล่นเขา้ออก 

มาตรา ๑๐๐ นายเรือกาํป่ันลาํใดท่ีกาํลงัเขา้หรือออกท่ีเขตท่า หรือช่องแคบตอ้งลดฝีเทา้เรือให ้    เดิน
ชา้ลงพอสมควรแก่การเดินเรืออยา่งระวงั และอยา่งป้องกนัเหตุอนัตรายแก่เรือนั้นเอง 
มาตรา ๑๐๑ เรือท่ีจะเขา้เทียบหรือจอดยงัท่านายเรือจะตอ้งใชค้วามเร็วตํ่า และดว้ยความระมดัระวงัเรือท่ีเดิน
อยูใ่นแม่นํ้าหรือลาํคลองตอ้งใชค้วามเร็วไม่เกินอตัราท่ีเจา้ท่ากาํหนด และหา้มมิใหแ้ล่นตดัหนา้เรือกลท่ีกาํลงั
เดินข้ึนล่องอยูใ่นระยะหน่ึงร้อยเมตรผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท และใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจ
ยดึใบอนุญาตใชเ้รือหรือประการศนียบตัรควบคุมเรือทั้งน้ีมีกาํหนดไม่เกินหกเดือนกไ็ด ้

เจา้ของเรือหรือผูถื้อประกาศนียบตัรควบคุมเรือท่ีถูกยดึใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี        วา่
การกระทรวงคมนาคมภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดท้ราบคาํสัง่คาํช้ีขาดของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุด แต่ใน
ระหวา่งท่ีรัฐมนตรียงัมิไดช้ี้ขาดคาํสั่งนั้นมีผลบงัคบัได ้

มาตรา ๑๐๒ นายเรือท่ีไดรั้บประกาศนียบตัรแสดงความรู้ทุกคนตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการ   
ควบคุมเรือโดยเตม็ความสามารถเพ่ือมิใหเ้รือเกิดอุบติัเหตุ หรืออนัตรายอยา่งใด ๆ เกิดข้ึนในหนา้ท่ีขณะท่ีตน
กระทาํการควบคุมเรือนั้นอยูน่ายเรือลาํนั้นตอ้งรายงานเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นต่อเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

๑. สาํหรับเรือท่ียงัไม่ออกจากเขตท่าไปทะเลในทนัทีทนัใด ถดัเวลาท่ีเกิดเหตุให้ยืน่รายงานต่อเจา้ท่า
ภายในเวลายีสิ่บส่ีชัว่โมง แต่ถา้เรือลาํนั้นกาํลงัจะออกจากท่าไปสู่ทะเลกใ็หส่้งรายงานโดยทางไปรษณีย ์   
ลงทะเบียนในโอกาสแรกท่ีส่งได ้ หรือแวะแจง้ความต่อกรมการอาํเภอ หรือตาํรวจทอ้งท่ีใกลเ้คียงหรือฝาก 
รายงานนั้นไวแ้ก่เจา้พนกังานศุลกากร ณ ตาํบลใกลเ้คียงเพ่ือส่งใหเ้จา้ท่าต่อไป 

รายงานนั้นตอ้งใหช้ดัเจนถึงขอ้เหล่าน้ี 
 ตาํบลท่ีเกิดเหตุพร้อมทั้งแผนท่ีสงัเขปถา้สามารถทาํได ้
 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดเหตุ 
 ช่ือเจา้ของเรือหรือตวัแทน และเลขทะเบียนเรือ 
 สาเหตุท่ีเกิด และกรณีแวดลอ้ม 
 ความเสียหายท่ีไดรั้บ 
 ถา้เป็นเรือท่ีมีสมุดปูมกใ็นคดัขอ้ความประจาํวนัท่ีจดไวใ้นสมุดปูมทั้งปากเรือและทอ้งเรือ 

แนบมาดว้ย  
๒. สาํหรับเรืออ่ืน ๆ นอกจากใน อนุมาตรา ๑ ใหร้ายงานท่ีเกิดเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นต่อเจา้ท่าหรือ แจง้ความต่อ
กรมการอาํเภอ หรือตาํรวจทอ้งท่ีใกลเ้คียงภายในเวลาส่ีสิบแปดชัว่โมง 
๓. กรมการอาํเภอหรือตาํรวจทอ้งท่ีเม่ือไดรั้บแจง้ความแลว้ใหไ้ต่สวน และจดัการไปตามหนา้ท่ีและใหรี้บส่ง
สาํเนาการไต่สวนไปใหเ้จา้ท่าทอ้งถ่ินหรือกรมเจา้ท่าทราบ 
มาตรา ๑๐๓ นายเรือคนใดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๙๙, ๑๐๐, และ ๑๐๒ ท่านว่ามี
ความผดิตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่ร้อยบาท 
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มาตรา ๑๐๔ เรือกลไฟเลก็ และเรือยนตทุ์กลาํเม่ือเวลาเดินตอ้งมีโคมไฟสีเขียวไวข้า้งขวาดวงหน่ึง โคมไฟสี
แดงขา้งแคมซา้ยดวงหน่ึง และโคมไฟสีขาวอยา่งแจ่มแขวนไวใ้นท่ีเด่นสูงกว่าดาดฟ้าใหถู้กตอ้ง ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นกฏขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือ 
มาตรา ๑๐๕ เรือทุกลาํและแพไมทุ้กแพท่ีทอดสมอ หรือผกูกบัหลกัหรือกาํลงัเดินหรือล่องอยูน่ั้นตอ้งแขวน
โคมสีขาวดวงหน่ึงไวใ้นท่ีเด่นใหเ้ป็นท่ีแลเห็นไดจ้ากทุกทิศ แต่ถา้จอดผกูเทียบอยูก่บัฝ่ังแม่นํ้าไม่จาํเป็นตอ้งมี
โคมไฟไวเ้ช่นน้ีกไ็ด ้
มาตรา ๑๐๖ เรือลาํเลียง และเรือโป๊ะจา้ยทุกลาํถา้เป็นเรือท่ีเดินดว้ยเคร่ืองจกัรอยา่งเรือไฟ ตอ้งมีโคมไฟเหมือน
อยา่งท่ีบญัญติัไวส้าํหรับเรือกลไฟ ถา้เป็นเรือเดินดว้ยใบฉะนั้นตอ้งใชโ้คมไฟตามอยา่งท่ีบญัญติัไวส้าํหรับ
เรือใบท่ีกาํลงัเดิน 
มาตรา ๑๐๗  เรือทุกลาํท่ีอยูใ่นพว่งท่ีกาํลงัเดินหรือทอดสมออยูก่ดี็ตอ้งจุดโคมไฟสีขาวไวใ้นท่ีเด่นและเห็นง่าย
ในระหวา่งเวลาตั้งแต่พระอาทิตยต์กจนถึงพระอาทิตยข้ึ์น เพือ่ใหเ้ป็นท่ีสงัเกตไดช้ดัเจนวา่ หมู่เรือพ่วงนั้นยาว
และกวา้งเท่าใด 
มาตรา ๑๐๘ ท่ีตาํบลสาํเภาจมปากนํ้าเจา้พระยานั้น เม่ือมีเรือกาํป่ันสองลาํแล่นมาถึงเห็นวา่จะสวนกนัท่ีตรง
หรือเกือบตรงขา้งเรือทุ่นไฟหมายตาํบลสาํเภาจมกใ็หเ้รือลาํท่ีทวนนํ้านั้นหยดุรอชา้ ๆ จนกว่าเรืออีกลาํหน่ึงจะ
ไดแ้ล่นพน้เรือทุ่นไฟนั้นโดยเรียบร้อยแลว้ 
มาตรา ๑๐๙ เรือโป๊ะจา้ยและเรือใบทุกอยา่ง เม่ือแล่นกา้วข้ึนล่องตามแม่นํ้าหรือตามช่องแคบ ถา้มีเรือกลไฟลาํ
ใดเดินอยูใ่นฟากนํ้า หรือล่องท่ีไม่ผิดหรือเดินแอบฝ่ังอยา่งใกลพ้อสมควรแก่ท่ีจะใหเ้ป็นอนัตรายแก่เรือลาํนั้น 
หา้มมิใหเ้รือท่ีแล่นกา้วนั้นแล่นตดัหนา้เรือหรือแล่นกา้วใกลต้ดัหนา้เรือกลไฟนั้นเป็นอนัขาด 
ในแม่นํ้าหรือในช่องนํ้าท่ีแคบหา้มมิใหเ้รือกลไฟเลก็ หรือเรือยนตพ์ยายามแล่นผา่นหนา้เรือกาํป่ันไฟ โดย
อยา่งท่ีอาจใหเ้กิดโดยกนัข้ึนได ้
มาตรา ๑๑๐ นายเรือคนใดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๑๐๔, ๑๐๕, ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๘ และ 
๑๐๙ ท่านว่ามีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินกวา่หกเดือนหรือปรับไม่เกินพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ
ดว้ยกนัทั้งสองสถาน 

(ค) ว่าด้วยเรือถอยออกจากอู่ 
มาตรา ๑๑๑ ในตอนลาํนํ้าเจา้พระยาซ่ึงเรือเดินทะเลเดินใดน้ั้นเม่ือมีเรือลาํใดกาํลงัถอยออกจากอู่ หรือถอยลง
จากท่าลาดในเวลากลางวนั ตอ้งมีทุ่นรูปกลมสีดาํลูกหน่ึงชกัข้ึนไวท่ี้เสา หรือท่ีเด่นแห่งหน่ึงท่ี  ปากอู่หรือท่า
ลาดนั้น ใหเ้รือต่าง ๆ ท่ีเดินข้ึนล่องในแม่นํ้าแลเห็นไดช้ดั เม่ือก่อนหนา้จะถอยออกอู่ หรือท่าลาดใหช้กัทุ่นข้ึน
ไวเ้พียงคร่ึงเสา เม่ือกาํลงัถอยออกใหช้ดัข้ึนถึงปลายเสา ถา้เป็นเวลาคํ่าคืนใหใ้ชโ้คมไฟสีแดงแทน และทาํอยา่ง
วิธีเดียวกนักบัลูกทุ่นสีดาํ 
มาตรา ๑๑๒ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตราท่ีวา่มาน้ีท่านวา่มีความผดิตอ้งระวางโทษปรับ
เป็นเป็นเงินไม่เกินกวา่หา้ร้อยบาท 

(ฆ) ว่าด้วยทุ่นและเคร่ืองหมายสําหรับผูกจอดเรือ 
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มาตรา ๑๑๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดมีหรือวางทุ่นหรือเคร่ืองสาํหรับผกูจอดเรือในน่านนํ้าแม่นํ้าหรือทาํเล ทอดจอดเรือ
ใด ๆ เวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่าหรือจากเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ี และโดยตอ้งถือและกระทาํตาม
ขอ้บงัคบักาํกบัอนุญาตและตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามซ่ึงเจา้ท่าหรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีนั้น จะกาํหนด แต่
บญัญติัท่ีวา่น้ีไม่ใชต้ลอดถึงทุ่นและเคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองผกูจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซ่ึงจอดไว้
ชัว่คราวในลาํนํ้าสาํหรับการตรวจเซอร์เวยท์าํแผนท่ี 
มาตรา ๑๑๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดเอาเรือเกบ็สินคา้หรือเรือชนิดใด ๆ ท่ีคลา้ยเรือเกบ็สินคา้ซ่ึงใชเ้ป็นเรือทุ่น หรือ
สาํหรับบรรจุส่ิงของต่าง ๆ ทอดสมออยูเ่ป็นการประจาํในน่านนํ้า ลาํแม่นํ้า หรือทะเลทอดสมอจอดเรือตาํบล
ใด ๆ เวน้ไวแ้ต่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่าหรือจากเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีและโดยตอ้งถือและกระทาํตาม
ขอ้บงัคบักาํกบัอนุญาตและตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามซ่ึงเจา้ท่าหรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีนั้นจะกาํหนด 
มาตรา ๑๑๕ ทุ่นหรือเคร่ืองหมายสาํหรับผกูจอดเรือ ซ่ึงจะไดอ้นุญาตตามความในมาตรา ๑๑๓ นั้น ใหใ้ช้
สาํหรับเรือของผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตฝ่ายเดียว ถา้เรือนั้นจะอาศยัใชผ้กูจอดตอ้งไดรั้บอนุญาตของผูน้ั้นก่อนจึงทาํ
ได ้
มาตรา ๑๑๖ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๑๑๓, ๑๑๔ และ ๑๑๕ ท่านว่ามีความผดิตอ้ง
ระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินวา่สองร้อยบาทและอาจจะตอ้งถูกบงัคบัใหร้ื้อถอนทุ่น หรือเคร่ืองสาํหรับผกู
จอดเรือท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยเสียเงินของตนเองดว้ย  

(ค) ว่าด้วยการล่วงลํา้แม่นํา้ 
มาตรา ๑๑๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงใดล่วงลํ้าเจา้ไปเหนือนํ้าในนํ้าและใตน้ํ้า  ของ แม่นํ้า ลาํ
คลอง บึง อ่างเกบ็นํ้า ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์ ร่วมกนั หรือ
ทะเลภายในน่านนํ้าไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า 
มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนมา ตรา ๑๑๗ ตอ้งระวา่งโทษปรับไม่เกินสองพนับาทและใหเ้จา้ท่ามีคาํสัง่เป็นหนงัสือ
แจง้ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือส่ิงล่วงนํ้านั้นใหร้ื้อถอนไปใหพ้น้แม่นํ้า ลาํคลอง บึง อ่างเกบ็นํ้า 
ทะเลสาบ อนัเป็นทางสญัจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใหป้ระโยชนร่์วมกนั หรือทะเลภายในน่านนํ้า
ไทย ในกรณีท่ีไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือผูค้รอบครอง ใหปิ้ดคาํสัง่นั้นไว ้ณ อาคารหรือส่ิงล่วงลํ้า และเม่ือครบ
กาํหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกคาํสัง่นั้นแลว้ยงัไม่มีการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงล่วงลํ้านั้นออกไปใหเ้จา้ท่า
จดัการร้ืนถอนอาคารหรือส่ิงล่วงลํ้านั้นได ้ในการน้ีใหเ้จา้ท่าจดัการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีร้ือถอนหรืออยู่
ในอาคารนั้นและใหน้าํความในประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา ๑๓๒๗ มาใชบ้งัคบัแก่เงินท่ีขาย
ทรัพยสิ์นนั้นไดโ้ดยอนุโลม 

(ฆ) ว่าด้วยการทิง้อบัเฉาลงในลาํแม่นํา้ เขตท่า หรือในทําเลทอดสมอจอดเรือ 
มาตรา ๑๑๙  หา้มมิใหผู้ใ้ด เท ท้ิง หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อบัเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกลูใด ๆ  รวมทั้งนํ้ามนั
และเคมีภณัฑล์งในแม่นํ้า ลาํคลอง บึง อ่างเกบ็นํ้า ทะเลสาบอนัเป็นทางสญัจรของประชาชน หรือท่ีประชาชน
ใชป้ระโยชนร่์วมกนั หรือทะเลภายในน่านนํ้าไทยอนัจะเป็นเหตุใหต้ื้นเขินหรือตกตะกอน หรือทาํใหแ้ม่นํ้าลาํ
คลอง บึง อ่างเกบ็นํ้า ทะเลสาบอนัเป็นทางสญัจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกนั หรือ
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ทะเลภายในน่านนํ้าไทยสกปรกเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิตหรือเป็นอนัตรายแก่การเดินเรือ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ท่าผูใ้ดฝ่าฝืน  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาทและตอ้งชดใชเ้งินค่าไชจ่้ายท่ีเจา้ท่าตอ้งเสียใน
การขจดัส่ิงเหล่านั้นดว้ย 
มาตรา ๑๒๐ ใหเ้จา้ท่ามีหนา้ท่ีดูแลรักษาและขดุคลองร่องนํ้า ทางเรือเดินแม่นํ้า ลาํคลอง และทะเลภายใน
น่านนํ้าไทย 
หา้มมิใหผู้ใ้ดขดุลอก แกไ้ข เปล่ียนแปลงร่องนํ้า ทางเรือเดิน แม่นํ้าคลาํคลอง หรือทะเลภายใน น่านนํ้าไทย  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่า ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท และเจา้ท่ามีอาํนาจสัง่ให้
หยดุการกระทาํดงักล่าว 

