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พระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน�านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล0า
เจ0าอยู�หัว ให0ประกาศจงทราบท่ัวกันว�า ได0ทรงพระราชดําริเห็นว�าพระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือ
ในน�านน้ําไทยท่ีได0ตราข้ึนไว0เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร6ศก ๑๒๔ นั