(ง) ว่าด้วยเรือท่ีเป็นอนัตรายลง ฯลฯ 
มาตรา ๑๒๑ เม่ือมีเรือไทย เรือต่างประเทศหรือส่ิงอ่ืนใดจมลงหรืออยูใ่นสภาพท่ีอาจเป็นอนัตราย แก่การ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย ใหเ้จา้ของหรือตวัแทนเจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนในนั้นจดัทาํเคร่ืองหมายแสดงอนัตราย
โดยพลนั ดว้ยเคร่ืองหมายตามท่ีเจา้ท่า หรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีเห็นสมควร สาํหรับเป็นท่ีสงัเกตุในการ
เดินเรือทั้งเวลากลางวนัและเวลากลางคืนจนกว่าเจา้ของหรือตวัแทนเจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นจะไดกู้ ้ร้ือ 
ขน ทาํลาย หรือกระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดแก่เรือหรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงไดจ้มลงหรืออยูใ่นสภาพท่ีอาจเป็นอนัตราย
แก่การเดินเรือออกจากท่ีนั้นเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงตอ้งกระทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้ท่ากาํหนด 
ถา้มิไดจ้ดัทาํเคร่ืองหมายแสดงอนัตราย หรือกู ้ร้ือ ขน ทาํลาย หรือกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีเจา้ท่ากาํหนดตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้ท่าหรือเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจจดัทาํเคร่ืองหมายแสดง
อนัตราย หรือกู ้ร้ือ ทาํลาย ขน หรือกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแก่เรือหรือส่ิงอ่ืนใด และทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นเรือ
หรือส่ิงอ่ืนใดใหพ้น้จากสภาพท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่การเดินเรือ โดยเรียกค่าใชจ่้ายจากเจา้ของหรือตวัแทน
เจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น 
ถา้เรือไทย เรือต่างประเทศ หรือส่ิงอ่ืนใดตามวรรคหน่ึงมีซ่ึงส่ิงก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิง  แวดลอ้ม 
ใหเ้จา้ของหรือตวัแทนเจา้ของหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นขจดัหรือป้องกนัมลพษิใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจา้ท่า
กาํหนด หากไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหเ้จา้ท่าหรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีมีอาํนาจกระทาํการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด เพ่ือขจดัหรือป้องกนัมลพษินั้นได ้โดยเรียกค่าใชจ่้ายจากเจา้ของหรือตวัแทนเจา้ของเรือ
หรือส่ิงอ่ืนใดนั้น 

ในกรณีท่ีเจา้ของหรือตวัแทนเจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนใด ไม่ยอมชดใชค่้าใชจ่้ายตามวรรคสองหรือ   
วรรคสาม ภายในระยะเวลาท่ีเจา้ท่ากาํหนดตามสมควรแก่กรณี หรือไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือตวัแทนเจา้ของ
เรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น ใหเ้จา้ท่าดา้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม นาํเรือหรือส่ิงอ่ืนใด
นั้นและทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน 

ถา้เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนยงัไม่เพียงพอชดใชค่้าใชจ่้ายเจา้ของหรือ      
ตวัแทนเจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นตอ้งชดใชส่้วนท่ียงัขาด แต่ถา้เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดหรือขาย  
โดยวิธีอ่ืนนั้นเม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้เหลือเท่าใดใหคื้นเจา้ของหรือตวัแทนเจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นหรือ    
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เจา้ของทรัพยสิ์น เวน้แต่ไม่ปรากฏตวัเจา้ของหรือตวัแทนเจา้ของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น หรือเจา้ของทรัพยสิ์น 
ใหเ้งินท่ีเหลือนั้นตกเป็นของแผน่ดิน 

 
 
(จ) ว่าด้วยแตรหวดีเป่าด้วยแรงสตมี 
มาตรา ๑๒๒ หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันไฟ หรือเรือกลไฟเลก็ท่ีทอดสมออยูก่ดี็หรือกาํลงัเดินอยูก่ดี็ เป่าแตร

หวีด นอกจากเฉพาะสาํหรับความสะดวกในการเดินเรือเพ่ือป้องกนัมิใหโ้ดนกนักบัเรืออ่ืน และเสียงแตร ท่ีเป่า
ข้ึนนั้นหา้มมิใหเ้ป่านานเกินกว่าสมควร ขอ้บงัคบัท่ีว่าน้ีใหใ้ชไ้ดส้าํหรับแตรเรือยนตเ์หมือนกนั 
มาตรา ๑๒๓ ภายในเขตท่ากรุงเทพ ฯ หา้มมิใหเ้รือลาํใดใชแ้ตรท่ีมีเสียงหา้วหรือเสียงครางครวญ เวน้ไวแ้ต่เรือ
มาจากต่างประเทศท่ีไม่มีแตรอยา่งอ่ืนนอกจากอยา่งนั้น 

ว่าด้วยการยงิปืน 
มาตรา ๑๒๔ ภายในเขตท่ากรุงเทพ ฯ นอกจากไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่าหรือจากเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ี 

หา้มมิใหผู้ใ้ดยงิปืนจากเรือลาํนั้น หรือเรือเลก็ลาํใดเป็นอนัขาด เวน้ไวแ้ต่เป็นเคร่ืองสญัญาณว่ามี เหตุร้าย
เกิดข้ึนในเรือ 

ว่าด้วยการตกีลองตฆ้ีองและจุดดอกไม้เพลงิ 
มาตรา ๑๒๕ ภายในเขตท่ากรุงเทพ ฯ นอกจากไดรั้บอนุญาตจากเจา้ท่าหรือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ี 

หา้มมิใหผู้ใ้ดตีกลอง ตีฆอ้ง ปล่อยหรือจุดดอกไมเ้พลิงในระหวา่งเวลาตั้งแต่ ๔ ทุ่มถึงเวลาย ํา่รุ่งเป็นอนัขาด 
มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๑๒๒,๑๒๓,๑๒๔ และ ๑๒๕ ท่านวา่มี
ความผิดตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่ร้อยบาท 

(ฉ) วา่ดว้ยทรัพยส่ิ์งของท่ีลืมไวใ้นเรือและทรัพยส่ิ์งของท่ีลอยพลดัอยูใ่นแม่นํ๊า 
มาตรา ๑๒๗ เม่ือมีทรัพยส่ิ์งของอยา่งใดของคนโดยสารหรือของคนอ่ืนลืมไวใ้นเรือกาํป่ันหรือ     เรือ

เลก็ลาํใด และนายเรือลาํนั้นไม่สามารถท่ีจะคืนใหแ้ก่เจา้ของได ้ ท่านวา่ใหเ้อาไปส่งไวย้งัโรงพกักองตะเวน
ตั้งอยูใ่กล ้และทาํคาํช้ีแจงเหตุท่ีเก่ียวขอ้งยืน่ไวด้ว้ย 

มาตรา ๑๒๘ ผูใ้ดพบและเกบ็ทรัพยส่ิ์งของในแม่นํ้า อนัเป็นของ ๆ คนอ่ืนท่ีหายไป เช่นไมซุ้งหรือไม้
กระดานท่ีเป็นของพลดัจากแพ หรือเรือหรือส่ิงของอยา่งอ่ืน ๆ ท่านว่าตอ้งนาํส่งไวย้งัโรงพกักอง
ตระเวนท่ีตั้งอยูใ่กล ้

มาตรา ๑๒๙ เม่ือมีทรัพยสิ์นส่ิงของมาส่งไวด้งันั้น กองตระเวนตอ้งคืนใหแ้ก่เจา้ของถา้หากรู้จกัตวั ถา้หา
เจา้ของไม่ไดก้ใ็หป้ระกาศโฆษณาไว ้เม่ือพน้กาํหนดเวลา ๓ เดือนไปแลว้ท่านวา่ใหข้ายทรัพยส่ิ์งของ
นั้นโดยวิธีขายทอดตลาด ขายเงินไดเ้ท่าใด ใชช้กัไวร้้อยละสิบสาํหรับผูท่ี้พบและเกบ็ทรัพยส่ิ์งของนั้น 
ๆ เหลือจากนั้นใหส่้งไวเ้ป็นของรัฐบาลแต่ในการท่ีจะคืนเจา้ของกดี็หรือจะขายทอดตลาดกดี็ท่านให้
กองตระเวน    สืบใหท้ราบเสียก่อนว่าทรัพยส่ิ์งของนั้น ๆ จะตอ้งเสียภาษีศุลกากร หรือไม่ 
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มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ดละเมิดต่อขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในมาตรา ๑๒๗,๑๒๘ และ ๑๒๙ ท่านว่ามีความผดิ
ตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่ร้อยบาท 

 
(ช) วา่ดว้ยคาํเตือนสาํหรับนายเรือกาํป่ัน 
มาตรา ๑๓๑ เม่ือเวลาอนุญาตใหลู้กเรือลาพกั นายเรือควรช้ีแจงแก่ลูกเรือใหท้ราบวา่เวลาข้ึนบก อยา่ใหมี้

มีดท่ีมีฝักหรืออาวุธท่ีอาจทาํอนัตรายไดอ้ยา่งอ่ืน ๆ เช่น ลูกด่ิง ฯลฯ ติดตวัไปดว้ยเป็นอนัขาด 
ความตามในมาตรา ๑๓๕ ขอ้ ๒ แห่งประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา ท่านวา่ถา้ผูใ้ดมีอาวุธ อยา่งใดเช่นว่ามา
นั้นเขา้ไปในสถานท่ีหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอาํนาจท่ีจะจบักมุผูน้ั้นได ้และถา้พจิารณาเป็นสตัยต่์อ
หนา้ศาล ใหต้อ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสิบสองบาท และใหริ้บอาวุธนั้นเสียดว้ย 
มาตรา ๑๓๓ หา้มมิใหพ้าเอาศพเขา้มาในน่านนํ้าสยามจากเมืองท่าต่างประเทศนอกจากศพท่ีมีหีบ หรือเคร่ือง
หุม้ห่ออยา่งมิดชิดแน่นหนาร่ัวไม่ได ้และมีหนงัสือใบพยานกาํกบัศพมาดว้ยฉบบัหน่ึงช้ีแจงวา่  ตามดว้ยเหตุ
อะไร เป็นหนงัสือใบพยานท่ีแพทยซ่ึ์งมีวุฒิสมควรตามกฎหมายไดท้าํให ้และกงสุลสยามในเมืองท่าท่ีมา
จากนั้นไดล้งช่ือเป็นพยาน หรือถา้ไม่มีกงสุลสยาม เจา้พนกังานฝ่ายตุลาการไดล้งช่ือเป็นพยาน เม่ือศพมาถึง
น่านนํ้าสยามนายเรือตอ้งรีบแจง้ความใหผู้น้าํร่องเจา้ท่าหรือพนกังานแพทยสุ์ขาทราบโดยพลนั 
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ภาคที ่๒ 
ข้อบังคบัสําหรับออกใบอนุญาต 

การใช้และการควบคุมเรือกาํป่ันและเรือเลก็ต่าง ๆ 
หมาดที ่๑ 

วา่ดว้ยขอ้บงัคบัทัว่ไป 
มาตรา ๑๓๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าสยามฉบบัท่ี ๖ พ.ศ.๒๔๘๑ 

มาตรา ๑๓๕,๑๓๖ 
มาตรา ๑๓๕ และมาตรา ๑๓๖ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านนํ้าสยาม (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ.๒๔๘๑ 
มาตรา ๑๓๗ เร่ืองราวขอรับใบอนุญาต หรือขอต่ออ่าวใบอนุญาตนั้นใหย้ืน่ต่อเจา้ท่าหรือเจา้พนกังาน ซ่ึงได้
แต่งตั้งข้ึนเพ่ือการจดทะเบียน และตอ้งเขียนดว้ยกระดาษแบบพิมพข์องราชการ เวลาท่ียืน่เร่ืองราวผูข้อ
ใบอนุญาตตอ้งนาํเงินไม่ตํ่ากวา่ก่ึงจาํนวนเงินค่าธรรมเนียมสาํหรับออกใบอนุญาตนั้นมาวางไวด้ว้ย 

ถา้เป็นเรือกลไฟ หรือเรือยนตท่ี์ประสงคจ์ะเดินรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร หรือสินคา้หรือจูงเรือ ผูย้ืน่
เร่ืองราวตอ้งมาแจง้ใหช้ดัเจน ถา้จะเดินรับจา้งเป็นการประจาํทางจะตอ้งระบุดว้ยวา่ตนจะนาํเรือนั้นไป    
เดินทางจากตาํบลใดถึงตาํบลใด 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี เรือกลไฟหรือเรือยนตล์าํใด เดินรับจา้งเป็นการประจาํระหว่าง ตาํบล   ใด 
ๆ มีกาํหนดตั้งแต่ ๓ เดือนข้ึนไป ใหถื้อว่าเป็นเรือเดินประจาํทาง 
เรือกลไฟหรือเรือยนตท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินรับจา้งบรรทุกคนโดยสารหรือสินคา้หรือจูงเรือตามความ
ประสงคใ์นวรรคก่อนน้ีแลว้ ต่อมาถา้จะแกท้ะเบียนเปล่ียนความประสงคไ์ดรั้บอนุญาตไวแ้ต่เดิมนั้นกไ็ด ้
ความในมาตรา ๑๓๗ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ ในน่านนํ้า
สยาม แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๔๗๗ 

มาตรา ๑๓๘ เม่ือเจา้พนกังานออกใบอนุญาตวินิจฉยัโดยเหตุอนัสมควรเห็นวา่เรือกาํป่ันและเรือเลก็
ลาํใดมีความพิทกัษรั์กษาและความสะอาดเรียบร้อยไม่พอเพียงสาํหรับการท่ีใชก้นัอยูห่รือท่ีคิดจะใชน้ั้นกดี็ 
ท่านว่าถา้เป็นเรือท่ียงัไม่มีใบอนุญาตเจา้พนกังานผูน้ั้นมีอาํนาจท่ีจะไม่ยอมอกใบอนุญาตให ้ ถา้เป็นเรือท่ีมี
ใบอนุญาต เจา้พนกังานมีอาํนาจท่ีจะเรียกคืนและริบใบอนุญาตนั้นได ้
มาตรา ๑๓๙ เม่ือจา้ท่าตรวจพบว่าเรือกาํป่ันลาํใดท่ีใชใ้นทะเลหรือเรือท่ีใชใ้นแม่นํ้าไม่อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั
หรือไม่เหมาะสมสาํหรับการใช ้ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจออกคาํสัง่เป็นหนงัสือถึงนายเรือหา้มใชเ้รือนั้นและสัง่ให้
เปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย จนเป็นท่ีปลอดภยัหรือมีสภาพเหมาะสมสาํหรับการใช ้
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ถา้นายเรือนาํเรือตามวรรคหน่ึงมาใช ้ โดยมิไดป้ฏิบติัตามคาํสัง่ของเจา้ท่าท่ีสัง่ตามวรรคหน่ึง ให ้ เจา้ท่ามี
อาํนาจกกัเรือนั้นไวจ้นกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามคาํสัง่ 

ความในมาตรา ๑๓๙ เดิม ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือใน
น่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๒๕ 

มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ 
มาตรา ๑๔๐  และมาตรา ๑๔๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๒๕ 
มาตรา ๑๔๒ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม มีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดแบบ ใบอนุญาตใชเ้รือ
ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตใชเ้รือและการออก ใบอนุญาตใชเ้รือ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ความในมาตรา ๑๔๒ เดิมซ่ึงแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยประกาศแกไ้ข พ.ร.บ.วา่ดว้ยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ.๒๔๕๖ ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ี
แทนโดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 
มาตรา ๑๔๓ การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบบัเดิมท่ีหมดอายสุาํหรับเรือท่ีบญัญติัไว้
ในหมวดท่ี ๓ หมวดท่ี ๔ และหมวดท่ี ๕ ในภาคท่ี ๒ ใหเ้รียกค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดในกระทรวงแต่ไม่
เกินฉบบัละสองพนับาท 
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม มีอาํนาจกาํหนดหรือท่ีไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมใน วรรคหน่ึงไว้
ในกฏกระทรวง 
ความในมาตรา ๑๔๓ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ ในน่านนํ้า
ไทย (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๔๔ 
ความในมาตรา ๑๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าสยาม (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ.๒๔๘๑  
มาตรา ๑๔๕ ใบอนุญาตนั้นจะสบัเปล่ียนกนัใชไ้ม่ได ้แต่ถา้ในระหวา่งท่ีใบอนุญาตยงัไม่หมดอายเุรือนั้นได้
เปล่ียนเจา้ของกนัไปแลว้ กใ็หจ้ดัการโอนกรรมสิทธ์ิกนัได ้แต่ตอ้งแจง้ความใหเ้จา้ท่าทราบดว้ย เพ่ือเจา้ท่าจะ
ไดแ้กใ้บอนุญาตเปล่ียนช่ือในบญัชีทะเบียนไวเ้ป็นสาํคญัโดยเรียกค่าธรรมเนียม ถา้เป็นเรือเลก็ เรือบรรทุก
สินคา้หรือเรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินสองบาท ถา้เป็นเรือนอกจากท่ีวา่มาน้ีเป็นเงินยีสิ่บบาท 
ความในมาตรา ๑๔๕ เดิมถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๔ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
(ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ.๒๔๙๐ 
มาตรา ๑๔๖ เม่ือยงัไม่ไดจ้ดัการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามท่ีบงัคบัไวใ้นมาตรา ๑๔๕ ท่านว่าผูน้ั้น
จะโอนตอ้งคงเป็นผูรั้บผดิชอบอยูก่่อนตามบญัญติัมาตรา ๒๙๘ และ ๒๙๙ และใหถื้อวา่การโอนนั้นยงัชอบ
ดว้ยกฎหมายไม่ได ้สาํหรับคนผูอ่ื้นท่ียงัไม่รู้เร่ืองการโอนนั้น 
มาตรา ๑๔๗ ถา้ในระหวา่งอายใุบอนุญาตฉบบัใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบเลือนจนอ่านไม่ชดักดี็ ท่านหา้มมิ
ใหใ้ชเ้รือลาํนั้นจนกวา่เจา้ท่าจะไดอ้อกสาํเนาใบอนุญาตฉบบัใหม่ไดถ้า้เป็นการสูญหายจะขอใหม่ใหย้ืน่
เร่ืองราวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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มาตรา ๑๔๘ ใบอนุญาตฉบบัใหม่ท่ีออกใหแ้ทนเช่นว่ามานั้น ใหมี้อกัษรวา่ “สาํเนาใบอนุญาต” เขียนลงไว้
เป็นสาํคญั และใหใ้ชไ้ดช้อบดว้ยกฎหมายเพียงกาํหนดเวลาท่ีฉบบัเดิมยงัไม่หมดอาย ุ
มาตรา ๑๔๙ การออกสาํเนาใบอนุญาต ใหเ้รียกค่าธรรมเนียมก่ึงอตัราค่าธรรมเนียมออก ใบอนุญาต แต่ไม่
เกินหน่ึงร้อยบาท 
ความในมาตรา ๑๔๙ เดิม ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ  ในน่านนํ้า
ไทย (ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ.๒๔๙๐ ต่อมาไดถู้กยกเลิกและใชค้วามใหม่แทนอีกคร้ังหน่ึงโดยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.
การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๕๐ ผูท่ี้ควบคุมเรือกาํป่ันและเรือเลก็ลาํใดท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ตอ้งรักษาใบอนุญาตไวใ้นเรือนั้นเสมอ
  
มาตรา ๑๕๑ ผูท่ี้ควบคุมเรือกาํป่ันและเรือเลก็ลาํใดท่ีเป็นเรือตอ้งจดทะเบียนนั้นเม่ือเจา้พนกังานออก
ใบอนุญาต หรือเจา้พนกังานกองตระเวนหรือเจา้พนกังานกรมเจา้ท่า หรือผูท่ี้เช่าเรือลาํนั้น มีความประสงคจ์ะ
ขอตรวจดูใบอนุญาตสาํหรับเรือลาํนั้นแลว้ ผูค้วบคุมตอ้งนาํมาแสดงใหเ้ป็นปรากฏ 
มาตรา ๑๕๒ ผูใ้ดเป็นผูค้วบคุมเรือกาํป่ันและเรือเลก็ลาํใดท่ีมีใบอนุญาตหรือยงัไม่มีใบอนุญาตกดี็ ถา้และผู ้
นั้นรู้อยูแ่ลว้เอาใบอนุญาตสาํหรับเรือลาํอ่ืนออกแสดง หรือใชป้ระหน่ึงวา่เป็นใบอนุญาตสาํหรับเรือของตน
ไซร้ ท่านวา่มีความผดิตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินกว่าหกเดือน หรือปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่พนับาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับเช่นวา่มาแลว้ทั้งสองสถาน และผูใ้ดแสวงหาใบอนุญาตมาสาํหรับการเช่นวา่มาแลว้ ในมาตราน้ี 
ท่านว่ามีความผดิตอ้งระวางโทษดุจกนั 
มาตรา ๑๕๓ หา้มมิใหเ้รือกาํป่ันลาํใดเอาช่ือของเรือลาํอ่ืนท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้มาใช ้ถา้และเรือกาํป่ันลาํใด
ท่ีขอรับใบอนุญาตมีช่ือพอ้งกนักบัเรือลาํอ่ืนเจา้ท่าตอ้งขอใหผู้ท่ี้ยืน่เร่ืองราวขอรับใบอนุญาตนั้นเปล่ียนช่ือเรือ
เป็นอยา่งอ่ืน และใหย้บัย ั้งการออกใบอนุญาตไวจ้นกวา่จะไดเ้ปล่ียนช่ือเรือนั้น  
มาตรา ๑๕๔ เจา้ของเรือกาํป่ันลาํใดจะเปล่ียนช่ือเรือท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ ตอ้งนาํช่ือใหม่ไปจดทะเบียนทนัที 
และเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนคร้ังละหา้สิบบาท 
มาตรา ๑๕๔ เดิม ถูกยกเลิกและใชค้วามใหม่น้ีแทนโดยมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือใน น่านนํ้าไทย
(ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ 
มาตรา ๑๕๕ หา้มมิใหเ้รือกลไฟลาํใดบรรทุกคนโดยสารมากกว่าจาํนวนท่ีแจง้ในใบอนุญาตสาํหรับเรือลาํนั้น 
มาตรา ๑๕๖ เรือกาํป่ันลาํใดจะใชธ้งพิเศษสาํหรับเป็นเคร่ืองหมายของเจา้ของหรือใชเ้คร่ืองหมายอยา่งใดท่ี
ปล่องเรือกดี็ ตอ้งใหจ้ดทะเบียนธงหรือเคร่ืองหมายนั้นไว ้ณ ท่ีวา่การกรมเจา้ท่า และอธิบายลงไวใ้น
ใบอนุญาตสาํหรับเรือเสียก่อนจึงใหใ้ชไ้ด ้
มาตรา ๑๕๗ ตวัเลขและตวัอกัษรท่ีเป็นส่วนของช่ือและเลขลาํดบัท่ีพระราชบญัญติัน้ีบงัคบัใหเ้ขียนดว้ยสี 
หรือใหติ้ดหรือสลกัลงไวท่ี้เรือกาํป่ันและเรือเลก็ต่าง ๆ นั้น จะตอ้งเป็นเลขหรืออกัษรขนาดเท่าใด ตอ้งแลว้แต่
เจา้ท่าจะเห็นสมควร 
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มาตรา ๑๕๘ เจา้ท่า เจา้พนกังานกองตระเวนเจา้พนกังานกรมเจา้ท่า คนใดกดี็ยอ่มมีอาํนาจโดย
พระราชบญัญติัน้ี ท่ีจะข้ึนไปและตรวจบนเรือกาํป่ันหรือเลก็ลาํใด ๆ ไดทุ้กลาํเพ่ือใหท้ราบวา่เรือนั้นไดรั้บ
อนุญาตสาํหรับแลว้หรือไม่ และเพ่ือใหท้ราบวา่ไดมี้ความละเมิดต่อขอ้บงัคบัในพระราชบญัญติัน้ีหรือใน   
กฎขอ้บงัคบัอยา่งใด ๆ ซ่ึงเจา้ท่าไดอ้อกโดยขอบดว้ยกฎหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือไม่ 

มาตรา ๑๕๙ ส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายข้ึนได ้ แมจ้ะเป็นจาํนวนอยา่งนอ้ยสกัเพียงใดกดี็ 
ท่านหา้มมิใหบ้รรทุกไปในเรือกาํป่ันหรือเรือเลก็ลาํใดพร้อมกนักบัคนโดยสารเวน้ไวแ้ต่เรือลาํนั้น ๆ ไดจ้ดัท่ี
ไวเ้ป็นพิเศษในตอนใตด้าดฟ้าสาํหรับบรรทุกนํ้ามนัปิโตรเลียมและนํ้ามนัเบนซิน และถา้เจา้ท่าเป็นเป็นการ   
สมควรแลว้ จึงใหบ้รรทุกของสองอยา่งนั้นไปดว้ยได ้ แต่ขอ้บงัคบัในมาตราน้ี ท่านวา่ไม่ตอ้งถือเป็นการหา้ม 
คนโดยสารคนใดท่ีจะพาอาวธุปืนของตนกบัเคร่ืองกระสุนปืนมีจาํนวนอนัสมควรสาํหรับใชเ้องไปดว้ย        
ในเรือได ้

มาตรา ๑๖๐ เม่ือปรากฏวา่เรือไทยท่ีไดรั้บใบอนุญาตใชเ้รือมีอุปกรณ์ และเคร่ืองใชป้ระจาํเรือ      ไม่
ถูกตอ้งหรือไม่อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามใบสาํคญัท่ีออกตามกฎขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือตามมาตรา 
๑๖๓ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจออกคาํสัง่เป็นหนงัสือใหน้ายเรือแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ถา้นายเรือนาํเรือตามวรรคหน่ึงมาใช ้ โดยมิไดป้ฏิบติัตามคาํสัง่ของเจา้ท่าท่ีสัง่ตามวรรคหน่ึง ให ้    
เจา้ท่ามีอาํนาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตใชเ้รือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามคาํสั่ง 
เม่ือไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามคาํสัง่วรรคหน่ึงแลว้ ใหเ้จา้ท่าออกคาํสัง่เพิกถอนคาํสัง่ สั่งพกัใชใ้บอนุญาตใชเ้รือโดย
พลนั 

เม่ือเจา้ท่าตรวจพบว่าเรือต่างประเทศท่ีเขา้มาในเขตท่าเรือของประเทศไทย มีอุปกรณ์และเคร่ืองใช้
ประจาํเรือไม่ถูกตอ้งหรือไม่อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามใบสาํคญัท่ีกาํหนดในกฎขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจ
เรือตามมาตรา ๑๖๓ ใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจออกคาํสัง่เป็นหนงัสือใหน้ายเรือแกไ้ขใหถู้กตอ้งเสียก่อน เม่ือเห็นวา่   
ถูกตอ้งแลว้ จึงจะอนุญาตใหอ้อกเรือได ้

มาตรา ๑๖๑ นอกจากท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ ท่านวา่บรรดาความผดิต่อขอ้บงัคบัอยา่งใด ๆ ท่ีกาํหนด
ไวใ้นภาคท่ี ๒ แห่งพระราชบญัญติัน้ีนั้น ใหผู้ก้ระทาํผิดตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่า     ร้อยบาท 

 
หมวดที ่๓ 

ว่าด้วยเรือกลไฟทุกอย่าง 
มาตรา ๑๖๖ เรือกลไฟทุกลาํตอ้งมีช่ือเรือเป็นอกัษรไทย และอกัษรฝร่ังเขียนหรือติดไวใ้นท่ีเด่นชดัแลเห็นง่ายท่ี
หวัเรือทั้งสองแคม ถา้เป็นเรือกลไฟเดินทะเลตอ้งเขียนหรือติดช่ือเรือและช่ือเมืองท่ีไดจ้ดทะเบียนเรือนั้นไวท่ี้
ทา้ยเรือดว้ย ถา้เป็นเรือไม่มีช่ือฉะนั้น ตอ้งเขียนหรือติดเลขลาํดบัของใบอนุญาตสาํหรับเรือเป็นเลขไทยและ
เลขฝร่ังไวท่ี้หวัเรือทั้งสองแคม และหา้มมิใหเ้อาส่ิงใดปิดบงัช่ือหรือเลขท่ีว่าน้ีเป็นอนัขาด 
มาตรา ๑๖๗ บรรดาเรือกกลไฟสาํหรับใหเ้ช่าตอ้งเอาใบอนุญาตสาํหรับเรือและสาํเนาขอ้บงัคบัท่ีบญัญติัไวใ้น
หมวดน้ีและในหมวดน้ี ๑ ใส่กรอบแขวนไวใ้นท่ีเด่นในเรือท่ีคนทั้งหลายอ่านไดง่้าย 
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มาตรา ๑๖๘ บรรดาเรือกลไฟสาํหรับใหเ้ช่า ซ่ึงมิใช่เรือกลไฟเดินทะเลตอ้งเขียนเลขลาํดบัของ ใบอนุญาต
สาํหรับเรือเป็นเลขไทย และเลขฝร่ังท่ีหวัเรือขนาบขา้งช่ือเรือและตอ้งเขียนช่ือและเลขเช่นนั้นไวท่ี้ทา้ยเรือ
ดว้ย จาํนวนคนโดยสารท่ีอนุญาตใหบ้รรทุกไดน้ั้นตอ้งเขียนหรือติดไวใ้นท่ีเด่นและเห็นไดง่้ายจาก ภายนอก
ทั้งสองขา้งเรือ และหา้มมิใหเ้อาส่ิงใดท่ีปิดบงัช่ือหรือเลขเช่นวา่มาน้ีเป็นอนัขาด 
มาตรา ๑๖๙ เน้ือท่ีในเรือสาํหรับใหค้นโดยสารคนหน่ึง ๆ จะตอ้งมีขนาดเท่าไร นั้นจะไดก้าํหนดไวโ้ดยชดัเจน
ในกฎขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือและเรือลาํใดจะยอมใหบ้รรทุกคนโดยสารไดก่ี้คนนั้น จะไดก้าํหนดไวใ้น
ใบอนุญาตสาํหรับเรือ 
มาตรา ๑๗๐ เม่ือเจา้ท่าตรวจพบวา่เรือท่ีไดรั้บอนุญาตใหบ้รรทุกคนโดยสารบรรทุกสินคา้หรือบรรทุกคน
โดยสารและสินคา้ลาํใดอยูใ่นสภาพท่ีไม่ปลอดภยัต่อคนโดยสารมีสภาพไม่เหมาะสมกบัการใช ้ใหเ้จา้ท่ามี
อาํนาจสัง่หา้มใชเ้รือลาํนั้นจนกวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองจะไดแ้กไ้ขใหเ้รียบร้อยผูใ้ดฝ่าฝืนใชเ้รือท่ีเจา้ท่าสัง่
หา้มตามวรรคหน่ึง จะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
มาตรา ๑๗๑ ในเรือลาํใดถา้ใชเ้น้ือท่ีท่ีกาํหนดสาํหรับคนโดยสารเป็นท่ีวางส่ิงของกินเน้ือท่ีมากนอ้ยเท่าคน
โดยสารก่ีคน ตอ้งลดจาํนวนคนโดยสารท่ีอนุญาตใหบ้รรทุกไดน้ั้นลงไปใหส้มกนั  
มาตรา ๑๗๒ ในใบอนุญาตตอ้งกล่าววา่ แรงสตีมท่ีหมอ้นํ้ าของเรือนั้นควรมีหรืออนุญาตใหมี้ไดเ้พยีงใดเป็น
อยา่งมากท่ีสุด ถา้เจา้ของหรือผูใ้ชจ้กัรหรือนายเรือกลไฟลาํใดใชแ้รงสตีมเกินกวา่ท่ีอนุญาตใหใ้ชก้ดี็ หรือเอา
ของหนกัหรือส่ิงใดถ่วงหรือกดท่ี (เซฟติแวฟ์) คือเคร่ืองสาํหรับใหพ้น่สตีมไอนํ้าเพ่ือป้องกนัอนัตรายไวโ้ดยมิ
ควรกดี็ ท่านวา่มีความผดิตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่หา้ร้อยบาท 
มาตรา ๑๗๓ ถา้มีอุบติัเหตุอนัตรายเกิดข้ึนในเรือกลไฟลาํใดแก่เรือหรือหมอ้นํ้าหรือเคร่ืองจกัร หรือแก่คน
โดยสาร หรือบุคคลใด ๆ กดี็ หรือมีอุบติัเหตุอนัตราย ซ่ึงเรือลาํนั้นเป็นตน้เหตุกดี็ ท่านว่าตอ้งแจง้ความไปยงั
เจา้ท่าโดยพลนั 
มาตรา ๑๗๔ ยกเลิก 
มาตรา ๑๗๕ ผูใ้ดใชเ้รือผดิจากเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในใบอนุญาตใชเ้รือตอ้งระวางโทษปรับ ไม่เกินสองพนั
บาท 
มาตรา ๑๗๖ เรือลาํใดบรรทุกเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นใบสาํคญัรับรองแนวนํ้า บรรทุกเจา้ท่ามีอาํนาจท่ีจะกกัเรือ
ลาํนั้นไว ้และสัง่ใหน้ายเรือจดัการใหเ้รือลาํนั้นบรรทุกใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ถา้นายเรือไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของเจา้ท่าตามวรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
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หมวดที ่๔ 
ว่าด้วยเรือใบ เรือโป๊ะจ้าย เรือลาํเลยีง เรือเป็ดทะเล เรืออ่ืน ๆ และเรือสําเภา 

มาตรา ๑๗๗ ในใบอนุญาตทุกฉบบัสาํหรับเรือใบ เรือโป๊ะจา้ย เรือลาํเลียง เรือเป็ดทะเล และ เรืออ่ืน ๆ และ
เรือสาํเภานั้น ตอ้งช้ีแจงขนาดความยาว ลึกของเรือและเรืออาจบรรทุกของหนกัไดเ้พียงใด 
มาตรา ๑๗๙ หา้มมิใหเ้รือโป๊ะจา้ย เรือลาํเลียง เรือเป็ดทะเลและอ่ืน ๆ และเรือสาํเภา มีทอ้งเรือปลอม หรือมี
ระวาง หรือท่ีลบัสาํหรับซ่อนสินคา้หรือซ่อนบุคคล 

ฯลฯ 
หมวดที ่๗ 

วา่ดว้ยการจา้งและการเลิกจา้งคนสาํหรับเรือต่าง ๆ และการสอบไล่ความรู้เพ่ือรับประกาศนียบตัรสาํหรับทาํ
การตามหนา้ท่ีได ้
มาตรา ๒๗๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํการในเรือกลไฟ เรือยนต ์เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินคา้ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ หาบ
ข้ึนไปซ่ึงทาํการติดต่อกบัเรือเดินทะเลหรือเรือซ่ึงใชเ้ป็นเรือชูชีพประจาํเรือเดินทะเล ในตาํแหน่งท่ีกฎ
ขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือกาํหนดให้ตอ้งมีประกาศนียบตัร เวน้แต่เป็นผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรอง
ความรู้ความสามารถใหท้าํการเช่นนั้นได ้

มาตรา ๒๘๗ เม่ือจะออกประกาศนียบตัรเช่นวา่มาแลว้ใหแ้ก่ผูใ้ดสาํหรับทาํการเป็นนายเรือ ตน้หน 
สร่ัง ไตก๋้ง นายทา้ย หรือตน้กล คนใชเ้คร่ือง ท่านวา่ผูน้ั้นตอ้งสอบความรู้ไดแ้ลว้ และเม่ือยืน่ใบสมคัรสอบนั้น
ตอ้งมีพยานหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจถึงเร่ืองไม่เป็นคนประพฤติเสเพล ติดสุรายาเมา หรือติดยา    เสพ
ติดใหโ้ทษ ความชาํนาญการงานท่ีไดท้าํมา และความประพฤติทัว่ไปนั้นดว้ย แต่ถา้ผูน้ั้นเป็นนายเรือ   ตน้หน 
สร่ัง ไตก๋้งและนายทา้ยจะตอ้งแสดงว่ามีสายตาดีดว้ย 

สร่ัง หมายความถึงผูท้าํการควบคุมเรือลาํเลียง 
ไต้ก๋ง หมายความถึงผูค้วบคุมเรือใบเดินทะเลท่ีมีนํ้ าหนกับรรทุกตั้งแต่ ๘๐๐ หาบข้ึนไป 
คนถือท้าย  หมายความถึงผูค้วบคุมเรือ หรือผูถื้อทา้ย หรือคนแจวทา้ยของเรือบรรทุกสินคา้    ท่ี

ทาํการติดต่อกบัเรือเดินทะเล 
มาตรา ๒๗๙ ใหเ้จา้ท่าโดยอนุมติัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีอาํนาจออกขอ้งบงัคบั    

เก่ียวกบัการสอบความรู้ของผูท้าํการในเรือในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
๑. การแบ่งชั้นความรู้ 
๒. วิธีการสอบความรู้ 
๓. หลกัสูตร 
๔. คุณสมบติัของผูส้มคัรสอบ 
๕. ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
๖. การออกประกาศนียบตัรรับรองความรู้ความสามารถ 
๗. รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการสอบความรู้ 
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ขอ้บงัคบันั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๒๘๐ ประกาศนียบตัรแสดงความรู้นั้น ตอ้งระบุช่ือ อายแุละตาํหนิรูปพรรณของผูท่ี้ถือ
ประกาศนียบตัร และขอ้ความอ่ืน ๆ ตามท่ีจาํเป็น และตอ้งมีรูปถ่ายของผูถื้อประกาศนียบตัรปิดไวด้ว้ย 
ประกาศนียบตัรสาํหรับคนถือทา้ยใหมี้อายสุามปี นอกนั้นใหมี้อายหุา้ปี เม่ือครบกาํหนดแลว้ผูถื้อตอ้งนาํมา
เปล่ียนใหม่ ใหเ้รียกค่าธรรมเนียมการเปล่ียนประกาศนียบตัรก่ึงหน่ึงแห่งอตัราค่าธรรมเนียมเดิม และถา้เจา้ท่า
จะตอ้งการใหแ้สดงพยานหลกัฐานดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๘๗ กท็าํได ้
มาตรา ๒๘๑ บรรดาประกาศนียบตัรสาํหรับความรู้ท่ีไดอ้อกใหไ้ปแลว้ก่อนเวลาประกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ี
นั้น ใหเ้ป็นอนัใชมี้กาํหนดหา้ปีนบัแต่วนัท่ีออกประกาศนียบตัรใหไ้ปแลว้ 

มาตรา ๒๘๒ ผูใ้ดทาํการในเรือในตาํแหน่งท่ีกฏขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือกาํหนดใหต้อ้งมี
ประกาศนียบตัรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองความรู้ความสามารถอนั    
ถูกตอ้งตามบทบญัญติัน้ี หรือทาํการในเรือในขณะท่ีประกาศนียบตัรส้ินอายแุลว้ ตอ้งระวางโทษจาํคุก       ไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

มาตรา ๒๘๓ ผูใ้ดเอาประกาศนียบตัรของคนอ่ืนออกอา้ง หรือใชส้าํหรับคนดว้ยประการใด ๆ     ท่าน
วา่ผูน้ั้นมีความผดิระวางโทษานุโทษเป็นสามสถาน สถานหน่ึงใหจ้าํคุกไม่เกินกวา่หกเดือน สถานหน่ึง ให้
ปรับไม่เกินกว่าพนับาท สถานหน่ึงทั้งจาํทั้งปรับเช่นว่ามาแลว้ดว้ยกนั และผูใ้ดแสวงหาประกาศนียบตัร มาให้
ใชส้าํหรับการเช่นวา่มาแลว้ดว้ยกนั และผูใ้ดแสวงหาประกาศนียบตัรมาใหใ้ชส้าํหรับการเช่นว่ามา    ใน
มาตราน้ี ท่านวา่ผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษเช่นว่ามาแลว้ดุจกนั 
มาตรา ๒๘๔ ผูท้าํการในเรือในตาํแหน่งท่ีกฎขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือท่ีกาํหนดใหต้อ้งมีประกาศนียบตัร
รับรองความรู้ความสามารถตอ้งเกบ็ประกาศนียบตัรของตนไวใ้นเรือ เพือ่ใหเ้จา้ท่าตรวจไดใ้นขณะท่ีทาํการ 
ถา้เจา้ท่าหรือตวัแทนเจา้ของเรือประสงคจ์ะเปล่ียนตวัผูท้าํการในเรือลาํใดใหเ้จา้ของหรือตวัแทน ของเรือนาํ
ใบอนุญาตใชเ้รือลาํนั้นพร้อมทั้งประกาศนียบตัรของผูท่ี้จะทาํการในเรือลาํนั้นไปใหเ้จา้พนกังานออก
ใบอนุญาตบนัทึกการเปล่ียนตวัผูท้าํการในเรือไวใ้นใบอนุญาตใชเ้รือ ณ ท่ีทาํการเจา้ท่าทอ้งถ่ินท่ีเรือนั้นข้ึน
ทะเบียน ภายในกาํหนดสิบหา้วนั 
มาตรา ๒๘๕ คนรับจา้งสาํหรับทาํการในเรือเดินทะเลคนใด จะเขา้ทาํการงานหรือผูจ้า้งทาํการงานในเรือ
กาํป่ันชาติสยาม หรือเรือกาํป่ันต่างประเทศชาติใดท่ีไม่มีกงสุลประจาํอยูใ่นกรุงสยาม ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ท่าก่อน จึงทาํไดแ้ละเจา้ตอ้งเรียกใบพยานเลิกจา้งท่ีผูน้ั้นไดรั้บจากเรือท่ีตนไดท้าํการงานมาแลว้ในหนหลงั
มาเกบ็รักษาไวด้ว้ย ถา้ผูน้ั้นนาํใบพยานเช่นนั้นมาส่งไม่ได ้ท่านว่าผูน้ั้นจาํเป็นตอ้งช้ีแจงวา่เป็นดว้ยเหตุใดให้
เป็นท่ีพอใจเจา้ท่า 
มาตรา ๒๘๖ ค่าธรรมเนียมซ่ึงรัฐบาลสยามจะไดก้าํหนดตามคร่ังคราวนั้นใหเ้รียกเกบ็สาํหรับการวา่จา้งและ
การเลิกจา้งทุกคร้ัง ใหเ้จา้ท่าจดัระเบียบพิกดัค่าธรรมเนียมเช่นน้ีปิดประกาศไวใ้นท่ีแลเห็นง่าย ณ ท่ีวา่การกรม
เจา้ท่า และใหมี้อาํนาจไม่ยอมเป็นธุระจดัการวา่จา้งหรือการเลิกจา้งรายใด ๆ ก่อนไดรั้บค่า ธรรมเนียมในส่วน
นั้น 
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มาตรา ๒๘๗ เจา้ของเรือหรือนายเรือกาํป่ันจะวา่จา้งหรือเลิกจา้งคนการสาํหรัเรือเดินทะเล ท่ีวา่การกรมเจา้ท่า
ตอ้งเสียเงินค่าธรรมเนียมพิกดัท่ีตั้งไว ้สาํหรับการว่าจา้งหรือเลิกจา้งนั้นทุกคร้ัง 

มาตรา ๒๘๘ เม่ือคนทาํการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจา้งจากเรือกาํป่ันสยามลาํใดภายใน     พระ
ราชอาณาเขต นายเรือกาํป่ันลาํนั้นตอ้งทาํใบพยานการเลิกจา้ง ใหผู้น้ั้นไปฉบบัหน่ึงเป็นคู่มือใหท้าํในเวลาท่ี
เลิกจา้ง และใหเ้ขียนความลงไวใ้นนั้นวา่ผูน้ั้นไดรั้บจา้งชา้นานเท่าใด ประเภทการท่ีไดใ้ชใ้หท้าํและ เลิกจา้ง
เม่ือวนัใด และลงลายมือนายเรือเป็นสาํคญั และถา้ผูน้ั้นเลิกรับจา้งจะขอร้องใหท้าํหนงัสือช้ีแจง   เพิ่มเติมคาํวา่
ไดใ้หค่้าจา้งหกัเงินค่าจา้งอยา่งนายเรือตอ้งทาํใหต้ามประสงค ์ภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่เวลาท่ีร้องขอ 

มาตรา ๒๘๙ การเลิกจา้งคนทาํการในเรือเดินทะเลจากเรือกาํป่ันชาติสยามหรือจากเรือกาํป่ัน   
ต่างประเทศท่ีไม่มีกงสุลประจาํอยูใ่นกรุงสยามนั้นมิใหท้าํในท่ีอ่ืนนอกจากท่ีวา่การกรมเจา้ท่า 

มาตรา ๒๙๐ ผูใ้ดกระทาํความผดิดงัท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ี และความผดินั้นมิไดมี้บทกาํหนด   โทษ
ไว ้ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 

 
หมวดที ่๘ 

ว่าด้วยการใช้อาํนาจทาํโทษสําหรับความผดิ 
มาตรา ๒๙๑ ผูน้าํร่อง นายเรือ ตน้หน สร่ัง ไตก๋้ง นายทา้ย คนถือทา้ย ตน้กล หรือคนใชเ้คร่ืองท่ี    

ไดรั้บประกาศนียบตัร หรือใบอนุญาตผูห้ยอ่นความสามารถหรือประพฤติไม่สมควรแก่หนา้ท่ี ละเลย          
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเดินเรือ หรือหนา้ท่ีของตนใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจท่ีจะสัง่งด     
ไม่ใหใ้ชป้ระกาศนียบตัร หรือใบอนุญาตมีกาํหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบลา้งโทษอยา่งอ่ืนซ่ึงผูน้ั้น   
จะพงึไดรั้บ 

ถา้ผูน้ั้นไม่พอใจคาํสัง่ใหง้ดใชป้ระกาศนียบตัรหรือใบอนุญาต ใหผู้น้ั้นมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ไปยงั      
รัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ี ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดท้ราบคาํสัง่ คาํช้ีขาดของรัฐมนตรีนั้นเป็นท่ีสุด แต่ใน
ระหวา่งท่ีรัฐมนตรียงัมิไดช้ี้ขาด คาํสัง่ใหง้ดใชป้ระกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตมีผลบงัคบัใช ้
มาตรา ๒๙๒ เจา้ท่าทุกตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะงด  หรือเรียกคืนประกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตใด ๆ ได ้ตาม
ลกัษณะมาตรา ๒๙๑ และเพ่ือประกอบกบัการเช่นนั้นใหเ้จา้ท่ามีอาํนาจทาํการไต่สวนและหมายเรียกพยาน 
และสืบพยานไดทุ้กอยา่ง ถา้พยานคนใดไม่มาเปิดพยานหรือขดัขืนไม่ยอมเบิกพยานกดี็ ท่านว่ามีความผดิตอ้ง
ระวางโทษต่อหนา้ศาลธรรมดาตามโทษานุโทษท่ีกฎหมายบญัญัติไวส้าํหรับความผดิเช่นนั้น 

ในการไต่สวนอยา่งใดตามท่ีวา่มาแลว้ เจา้ท่าจะมีผูช่้วยวนิิจฉยัสองนาย ซ่ึงเสนาบดีกระทรวง      นคร
บาล จะเลือกจากจาํนวนคนท่ีมีความรอบรู้ความชาํนาญในการเดินเรือทะเลมานัง่พร้อมดว้ยกไ็ด ้

ถา้ผูใ้ดตอ้งคดีคนใดไม่มีความพอใจและจะขอใหต้รวจคาํตดัสินของคณะท่ีไต่สวนเช่นวา่มาน้ี    เสีย
ใหม่ ท่านวา่จะฟ้องอุทธรณ์เจา้ท่าต่อศาลอนัมีหนา้ท่ีกฟ้็องได ้



- ๒๙ - 

 

มาตรา ๒๙๓ การใชอ้าํนาจปรับโทษท่ีใหไ้วแ้ก่เจา้ท่าตามพระราชบญัญติัน้ีไม่เก่ียวขอ้งอยา่งใด    กบั
คดีทางอาญาหรือทางแพง่ ซ่ึงอาจฟ้องร้องจาํเลยในความผดิอนัเดียวนั้น ต่อศาลซ่ึงมีหนา้ท่ีเพ่ือใหล้งโทษ
หรือปรับจาํเลยใชค่้าเสียหาย ตามลกัษณะท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนสาํหรับความผดิ
นั้น 

มาตรา ๒๙๔ ผูใ้ดซ่ึงเจา้ท่ายดึหรือเรียกคืนประกาศนียบตัร หรือใบอนุญาตอยา่งใดตามลกัษณะ
พระราชบญัญติัน้ี เม่ือมีบงัคบัใหส่้งตอ้งนาํประกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตสาํหรับตวันั้นไปส่งยงัเจา้ท่า     ถา้
ไม่ส่งท่านว่าผูน้ั้นมีความผิด ตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกวา่สองร้อยบาท 
มาตรา ๒๙๕ ประกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตใด ๆ ท่ีถูกเรียกคืนนั้นท่านใหย้กเลิกเป็นอนัใชไ้ม่ได ้ต่อไปทุก
ฉบบั 
มาตรา ๒๙๖ บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบตัรท่ีถูกยดึไวช้ัว่คราวนั้นใหรั้กษาไว ้ณ ท่ีวา่การกรมเจา้ท่า 
เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีใหย้ดึแลว้ใหส่้งคืนแก่ผูถื้อรับไปตามเดิม แต่ตอ้งจดความท่ีใหย้ดึนั้นลงไวใ้นฉบบั
ประกาศนียบตัร หรือใบอนุญาตนั้นดว้ยเป็นสาํคญั 

หมวดที ่๙ 
ลกัษณะโทษและลกัษณะรับผดิชอบทางแพ่ง 

มาตรา ๒๙๗ ผูใ้ดไม่กระทาํตามคาํสั่ง หรือต่อสู้หรือขดัขวางเจา้พนกังานคนใดซ่ึงทาํการในหนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ี ท่านวา่ผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษานุโทษเป็นสองสถาน สถานหน่ึงใหจ้าํคุก ไม่เกินกวา่
หกเดือน สถานหน่ึงใหป้รับเป็นเงินไม่เกินกว่าหา้ร้อยบาท  สถานหน่ึงใหล้งโทษทั้งจาํทั้งปรับ เช่นวา่มาแลว้
ดว้ยกนั 
มาตรา ๒๙๘ ในความผดิอยา่งใด ๆ ต่อพระราชบญัญติัน้ี ถา้ผูท่ี้ควบคุมเรือหรือควบคุมเคร่ืองจกัรของเรือ
กาํป่ันและเรือเลก็ต่าง ๆ ลาํใดซ่ึงเป็นจาํเลยนั้นหลบหนีตามตวัไม่ไดท่้านวา่ศาลมีอาํนาจลงโทษปรับแก่
เจา้ของเรือหรือแก่เจา้ของเรือหรือแก่ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตสาํหรับเรือลาํนั้นไดต้ามท่ีกฎหมายน้ีบญัญติัไว้
สาํหรับความผดินั้น ๆ 
มาตรา ๒๙๙ เจา้ของเรือหรือผูท่ี้รับใบอนุญาตสาํหรับเรือกาํป่ัน และเรือเลก็ต่าง ๆ ทุกลาํ ตอ้งเป็น ผูรั้บผดิชอบ
ในการใชค้่าปรับต่าง ๆ ซ่ึงนายเรือ ตน้กล ตน้หน หรือลูกเรือลาํนั้นถูกปรับโดยกระทาํความผดิอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดต่อพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๓๐๐ เจา้ของแพไมทุ้กแพตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในการใช่ค่าปรับต่าง ๆ ซ่ึงผูท่ี้ควบคุมแพหรือคน
ประจาํการในแพนั้นถูกปรับ โดยกระทาํความผดิอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อพระราชบญัญติั 
มาตรา ๓๐๑ ลกัษณะโทษต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีท่านวา่ไม่เก่ียวขอ้งอยา่งใด กบัความ
รับผดิชอบซ่ึงจาํเลยจะพึงถูกปรับในคดีส่วนแพ่งเพราะความผดิอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อพระราชบญัญติัน้ี 
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หมวดที ่๑๐ 
ข้อบังคบัทัว่ไปสําหรับเม่ือมเีหตุเรือโดนกนั 

มาตรา ๓๐๒ ถา้มีเหตุเรือโดนกนัคร้ังใด เป็นโดยความไม่ไดแ้กลง้ หรือเป็นโดยเหตุใด ๆ ซ่ึงเหลือ
ความสามารถของมนุษยจ์ะป้องกนัไดดี้ ท่านวา่อนัตรายและความเสียหายท่ีไดมี้ข้ึนแก่เรือลาํใดมากนอ้ย  
เท่าใดตอ้งเป็นผลกบัเรือลาํนั้นเองทั้งส้ิน 
มาตรา ๓๐๓  ถา้มีเหตุเรือโดนกนัคร้ังใด เป็นดว้ยความผดิหรือความละเลย ท่านวา่อนัตรายและความเสียหาย
ท่ีไดมี้ข้ึนมากนอ้ยเท่าใด ใหป้รับเอาแก่เรือลาํท่ีมีความผดิหรือมีความละเลยนั้น 
มาตรา ๓๐๔ ถา้เรือท่ีโดนกนันั้นต่างมีความผดิหรือความละเลยทั้งสองลาํท่านวา่ไม่ตอ้งปรับให ้ ฝ่ายใดใช้
ค่าเสียหายอนัตราย ซ่ึงไดมี้แก่ลาํใดหรือทั้งสองลาํเวน้ไวแ้ต่ถา้พิจารณาไดค้วามปรากฏวา่มูลเหตุท่ีโดนกนัได้
เกิดจากฝ่ายใดโดยมาก ฉะนั้นจึงใหศ้าลซ่ึงมีหนา้ท่ีตดัสินกาํหนดจาํนวนเงินท่ีฝ่ายนั้นจะตอ้งใช ้ คา่เสียหาย
ใหแ้ก่อีกฝ่ายหน่ึง 
มาตรา ๓๐๕ เม่ือมีความผิด หรือความละเลยเกิดข้ึนอยา่งใด อนัเรือท่ีเก่ียวขอ้งมีความผดิดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 
ท่านว่าเจา้ของหรือนายเรือทั้งสองลาํนั้นหรือลาํใดแต่ลาํเดียวตอ้งรับผิดชอบใชค่้าเสียหายหรือความเสียหายท่ี
ไดมี้ข้ึนแก่ส่ิงของท่ีบรรทุกในเรือหรือแก่บุคคลเพราะความผดิหรือความละเลยท่ีไดก้ระทาํนั้น 
ถา้และการตอ้งใชค่้าอนัตรายหรือความเสียหายนั้นตกหนกัแก่เรือท่ีตอ้งคดีนั้นแต่ลาํเดียว ท่านวา่เรือลาํนั้น
ยอ่มมีอาํนาจท่ีจะฟ้องร้องใหเ้รืออีกลาํหน่ึงท่ีตอ้งคดีดว้ยกนัช่วยใชเ้งินท่ีไดเ้สียไปแลว้นั้นก่ึงหน่ึง 
ถา้และทางพิจารณาตามกฎหมายไดพิ้พากษาว่าความรับผิดชอบนั้นคารแบ่งกนัเป็น่อยา่งอ่ืน นอกจากท่ีวา่
มาแลว้ฉะนั้นท่านว่าการท่ีจะตอ้งใชเ้งินค่าอนัตรายหรือความเสียหายตอ้งเป็นไปตาม คาํพิพากษานั้น 
มาตรา ๓๐๖ การร้องเอาค่าเสียหายนั้นท่านวา่กปัตนัหรือนายเรือลาํใดท่ีเก่ียวในคดียอ่มมีอาํนาจเป็นโจทกแ์ทน
บรรดาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้นได ้
มาตรา ๓๐๗ ถา้การท่ีเรือโดนกนัเป็นเหตุใหเ้สียชีวิตหรือเกิดบาดเจบ็แก่บุคคลท่านว่าเงินค่า เสียหายท่ีตดัสิน
ใหเ้สียในส่วนน้ีตอ้งใชก่้อนค่าเสียหายอยา่งอ่ืน ๆ  
มาตรา ๓๐๘ คาํร้องเอาค่าเสียหายอยา่งใด ๆ ท่ีเน่ืองจากเหตุเรือโดนกนันั้นท่านว่าตอ้งยืน่ภายในหกเดือนนบั
จากวนัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นโจทยไ์ดท้ราบเหตุอนันั้น 
มาตรา ๓๐๙ เม่ือไดมี้คาํฟ้องเรียกค่าเสียหายอนัเกิดจากเหตุเรือโดนกนัยืน่ต่อศาลถา้ผูใ้ดท่ีเก่ียวในคดีร้องขอ
ข้ึน ท่านวา่ผูพิ้พากษาท่ีมีหนา้ท่ีมีอาํนาจท่ีจะออกคาํสงัใหมี้การอายดัแก่เรือลาํเดียวหรือหลายลาํ อนัตอ้งหาว่า
เป็นตน้เหตุในการท่ีเรือโดนกนันั้นได ้
มาตรา ๓๑๐ (๑) ถา้มีความผดิอยา่งใดต่อกฏขอ้งบงัคบัสาํหรับป้องกนัเหตุเรือโดนกนัเกิดข้ึน เพราะความ
ละเมิดของนายเรือ หรือเจา้ของเรือลาํใดอนัเป็นละเมิดท่ีกระทาํดว้ยความจงใจ ท่านวา่นายเรือหรือ  เจา้ของ
เรือผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษานุโทษสาํหรับทุกกคร้ังท่ีละเมิดเช่นนั้นเป็นสามสถาน สถานหน่ึงใหจ้าํคุก
ไม่เกินกวา่หกเดือน สถานหน่ึงใหป้รับเป็นเงินไม่เกินกวา่พนับาท สถานหน่ึงใหท้ั้งจาํทั้งปรับเช่นวา่มาแลว้
ดว้ยกนั 
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    (๒) ถา้มีความเสียหายเกิดข้ึนแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นสมบติัเพราะเหตุเรือลาํใดไม่ปฎิบติั
ตามขอ้บงัคบัอยา่งหน่ึงอยา่งใดในกฎขอ้งบงัคบัสาํหรับป้องกนัเหตุเรือโดนกนัท่านวา่ใหถื้อวา่ความเสียหาย
อนันั้นเท่ากบัไดมี้ข้ึนจากความละเมิดอนัจงใจของผูค้วบคุมการอยูบ่นดาดฟ้าเรือลาํนั้นในขณะท่ีเกิดเหตุ เวน้
ไวแ้ต่ถา้พิสูจนใ์หศ้าลเห็นเป็นท่ีพอใจวา่มีเหตุอนัจาํเป็นในขณะนั้นท่ีจะตอ้งประพฤติใหผิ้ดจากฏขอ้บงัคบั   
ท่ีวา่มาแลว้ 

     (๓) ในคดีเร่ืองเรือโดนกนั ถา้ปรากฏข้ึนต่อศาลซ่ึงพิจารณาคดีนั้นวา่ไดมี้ความละเมิด  
เกิดข้ึนต่อขอ้บงัคบัขอ้หน่ึงขอ้ใดแห่งกฏขอ้บงัคบัสาํหรับป้องกนัเรือโดนกนัท่านใหถื้อวา่ความผดิท่ีเป็น      
มูลแห่งคดีนั้นตกอยูก่บัเรือลาํท่ีไดมี้ความละเมิดอนันั้น เวน้ไวแ้ต่ถา้พิสูจนใ์หศ้าลเห็นเป็นท่ีพอใจวา่ไดมี้เหตุ
อนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งประพฤติใหผ้ดิไปจากขอ้บงัคบัท่ีวา่มาแลว้  

มาตรา ๓๑๑ เม่ือเจา้ของเรือหรือนายเรือลาํใดตอ้งการกฏขอ้บงัคบัสาํหรับป้องกนัเหตุเรือโดนกนั   ก็
ใหเ้จา้ท่าจ่ายใหต้ามความประสงค ์

มาตรา ๓๑๒ เม่ือเกิดเหตุเรือสองลาํโดนกนัข้ึนเวลาใด นายเรือหรือผูท่ี้ควบคุมเรือทั้งสองฝ่ายเม่ือเห็น
วา่จะกระทาํไดเ้พียงใด โดยไม่เป็นท่ีน่ากลวัอนัตรายจะมีข้ึนแก่เรือหรือลูกเรือหรือคนโดยสาร (ท่ีหาก    จะมี) 
ในเรือของตนท่านวา่เป็นหนา้ท่ีของนายเรือหรือผูค้วบคุมเรือควรจะกระทาํดงัต่อไปน้ีคือ 

ก. ตอ้งช่วยเหลือตามความสามารถท่ีจะกระทาํไดเ้พียงใดแก่เรืออีกลาํหน่ึงท่ีโดนกนั และ แก่นายเรือ 
ลูกเรือ และคนโดยสาร (ถา้หากมี) ของเรือลาํนั้นเพ่ือป้องกนัใหพ้น้จากอนัตรายท่ีจะพงึเกิดจากเหตุท่ีเรือ   
โดนกนันั้น และตอ้งรอเรืออยูใ่กลก้บัเรือลาํนั้นจนกวา่จะเป็นท่ีแน่ใจวา่ไม่ตอ้งการใหช่้วยเหลืออีกต่อไป 

ตอ้งแจง้ช่ือเรือช่ือเมืองท่าท่ีเป็นสาํนกัของเรือตน และมาจากเมืองท่าใด แก่ (א)
นายเรือหรือผูท่ี้ควบคุมเรืออีกลาํหน่ึงท่ีโดนกนันั้นใหท้ราบ 

ถา้นายเรือหรือผูท่ี้ควบคุมเรือลาํใดละเลยไม่กระทาํตามขอ้ปฏิบติัท่ีวา่ในมาตราน้ีและไม่มีเหตุอนั สมควรท่ีจะ
แกต้วัไดว้่าเป็นดว้ยเหตุใด ท่านวา่ถา้ไม่มีสกัขีพยานแน่นอนวา่เป็นอยา่งอ่ืน ตอ้งถือวา่เหตุเรือโดนกนันั้นได้
เกิดข้ึนเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลยหรือความประพฤติละเมิดฉะนั้น 
ถา้นายเรือหรือผูท่ี้ควบคุมเรือลาํใดไม่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะแกต้วัไดแ้ละผูน้ั้นไม่กระทาํตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตราน้ี ท่านวา่มีความผดิตอ้งระวางโทษานุโทษเป็นสามสถาน สถานท่ีหน่ึงใหจ้าํคุกไม่เกินกวา่ หกเดือน 
สถานหน่ึงใหป้รับเป็นเงินไม่เกินกว่าพนับาท  สถานหน่ึงทั้งจาํทั้งปรับเช่นว่ามาแลว้ดว้ยกนั ถา้และเป็นผูท่ี้มี
ประกาศนียบตัรสาํหรับทาํการในหนา้ท่ีเช่นนั้น ท่านวา่ตอ้งมีการพิจารณาความท่ีประพฤติผดิ และใหง้ด
ประกาศนียบตัรนั้นเสียหรือหา้มมิใหใ้ชอี้กต่อไปกไ็ดสุ้ดแต่สมควรแก่การ 
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พระราชบัญญัต ิ
การเดนิเรือในน่านนํา้สยาม (ฉบับที ่๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร) 
ลงวนัที ่๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐  

พล.อ.เจ้าพระยาพชิเยนทรโยธิน 
ตราไว ้ณ วนัท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นปีท่ี ๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 

โดยท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร์ลงมติว่า สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านนํ้าสยามบางมาตราท่ี
เก่ียวกบัการออกใบอนุญาต ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
จึงมีพระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร 
ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าสยาม  ฉบบัท่ี ๖ พทุธศกัราช 
๒๔๘๑” 
มาตรา ๒ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีเม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา  ๓ ใหย้กเลิกมาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๘๒ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้า
สยาม พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ และมาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ ซ่ึงแกไ้ขตามมาตรา ๓ แห่ง พระราชบญัญติั
การเดินเรือในน่านนํ้าสยาม แกไ้ขเพ่ิมเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี  
“เรือ” หมายความวา่ ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดท่ีไม่ว่าจะใชเ้พ่ือบรรทุกลาํเลียง ลาก จูง ดนั ยก ขดุ หรือลอก 
รวมทั้งยานพาหนะอยา่งอ่ืนท่ีสามารถใชใ้นนํ้าไดท้าํนองเดียวกนั 

“เรือกล” หมายความถึง เรือท่ีเดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองจกัรกล จะใชก้าํลงัอ่ืนดว้ยหรือไม่กต็าม  
มาตรา ๕ นอกจากจะมีความตกลงกบัต่างประเทศเป็นอยา่งอ่ืน เรือท่ีใชใ้นน่านนํ้าสยามตอ้งรับ    

ใบอนุญาตใชเ้รือ เวน้แต่ 
๑. เรือของราชนาวีสยาม  
๒. เรือของรัฐบาลต่างประเทศ ซ่ึงเขา้มาในน่านนํ้าสยามชัว่คร้ังคราว 
๓. เรือต่างประเทศ ซ่ึงเขา้มาในน่านนํ้าสยามชัว่คร้ังคราว และใบอนุญาตยงัไม่ส้ินอาย ุ
๔. เรือท่ีไม่ใช่เรือกลขนาดตํ่ากวา่ยีสิ่บหา้หาบ 
๕. เรือซ่ึงตอ้งมีประจาํเรือใหญ่ตามกฎขอ้บงัคบัสาํหรับการตรวจเรือ 

มาตรา ๖ การรับในอนุญาตตามมาตรา ๕ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามมาตราแห่งพระราชบญัญติัการ
เดินเรือในน่านนาํไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือใน    น่านนํ้า
ไทย ฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๐  
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มาตรา ๗ ใบอนุญาตใชเ้รือทุกชนิด ใหมี้อายใุชไ้ดฉ้บบัหน่ึงไม่เกิน สิบสองเดือนนบัแต่วนัออก      
ใบอนุญาต ส่วนวนัส้ินอายขุองใบอนุญาตใหก้าํหนดไวใ้นใบอนุญาต 

มาตรา ๘ ถา้นายทะเบียนเรือประจาํทอ้งท่ี หรือนายทะเบียนเรือซ่ึงกรมเจา้ท่าส่งออกไปทาํการออก
ใบอนุญาตใชเ้รือตามทอ้งท่ีประจาํปี พิจารณาเห็นวา่เรือบรรทุกสินคา้และเรือเลก็ลาํใดใชไ้ดไ้ม่เกินหกเดือน ก็
อาจผอ่นผนัใหเ้จา้ของเรือรับใบอนุญาตใชเ้รือแต่เพียงชัว่ระยะเวลาไม่เกินหกเดือนในเม่ือเจา้ของเรือ    ร้องขอ
ใบอนุญาตชนิดน้ีใหมี้อายใุชไ้ดไ้ม่เกินหกเดือน โดยเรียกค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตเพียงก่ึงอตัราปกติ 
มาตรา ๙ ผูใ้ดใชเ้รือท่ีมิไดรั้บใบอนุญาตใชเ้รือ หรือใชเ้รือท่ีใบอนุญาตใชเ้รือส้ินอาย ุแลว้หรือใชเ้รือผิดไปจาก
เขตหรือตาํบลการเดินเรือท่ีกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตใชเ้รือ ทั้งน้ีมีกาํหนดไม่เกินหกเดือนดว้ยกไ็ด ้

เจา้ของเรือหรือเจา้ของกิจการเดินเรือท่ีถูกยดึใบอนุญาตใชเ้รือตามวรรคหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ      
รัฐมนตรีวา่าการกระทรวงคมนาคมภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดท้ราบคาํสัง่ คาํช้ีขาดของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุด 
แต่ในระหว่างรัฐมนตรียงัมิไดช้ี้ขาดคาํสัง่นั้นมีผลบงัคบัได ้

เรือใดถูกยดึใบอนุญาตใชเ้รือแลว้ยงัขดัขืนเดินหรือกระทาํการ นายเรือ เจา้ของเรือหรือเจา้ของ     
กิจการการเดินเรือตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๐ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจออกกฎหมาย
กระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมอนัเก่ียวกบักฏหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
บทบญัญติัเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๑ เรือซ่ึงจะตอ้งรับใบอนุญาตก่อนใชพ้ระราชบญัญติัน้ีท่ีไดใ้ชอ้ยูโ่ดยมิไดรั้บใบอนุญาตกดี็ หรือ
ใบอนุญาตไดส้ิ้นอายเุสียแลว้กดี็    ถา้เจา้ของมาขอรับใบอนุญาต หรือขอต่ออายใุบอนุญาตเสียก่อนส้ินเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๘๒ แลว้ จะไม่ตอ้งรับโทษสาํหรับการท่ีไดใ้ชเ้รือโดยมิไดรั้บใบอนุญาตหรือโดย มิไดต่้อ
อายใุบอนุญาตหรือโดยมิไดต่้ออายใุบอนุญาตมาแลว้นั้น 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ป.พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี  
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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๑๕  (พ.ศ.๒๕๑๐) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๑๐ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม ออกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

เขตท่าเรือกรุงเทพ ฯ นั้นคือ  
เขตท่ี ๑ 

ดา้นเหนือ – ตั้งแต่ปากคลองบางกระบือดา้นเหนือ ตาํบลถนนนครชยัศรี อาํเภอดุสิต จงัหวดัพระนคร  เป็น
เส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 
ดา้นใต ้– ตั้งแต่ปากคลองวดัคลองใหม่ดา้นเหนือ ตาํบลโพงพาง อาํเภอยานนาวา จงัหวดัพระนคร เป็นเส้น
ฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 

เขตท่ี ๒ 
ดา้นเหนือ – ตั้งแต่ปากคลองวดัคลองใหม่ดา้นเหนือ ตาํบลโพงพาง อาํเภอยานนาวา จงัหวดัพระนคร เป็นเส้น
ฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 
ดา้นใต ้– ตั้งแต่ปากคลองสาํโรงดา้นเหนือ ตาํบลบางนา อาํเภอพระโขนง จงัหวดัพระนคร เป็นเส้นฉากตรง
ไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 

เขตท่ี ๓  
ดา้นเหนือ – ตั้งแต่ปากคลองสาํโรงดา้นเหนือ ตาํบลบางนา อาํเภอพระโขนง จงัหวดัพระนคร เป็นเส้นฉาก
ตรงไปฝ่ังแม่นํ้ าตรงกนัขา้ม 
ดา้นใต ้– ตั้งแต่หลกักิโลเมตร ๐ หนา้ป้อมพระจุลจอมเกลา้ ตาํบล แหลมฟ้าผา่ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นเส้น
ฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 

 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๒๖    กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
                                                                    พลโท พ.ปุณณกนัต ์
                                                              รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

 
 



- ๓๕ - 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๑) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิม่โดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ ๑ ใหย้กเลิกกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๑๗ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้า
ไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ 

ขอ้ ๒ เขตท่าเรือจงัหวดัสงขลา นั้นคือ 
ดา้นเหนือ – แนวละจิจูด ๐๗ - ๑๗‘ - ๐๐”   เหนือ ดา้นตะวนัตกจดฝ่ังและดา้นตะวนัออก ลองจิจูด 

๑๐๐ - ๓๘ ‘- ๐๐” ตะวนัออก 
ดา้นตะวนัออก – แนวลองจิจูด ๑๐๐ - ๓๘ ‘- ๐๐” ดา้นเหนือจด ละจิจูด ๐๗ - ๑๗‘ - ๐๐”        ดา้น

เหนือและดา้นใตจ้ดเส้นเลง็ผา่นเสาหิน บนแหลม สมิหลาไปทางทิศตะวนัออก 
ดา้นใต ้– เส้นเลง็ตรงจากเสาหินบนแหลม สมิหลาไปทางทิศตะวนัออกจนจดลองจิจูด              ๑๐๐ 

- ๓๘‘ - ๐๐” ตะวนัออก  
ดา้นใตใ้นทะเลสาบ – เส้นตรงเลง็ปลายใตสุ้ดของแหลมสนไปยงัปากคลองสาํโรงดา้นใตริ้มฝ่ัง ตะวนัออก
ของทะเลสาบสงขลา 

ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๑๙    ธนัวาคม    พ.ศ.๒๕๑๑ 
พลโท พ.ปุณณกนัต ์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖ - 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๕) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๐        
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

  ๑. เขตท่าเรือจุกเสมด็นั้นคือ  
ดา้นเหนือ  เส้นเลง็ตรงจากเสาหินท่ีสร้างไวท้างใตข้องเขาคลองปู ไปทางทิศตะวนัตก 
ดา้นตะวนัตก เส้นเลง็ตรงจากปลายเหลมสุดดา้นตะวนัตกของเกาะหมู ไปทางทิศเหนือ 
ดา้นใต ้ เส้นเลง็ตรงจากปลายแหลมสุดดา้นใตข้องเกาะหมู ไปยงัปลายแหลมสุดดา้นเหนือ       

ของเกาะจรเข ้ และเส้นเลง็ตรงจากปลายแหลมสุดดา้นเหนือของเกาะจรเขไ้ปยงัยอด
เขา กระทะคว ํ่า 

  ๒. เขตท่าเรือทุ่งโปรงนั้นคือ  
ดา้นเหนือ เส้นเลง็ตรงจากยอดเขาสูง ๕๘ เมตร ทางใตข้องอ่าวหาดยาว ไปทางทิศตะวนัตก 
ดา้นตะวนัตก ลองจิจูด ๑๐๐ - ๕๐‘ ตะวนัออก 
ดา้นใต ้  เส้นเลง็ตรงจากปลายแหลมสุดดา้นใตข้องแหลมหาดสอไปทางทิศตะวนัตก 
 
 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๑๑    สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๒๕ 
 
       สิริลกัขณ์  จนัทรางศุ 
      ปลดักระทรวงคมนาคม ผูใ้ชอ้าํนาจของ 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๗ - 

 

กฎกระทรวง 
(ฉบับที ่๒๕ พ.ศ.๒๕๑๕) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช ๒๔๕๖  
ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๐ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี  

เขตท่าเรือศรีราชานั้นคือ  
ดา้นเหนือ       เส้นเลง็ตรงจากเสาหินท่ีสร้างไวป้ลายแหลมวงั  เกาะสีชงั  ไปทางตะวนัออกจนจดเสา 
 หินท่ี สร้างไวช้ายฝ่ัง 
ดา้นตะวนัออก เส้นเลง็ตรงเหนือ ตรงใต ้ผา่นปลายแหลมนอกสุดดา้นทิศตะวนัออกของเกาะร้านดอกไม ้
ดา้นใต ้ เส้นเลง็ตรงจากเสาหินท่ีสร้างไวช้ายฝ่ัง  ไปทางทิศตะวนัตก ตามแนวเส้นขนานละจิจูด  ๑๓

 เหนือ 
 

 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๘    ธนัวาคม    พ.ศ.๒๕๑๕ 
 

สิริลกัขณ์  จนัทรางศุ 
ปลดักระทรวงคมนาคม ผูใ้ชอ้าํนาจของ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



- ๓๘ - 

 

กฎกระทรวง  
ฉบับที ่๓๒ พ.ศ.๒๕๒๑  

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒  (๑) แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ ๑ เขตท่าเรือพทัยาคือ 

ดา้นเหนือ เส้นเลง็ตรงจากฝ่ังไปทางทิศตะวนัตกตามแนวเส้นขนานละจิจูด ๑๓  เหนือ 
ดา้นตะวนัตก      แนวลองจิจูด  ๑๐๐ - ๔๕ ‘  อ. 
ดา้นใต ้  เส้นเลง็ตรงจากฝ่ังไปทางทิศตะวนัตกตามแนวเส้นขนานละจิจูด  ๑๒ - ๕๐‘  น. 

ขอ้ ๒ เขตจอดเรือพทัยาคือ  
เขตท่ี ๑  บริเวณหาดพทัยาดา้นเหนือตั้งแต่สุดหาดพทัยาเหนือจนถึงแนวเส้นเลง็ตรงระหว่างเสาหลกั

เคร่ืองหมายบนฝ่ังตาํบลท่ีละจิจูด ๑๒ - ๕๖‘ - ๔๘” น. ลองจิจูด  ๑๐๐  - ๕๓‘   -๑๖”  อ. 
กบัทุ่นตาํบลท่ีละจิจูด ๑๒  - ๕๖‘  - ๔๘”  น. ลองจิจูด  ๑๐๐  - ๕๓‘ - ๑๐”  อ. 

เขตท่ี ๒  บริเวณหาดพทัยาดา้นใตต้ั้งแต่สุดหาดพทัยาใตจ้นถึงแนวเส้นเลง็ตรงระหวา่งเสาหลกั 
เคร่ืองหมายบนฝ่ังตาํบล ละจิจูด  ๑๒  - ๕๕‘  - ๕๖” น.  ลองจิจูด ๑๐๐  - ๕๒‘ - ๕๙” อ. 

ขอ้ ๓ เขตจอดเรือเกาะลานคือ 
เขตท่ี ๑  บริเวณหาดตาแหวน ใหจ้อดเรือห่างจากแนวขอบฝ่ังในระยะไม่นอ้ยหว่า ๒๐๐ เมตร  
เขตท่ี ๒  บริเวณหาดแสม ใหจ้อดเรือห่างจากแนวขอบฝ่ัง ในระยะไม่นอ้ยกว่า ๒๐๐ เมตร 

    ขอ้ ๔ กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๒๗    เมษายน    พ.ศ.๒๕๒๑ 
 
                   พลเอก ส.มยัลาย 
         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม  
 
 
 
 
 



- ๓๙ - 

 

กฎกระทรวง  
ฉบับท่ี ๓๗ พ.ศ.๒๕๒๑  

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  

อาศยัอาํนาจตามความสนมาตรา ๑๒ (๑)  แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธ 
ศกัราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๐ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ใหย้กเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๖ พ.ศ.๒๕๑๐ ออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินเรือใน
น่านนํ้าไทยพระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 

ขอ้ ๒ เขตท่าเรือเกาะสีชงั คือ  
ดา้นเหนือ ตั้งแต่สุดเหนือกองหินสมัปะยื้อ เป็นเส้นเลง็ตรงไปทางทิศตะวนัออก 
ดา้นตะวนัออก แนวลองติจูด ๑๐๐  - ๓๐” อ. 
ดา้นใต ้  ตั้งแต่เสาหินท่ีสร้างไวป้ลายแหลมวงั เกาะสีชงัเป็นเส้นเลง็ตรงไปทางทิศตะวนัออก 
ดา้นตะวนัตก เส้นเลง็ตรงผา่นกระโจมไฟหินสมัปะยื้อไปยงัยอดเขาใหญ่บนเกาะสีชงั ณ จุดซ่ึงอยูสู่ง  ๑๙๒ 

เมตร จากระดบันํ้าทะเลปานกลาง 
ขอ้ ๓ เขตท่าเรืออ่างศิลา คือ    

ดา้นตะวนัตก  แนวนํ้าลึก ๑๔ เมตร ในเวลาท่ีนํ้าทะเลลงตํ่าท่ีสุด หนา้นํ้าเกิดธรรมดา  
ดา้นใต ้ เส้นเลง็ตรงไปทางทิศตะวนัตก จากแหลมแท่นถึงแนวนํ้าลึก ๑๔ เมตร ในเวลาทะเลลงตํ่า  

ท่ีสุดหนา้นํ้าเกิดธรรมดา 
ขอ้ ๔ เขตจอดเรือตาํบลนอกสันดอน คือ 

ดา้นตะวนัตก เส้นเลง็ตรงไปทางทิศใต ้ จากเสาหินท่ีสร้างไวป้ระมาณก่ึงกลางระยะทางระหวา่งแม่นํ้า
เจา้พระยากบัแม่นํ้าท่าจีนจนถึงแนวนํ้าลึก ๑๔ เมตร ในเวลานํ้าทะเลลงตํ่าท่ีสุดหนา้นํ้าเกิด 

             ธรรมดา                                                                                                        
ดา้นใต ้  แนวนํ้าลึก ๑๔ เมตร ในเวลาท่ีนํ้าทะเลลงตํ่าท่ีสุดหนา้นํ้าเกิดธรรมดา 
ดา้นตะวนัออก จดเขตท่าเรืออ่างศิลา                      

ขอ้ ๕  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๒๙    พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๒๑ 

 
              พลเอก สุรกิจ  มยัลาภ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
 
 
 



- ๔๐ - 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔๐ พ.ศ.๒๕๒๓ 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช
๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี๑๐ พ.ศ.๒๕๑๐ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี  
ขอ้ ๑ ใหย้กเลิก (๑) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒๔ พ.ศ.๒๕๑๕ ออกตามความในพระราชบญัญติั การเดินเรือ
ในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ 

ขอ้ ๒ เขตท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ คือ 
ดา้นเหนือ  จากจุดพกิดั แลตจิจูด ๑๒  - ๓๘‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐ - ๕๓‘  .๘ อ.เป็นเส้นเลง็ตรงไปทาง

ทิศตะวนัตกจนถึงจุดพิกดัแลตจิจูด ๑๒  - ๓๖ ‘    น. ลองจิจูด ๑๐๐  - ๕๓. ‘  ๘ อ. 
ดา้นตะวนัตก  จากจุดพกิดัแลตจิจูด ๑๒  - ๓๘‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐  - ๕๓‘ .๘ อ. เป็นเส้นเลง็ตรงไปทาง

ทิศตะวนัตกจนถึงจุดพิกดัแลตจิจูด ๑๒ - ๓๘‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐ - ๓๔‘  .๘ อ. 
ดา้นใต ้ จากจุดพกิดั แลตจิจูด ๑๒  - ๓๕‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐ - ๕๓‘  .๘ อ. เป็นเส้นเลง็ตรงไปทาง

ทิศตะวนัออกจนถึงจุดพิกดั แลตจิจูด ๑๒  - ๓๕‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐ - ๕๓‘  .๘ อ.  เป็น
เส้นเลง็ตรงไปทางทิศตะวนัออกจนถึงจุดพิกดั แลตจิจูด ๑๒  -๓๕‘  น.  ลองจิจูด  ๑๐๐    
- ๕๕‘  .๔ อ. 

ดา้นตะวนัออก  จากจุดพิกดั แลตจิจูด ๑๒  - ๓๕‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐ -๕๕‘ .๔ อ. เป็นเส้นเลง็ตรงไปทาง 
ทิศเหนือจนถึงจุดพิกดั แลตจิจูด ๑๒  -๓๗‘  .๑ น.  ลองจิจูด ๑๐๐  -๕๕‘  .๔ อ. เลียบ 
ชายฝ่ังไปทางทิศเหนือผา่นท่าเทียบเรือของท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบไปถึงชายฝ่ังทางทิศ   
ตะวนัตกของเขาคลองปู ท่ีจุดพิกดั แลตจิจูด ๑๒  - ๓๘‘  น. ลองจิจูด ๑๐๐  - ๕๕‘  .๘  อ. 

ขอ้ ๓ กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจนะเบกษาเป็นตน้ไป  
   ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๙    กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
              พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 



- ๔๑ - 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔๒ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑)  แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา 
๑๔ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพิ่มเติมพระพุทธศกัราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

เขตจอดเรือของกรมทางหลวงในทะเลสาบสงขลา คือ 
เขตท่ี ๑  ฝ่ังตะวนัออก 

ดา้นเหนือ  จากจุดพกิดั แลตจิจูด ๗ / ๑๓ - ๐๕”  น. ลองจิจูด ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๕๖”  อ.เป็นเส้นเลง็
ตรงไปทางทิศตะวนัตกจนถึงจุดพิกดัแลตจิจูด ๗  - ๑๒‘  - ๕๕”  น.ลองจิจูด ๑๐๐ - ๓๔‘  
- ๕๘”  อ. 

ดา้นตะวนัตก จากจุดพกิดั แลตจิจูด ๗  -  ๑๒‘  น.  ลองจิจูด  ๑๐๐  -  ๓๔‘   - ๕๘”  อ.  เป็นเส้นเลง็ตรง
ไปทางทิศใตจ้นถึงจุดพิกดั แลตจิจูด ๗  - ๑๒‘  - ๕๕”  น. ลองจิจูด  ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๕๘”  
อ. 

ดา้นใต ้ จากจุดพิกดั  แลตจิจูด  ๗  - ๑๒‘  - ๕๕”  น.   ลองจิจุด  ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๕๘”  อ.      เป็น     
 เส้นเลง็ตรงไปทางทิศตะวนัออก  จนถึงจุดพิกดั  แลตจิจูด   ๗  - ๑๒‘  - ๕๕”  น.  
ลองจิจูด 

  ๑๐๐  - ๓๕‘  - ๐๐”  อ.                                                                  
ดา้นตะวนัออก  จากจุดพกิดัแลตจิจูด  ๗  - ๑๒‘  - ๕๕”  น.  ลองจิจูด  ๑๐๐  - ๓๕‘  - ๐๐”  อ. เป็นเส้นเลง็

ตรงไปทางทิศเหนือจนถึงจุดพกิดั แลตจิจูด  ๗  - ๑๓‘  - ๐๕”  น.  ลองจิจุด ๑๐๐  - ๓๔‘  - 
๕๖”  อ. 
เขต ๒  ฝ่ังตะวนัตก 

ดา้นเหนือ จากจุดพกิดั  แลตจิจูด  ๗  - ๑๓‘  - ๑๔”  น.   ลองจิจูด   ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๓๙”  อ.  เป็นเส้น
เลง็ตรงไปทางทิศตะวนัออกจนถึงจุดพกิดั  แลตจิจูด   ๗  - ๑๓‘  - ๑๔”  น.      ลองจิจูด   
๑๐๐  - ๓๔‘  - ๔๑”  อ. 

ดา้นตะวนัออก  จากจุดพกิดั แลตจิจูด ๗  - ๑๓‘  - ๑๔” น. ลองจิจูด ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๔๑” อ. เป็นเส้นเลง็ตรง
ไปทางทิศใตจ้นถึงจุดพิกดั แลตจิจูด  ๗  - ๑๓‘  - ๐๗”  น.  ลองจิจูด ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๔๑”  อ. 

ดา้นใต ้ จากจุดพกิดั  แลตจิจูด  ๗  - ๑๓‘  - ๑๔” น. ลองจิจูด ๑๐๐  - ๓๔‘  - ๔๑”  อ. เป็นเส้นเลง็ 
ตรงไปทางทิศตะวนัตก จนถึงจุดพิกดั แลตจิจูด  ๗  - ๑๓‘  - ๐๗”  น. ลองจิจูด ๑๐๐  - 
๓๔‘  - ๓๙” อ. 



- ๔๒ - 

 

 
ดา้นตะวนัตก จากจุดพกิดั แลตติจูด ๗ - ๑๓‘  - ๐๗” น. ลองจิจูด ๑๐๐ - ๓๔‘  - ๓๙”  อ. เป็นเส้นเลง็ตรง 
ไปทางทิศเหนือจนถึงจุดพิกดั แลตจิจูด ๗ - ๑๓‘  - ๑๔”  น  ลองจิจูด ๑๐๐ - ๓๔‘  - ๓๙”  อ. 

 
 ให ้ไว ้   ณ    วนัท่ี    ๑๗    กนัยายน    พ.ศ.๒๕๒๔ 

 
                  พลเรือเอก  อมร  ศิริกายะ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๓ - 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔๓ พ.ศ.๒๕๒๕ 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช 
๒๔๕๖  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย ฉบบัท่ี ๑๐ พ.ศ.๒๕๑๐ และมาตรา 
๑๔ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ข เพ่ิมเติมพระพุทธศกัราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว ้

ขอ้ ๑ ใหย้กเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๓๐  (พ.ศ.๒๕๑๗)  ออกตามความในพระราชบญัญติั          การ
เดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 

ขอ้ ๒    เขตจอดเรือของกองทพัเรือในแม่นํ้าเจา้พระยาคือ 
๑. เขตท่ี ๑ 

ฝ่ังตะวนัตก  ตั้งแต่จุดกิโลเมตรท่ี ๒๒.๐๐ ถึงจุดกิโลเมตรท่ี ๒๔.๕๐ 
ฝ่ังตะวนัออก ตั้งแต่จุดกิโลเมตรท่ี ๒๒.๑๐ ถึงจุดกิโลเมตรท่ี ๒๔.๓๐ 
  ๒. เขตท่ี ๒  เฉพาะฝ่ังตะวนัตก ตั้งแต่จุดกิโลเมตรท่ี ๔.๐๐ ถึงจุดกิโลเมตร ๗.๐๐ ภายในแนว
นํ้าลึก ๕ เมตร 
  ๓. เขตท่ี ๓ เฉพาะฝ่ังตะวนัออก ตั้งแต่จุดกิโลเมตรท่ี ๑.๕๐ ถึงจุดกิโลเมตรท่ี ๓.๐๐ ภายใน
แนวนํ้าลึก ๕ เมตร 
 
 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๓๐    พฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๒๕ 
 
           พลเรือเอก อมร  ศิริกายะ 
                      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๔ - 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔๕ พ.ศ.๒๕๒๖ 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในน่านนํา้ไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช 
๒๔๕๖ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม พระพทุธศกัราช 
๒๔๗๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

เขตท่าเรือกนัตงั มีขอบเขตเฉพาะบริเวณในทะเลแม่นํ้า ลาํคลอง ภายในแนว เขตดงัน้ี 
ดา้นเหนือ ตามแนว แลตจิจูด  ๗  - ๒๖‘  - ๐๐”  น. 
ดา้นตะวนัออก   ตามแนว ลองจิจูด  ๙๙  - ๓๑‘  - ๒๐”  อ. 
ดา้นใต ้             ตามแนว แลตจิจูด  ๗  - ๑๑‘  - ๑๕” น. 
ดา้นตะวนัตก     ตามแนว ลองจิจูด  ๙๙  - ๒๗‘  - ๐๐” อ. 
 

 ใหไ้ว ้   ณ    วนัท่ี    ๑๙    กนัยายน    พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
              บุญเทียม  เขมาภิรัตน ์
      รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม  
               ปฏิบติัการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 

ประกาศกรมเจ้าท่า 
ข้อบังคบัควบคุมการเดนิเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ 

เขตที ่๑ ฉบับที ่๑ 
โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรใหมี้ขอ้บงัคบั ควบคุมการเดินเรือ เพือ่ควบคุมการเดินเรือผา่นสะพานกรุงเทพ ฯ ให้
เป็นไปโดยปลอดภยัและเรียบร้อย 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยแกไ้ขเพ่ิมเติม  พระพทุธศกัราช 
๒๔๗๗ อธิบดีกรมเจา้ท่า โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีแลว้ ขอประกาศขอ้บงัคบัควบคุมการ
เดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๑ ไวเ้พ่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ ขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๑ (ฉบบัท่ี ๑) ” 
ขอ้ ๒  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๒๔ มิถุนายน  พทุธศกัราช ๒๕๐๒ เป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓  ใหมี้กาํหนดเวลาเปิดสะพานกรุงเทพ ฯ ใหเ้รือผา่น ซ่ึงกรมเจา้ท่าจะไดป้ระกาศกาํหนดเป็น 

คร้ังคราว 



- ๔๕ - 

 

ขอ้ ๔    เจา้หนา้ท่ีจะปิดสะพานเม่ือเรือไดผ้า่นเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
ขอ้ ๕  ใหมี้เขตหา้มเรือจอดทอดสมอในตอนใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของสะพาน 

 ๑. ทางดา้นเหนือของสะพานกรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ตวัสะพานไปจนถึงหนา้สถานีศุลการักษ ์  เป็น
เส้นฉากกบัฝ่ังตรงกนัขา้ม (ประมาณท่าเรียบเรือหมายเลข ๘ ซี ของบริษทัอิสตเ์อเซียติก วดัพระยาไกร) 
๒. ทางดา้นใตข้องสะพานกรุงเทพ ฯ ตั้งแต่ตวัสะพานไปจนถึงสุดเขตหา้มจอดทอดสมอ คือใตป้ากคลองบาง
ปะแกว้ ๒๐๐ เมตร  เป็นส้นฉากตรงกบัฝ่ังตรงกนัขา้ม 

ขอ้ ๖  ใหมี้เขตสาํหรับจอดทอดสมอรอผา่นสะพานกรุงเทพ ฯ คือ 
 ๑. ทางดา้นเหนือของสะพานกรุงเทพ ฯ ใหจ้อดไดใ้กลฝ่ั้งตะวนัตก ตั้งแต่หนา้สถานี

ศุลการักษข้ึ์นไปทางเหนือระยะหวา่งจากฝ่ังตะวนัตกไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 
 ๒. ทางดา้นใตข้องสะพานกรุงเทพ ฯ ใหจ้อดไดใ้กลฝ่ั้งตะวนัออก ตั้งแต่หนา้วดับางโคล่ลง

ไปทางใตร้ะยะห่างจากฝ่ังตะวนัออกไม่เกิน ๑๐๐ เมตร 
ขอ้ ๗ ใหมี้สัญญาณเปิดปิดสะพานกรุงเทพ ฯ เพ่ือใหเ้รือเดินผา่นช่องสะพานตามท่ีกรมเจา้ท่าจะได้

ประกาศกาํหนดใหท้ราบเป็นคร้ังคราว 
ขอ้ ๘  เรือท่ีมีความประสงคจ์ะขอเดินทางผา่นสะพานกรุงเทพ ฯ ใหแ้จง้ความจาํนงขอผา่นสะพาน

ต่อเจา้หนา้ท่ีสะพานกรุงเทพ ฯ ตามระเบียบท่ีกรมเจา้ท่าจะประกาศใหท้ราบ 
ขอ้ ๙  หา้มเรือและแพต่อไปน้ี ผา่นช่องกลางซ่ึงยกได ้ ของสะพานกรุงเทพ ฯ ทั้งในเวลาเปิด และ   

ปิดสะพาน 
 ๑. เรือกลท่ีจูงเรือทุกประเภทท่ีสามารถผา่นลอดสะพานช่องอ่ืนได ้
 ๒. เรือกลท่ีจูงแพ ซุง แพไมไ้ผ ่แพคนอยู ่หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนั 
 ๓. แพซุง แพไมไ้ผ ่หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนัท่ีไม่มีเรือจูง 
 ๔. เรือแจวพายทุกชนิด 
ขอ้ ๑๐ ภายในระยะ ๓๐๐ เมตร จากตวัสะพานกรุงเทพ ฯ ทั้งทางดา้นเหนือและดา้นใตใ้นขณะท่ี

สะพานเปิด เพ่ือใหเ้รือผา่นห้ามเรือหรือแพ หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนัเดินทางตดัขา้มลาํแม่นํ้า 
ขอ้ ๑๑ ผูค้วบคุมเรือ  แพ  หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนัผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ี จะตอ้งไดรั้บโทษตาม

บทบญัญติัในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือ ในน่านนํ้าไทย พทุธศกัราช ๒๔๕๖ และอาจถูกสัง่
งดไม่ใหใ้ชป้ระกาศนียบตัรหรือ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙๑ แกไ้ขเพิ่มเติมพระพทุธศกัราช ๒๔๗๗ อีก    
สถานหน่ึง 

 
 ประกาศ    ณ    วนัท่ี    ๘    มิถุนายน    ๒๕๐๒ 
 

                                พลเรือตรี เอกชยั   อิศรางกรู ณ อยธุยา 
                                                                                                   อธิบดีกรมเจา้ท่า 
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ข้อบังคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ 

เขตที ่๑ (ฉบับที ่๒) 
 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๘  แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม พระพุทธศกัราช 
๒๔๗๗ อธิบดีกรมเจา้ท่า โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีแลว้ ขอประกาศขอ้บงัคบัควบคุมการ
เดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๑ ไวเ้พ่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกว่า ขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรางเทพ ฯ เขตท่ี ๑ (ฉบบัท่ี ๒) 
ขอ้ ๒. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓. ในลาํแม่นํ้าเจา้พระยา หา้มมิใหเ้รือ แพ ทุ่น หรือส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีคลา้ยกนัจอดเทียบท่าหรือ    เทียบ
ลาํแม่นํ้าเจา้พระยาฝ่ังพระนครภายในเขตตั้งแต่เคร่ืองหมายหา้มจอดเรือดา้นเหนือ ถึงป้ายเคร่ืองหมาย หา้ม
จอดเรือดา้นใตข้องตาํหนกัท่าวาสุกรี 

ขอ้ ๔. ผูค้วบคุมเรือ แพ ทุ่น เรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตาม    
บทบญัญติัในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ และอาจถูก
สัง่งดไม่ใหใ้ชป้ระกาศนียบตัร หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙๑ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม พระพทุธศกัราช ๒๔๗๗ อีกสถานหน่ึง 

 
 ประกาศ    ณ    วนัท่ี    ๒๙    มกราคม    ๒๕๐๖ 
 

นาวาโท พร   เดชดาํรง  
           อธิบดีกรมเจา้ท่า 

 
 

ข้อบังคบัควบคุมการเดนิเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ 
เขตที ่๑  และเขตลาํนํา้ทีต่่อเน่ืองในเขตจงัหวดัธนบุรี 

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช 

๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพิ่มเติม
พุทธศกัราช ๒๔๗๗ อธิบดีกรมเจา้ท่าและผูว้า่ราชการจงัหวดัธนบุรี โดยไดรั้บอนุญาตจารัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ี
แลว้ ขอประกาศขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๑ และเขตลาํนํ้าต่อเน่ืองใน          เขต
จงัหวดัธนบุรี ไวเ้พ่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 



- ๔๗ - 

 

ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่  “ขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๑ และเขต   ลาํ
นํ้าท่ีต่อเนืองในเขตจงัหวดัธนบุรี” 

ขอ้ ๒. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีเม่ือพน้กาํหนด ๓๐  วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓. ใหก้าํหนดเขตทอดทุ่นผกูจอดเรือสาํหรับเดินเรือทะเลคา้ระหวา่งประทศไวด้งัต่อไปน้ี 

ก. เขตดา้นเหนือตั้งแต่ปากคลองบางโคล่นอ้ยฝ่ังใต ้เป็นเส้นฉากไปยงัฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 
ข. เขตดา้นใต ้ ตั้งแต่จุดตาํบลท่ีบนฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้า เหนือหลกักิโลเมตรท่ี ๓๖ ระยะทางตามแนวฝ่ัง  
๓๕๐ เมตร เป็นเส้นฉากตรงไปยงัฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 
ค.  ตาํบลท่ีทอดทุ่นผกูจอดเรือใหอ้ยูใ่นเขตร่องนํ้าลึก ตามท่ีแสดงในแผนท่ีประกอบ ต่อทา้ยขอ้บงัคบัน้ี 
ง. ใหเ้รือเดินทะเลคา้ระหวา่งประเทศขนาดยาวไม่เกิน ๑๓๘.๐๐ เมตร ผกูจอดท่ีทุ่น ดงักล่าวไดเ้ม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากอธิบดีกรมเจา้ท่า 

ขอ้ ๔. ใหก้าํหนดเขตจอดเรือลาํเลียงเหนือสะพานกรุงเทพ ฯ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 เขตดา้นเหนือ ตั้งแต่แนวเขตดา้นเหนือของท่าเทียบเรือ หมายเลข  ๘  เอ (ท่าของบริษทั .א

สามคัคีคา้สัตว)์  เป็นเส้นฉากตรงไปบงัฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 
ข. เขตดา้นใต ้ ตั้งแต่แนวเขตดา้นใตข้องท่าเทียบเรือ  หมายเลข  ๘  เอ  (ท่าบริษทัอิสต ์เอเซีย

ติก)   เป็นเส้นฉากไปยงัฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 
ค. ใหจ้อดทอดสมอใกลฝ่ั้งตะวนัตกของลาํแม่นํ้าระยะห่างจากฝ่ังไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ตามท่ี

แสดงในแผนท่ีประกอบต่อทา้ยขอ้บงัคบัน้ี 
ขอ้ ๕. การทอดทุ่นผกูจอดเรือตามความในขอ้ ๓ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าตามความในมาตรา 

๑๑๗ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ และใหก้าํหนดเง่ือนไขในการ
อนุญาตไดเ้ท่าท่ีจะเป็นความปลอดภยัแก่การเดินเรือ  และการใชทุ่้นดงักล่าว 

ขอ้ ๖. ผูค้วบคุมเรือ แพ ทุ่น หรือส่ิงท่ีคลา้ยกนั คนใดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตาม
พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช๒๔๕๖ และอาจถูกสัง่งดใชป้ระกาศนียบตัร หรือ          
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙๑ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ ซ่ึง   
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ขเพิ่มเติม พระพทุธศกัราช 
๒๔๗๗  อีกสถานหน่ึงดว้ย 

 
 ประกาศ    ณ    วนัท่ี    ๓๐    มกราคม    ๒๕๐๗ 
 

เรือเอก ประทีป   พยอมยงค ์
                   อธิบดีกรมเจา้ท่า 
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ประกาศกระทรวงคมนาคม 
ข้อบังคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ 

เขตที ่ ๑ (ฉบับที ่๑) 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช 

๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขใหม่ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยแกไ้ขเพ่ิมเติม พระ
พุทธศกัราช ๒๔๗๗ อธิบดีกรมเจา้ท่า โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีแลว้ ขอประกาศขอ้บงัคบั
ควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ ไวเ้พ่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ (ฉบบัท่ี ๑)  
ขอ้ ๒. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓. ในลาํแม่นํ้าตั้งแต่เขตท่าดา้นเหนือถึงปากคลองเตยฝ่ังใต ้  เป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรง กนั

ขา้ม หา้มมิใหเ้รือ แพ ทุ่น หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั ทอดสมอในลาํแม่นํ้านอกจากมีเหตุฉุกเฉิน อนัจาํเป็นท่ี
จะตอ้งกระทาํเช่นนั้น เพราะตาํบลเหล่าน้ีเป็นลาํแม่นํ้าคด ซ่ึงยกเวน้ไวส้าํหรับใหเ้ป็นทางเรือเดินข้ึนล่อง 

ขอ้ ๔. ใหก้าํหนดเขตทอดจอดเรือกลางนํ้าในลาํแม่นํ้าเป็น ๒ ตอน คือ  
ตอนท่ี ๑ ตั้งแต่เขตท่าดา้นใต ้ถึงปากคลองพระโขนงฝ่ังเหนือ เป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้า 

ตรงกนัขา้ม 
ตอนท่ี ๒ ตั้งแต่เขตดา้นเหนือของตอนท่ี ๑ ถึงเขตหา้มทอดสมอดา้นใต ้

ขอ้ ๕. เรือเดินทะเลซ่ึงมีขนาดยาวเดินกวา่ ๑๒๐ เมตรข้ึนไป ใหจ้อดทอดสมอกลางนํ้าในตอนท่ี ๒ 
เรือเดินทะเลทีมีขนาดยาวตั้งแต่ ๗๕ เมตร ถึง ๒๐๐ เมตร  ใหจ้อดทอดสมอกลางลาํนํ้าในตอนท่ี ๑ ส่วน เรือ
เดินทะเลซ่ึงมีขนาดยาวตํ่ากวา่ ๗๕ ถึง ๒๐๐ เมตร  ใหจ้อดทอดสมอกลางนํ้าในตอนท่ี ๑ ส่วนเรือเดินทะเลซ่ึง
มีขนาดตํ่ากวา่ ๗๕ เมตร และเรือลาํเลียง ใหจ้อดทอดสมอชิดฝ่ังขวาหรือเทียบท่าในตอนท่ี ๑ เวน้แต่มีเหตุ
จาํเป็นซ่ึงไม่สามารถจะจอดตามท่ีกาํหนดไวน้ี้ได ้จึงใหจ้อดในตอนอ่ืนได ้

ขอ้ ๖. ผูค้วบคุมเรือ แพ ทุ่น หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั คนใดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตาม
บทบญัญติัในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ และอาจถูก
สัง่งดไม่ใหใ้ชป้ระกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙๑ ซ่ึงไดแ้กไ้ขใหม่ตามมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๗๗ อีกสถานหน่ึง 

 ประกาศ    ณ    วนัท่ี    ๑๕    มกราคม    ๒๔๙๔ 
 

    น.ท.พิจารณ์  กลจกัร 
          อธิบดีกรมเจา้ท่า 
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ข้อบังคบัควบคุมการเดนิเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ 
เขตที ่๒ (ฉบับที ่๓) 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขใหม่โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยแกไ้ขเพ่ิมเติม พระ
พุทธศกัราช ๒๔๗๗  อธิบดีกรงเจา้ท่า โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีแลว้ขอประกาศควบคุมการ
เดินเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ ไวเ้พ่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ ขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ ฯเขตท่ี ๒ (ฉบบัท่ี ๓)”  
ขอ้ ๒. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๒ 
ขอ้ ๔. หา้มบรรดาเรือกลและเรือท่ีมิใช่เรือกลทุกชนิด ทุกขนาด นอกจากเรือราชการของเจา้พนกังาน

ผูมี้หนา้ท่ี เขา้ไปจอดเทียบหนา้เข่ือนหรือหนา้บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ฯ และหา้มมิใหเ้รือเช่นวา่น้ีเขา้ไปหยดุ
ลอยลาํภายในระยะ ๓๐ เมตร จากแนวหนา้เข่ือน หรือหนา้บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ฯ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ขอ้ ๕. ผูค้วบคุมเรือคนใดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตามบทบญัญติัในมาตรา ๖๙ แห่ง   
พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ 

 
 ประกาศ    ณ    วนัท่ี        กรกฎาคม    ๒๕๐๓ 
 

พลเรือตรี เอกชยั  อิศรางกรู ณ อยธุยา 
 

ข้อบังคบัควบคุมการเดนิเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยพระพทุธศกัราช 

๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทยแกไ้ขเพ่ิมเติม พระ
พุทธศกัราช ๒๔๗๗ อธิบดีกรมเจา้ท่า โดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีเจา้หนา้ท่ีแลว้ขอประกาศขอ้บงัคบั
ควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ ไวเ้พ่ือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ “ขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเจตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ (ฉบบัท่ี ๔)  
ขอ้ ๒. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีเม่ือพน้กาํหนด ๓๐ วนั  นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขตท่ี ๒ (ฉบบัท่ี ๑) 
ขอ้ ๔. หา้มมิใหเ้รือ แพ ทุ่น หรือส่ิงอ่ืนท่ีคลา้ยกนัทอดสมอในลาํแม่นํ้าในเขตดงัต่อไปน้ีนอกจากมี

เหตุฉุกเฉินอนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระทาํเช่นนั้น หรือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้ท่าเป็นการเฉพาะคราว 
เพราะตาํบลท่ีเหล่าน้ีเป็นตอนท่ีลาํแม่นํ้าคด ซ่ึงยกเวน้ไวส้าํหรับใหเ้ป็นทางเรือเดินข้ึนล่องโดยสะดวก หรือ
สาํหรับเป็นท่ีกลบัลาํเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 



- ๕๐ - 

 

๑. ตั้งแต่ป้ายหา้มจอดเรือท่ีจุดตาํบลท่ีใตป้ากคลองพระโขนงฝ่ังใต ้ ระยะ ๒๕๐ เมตร เป็นเส้นฉาก
ตรงไปยงัฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม ถึงเสาหินเขตท่าดา้นใตเ้ป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม 

๒. ตั้งแต่เสาหินเขตท่าดา้นเหนือ เป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม ถึงปากคลองเตยฝ่ังใต ้ 
เป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม  

ขอ้ ๕ หา้มมิใหเ้รือซ่ึงมีความยาวตํ่าหวา่ ๗๕ เมตร จอดทอดสมอในลาํแม่นํ้าในเขตท่ากรุงเทพ ฯ เขต
ท่ี ๒ เวน้ไวแ้ต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้ท่าเป็นการเฉพาะคราว 

ขอ้ ๖. เรือเดินทะเลซ่ึงมีขนาดยาวตั้งแต่ ๗๕ เมตร ข้ึนไป ใหจ้อดทอดสมอกลางนํ้าไดต้ั้งแต่ปาก
คลองเตยฝ่ังใตเ้ป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้าตรงกนัขา้ม ถึงป้ายหา้มจอดเรือท่ีจุดตาํบลท่ีใตป้ากคลองพระ
โขนงฝ่ังใตร้ะยะ ๒๕๐ เมตร เป็นเส้นฉากตรงไปฝ่ังแม่นํ้ าตรงกนัขา้ม 

ขอ้ ๗. บรรดาเรือกลและเรือท่ีมิใชเ้รือกล ท่ีจะเดินเขา้คลองหรือเดินออกจากคลองพระโขนงนั้น  
หา้มมิใหแ้ล่นตดัขา้มลาํแม่นํ้าในแนวตั้งฉากกบัลาํแม่นํ้าท่ีปากคลอง หรือท่ีจุดตรงกนัขา้มกบัปากคลอง โดย
เม่ือจะออกจากคลองใหแ้ล่นเลียบริมฝ่ังแม่นํ้าจนพน้ท่ีปากคลอง เป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ เมตร เสียก่อน
จึงแล่นตดัขา้ม ถา้จะเดินขา้มฟากเพ่ือเขา้คลองจากฝ่ังตรงกนัขา้มกบัคลองเป็นระยะทางไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ เมตร 
ในทาํนองเดียวกนั ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัมิใหมี้เหตุภยนัตรายเน่ืองจากการโดนกนัระหวา่งเรือใหญ่ ท่ีเดินข้ึนล่อง
ตามลาํแม่นํ้า กบัเรือท่ีกาํลงัเดินข้ึนล่องตามลาํแม่นํ้า กบัเรือท่ีกาํลงัเดินตดัขา้มเขา้คลองหรือแล่นตดัเขา้ออก
จากปากคลองดงักล่าวแลว้ 

ขอ้ ๘. ผูค้วบคุมเรือ แพ ทุ่น หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั คนใดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ีจะตอ้งไดรั้บโทษตาม
บทบญัญติัในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ และอาจถูก
สัง่งดไม่ใหใ้ชป้ระกาศนียบตัรหรือใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙๑ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดย มาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนํ้าไทย แกไ้ข
เพ่ิมเติม พระพุทธศกัราช ๒๔๗๗ อีกสถานหน่ึงดว้ย  

 ประกาศ    ณ    วนัท่ี    ๓๐    มกราคม    ๒๕๐๔ 
  

เรือเอก ประทีป   พยอมยงค ์
                  อธิบดีกรมเจา้ท่า        


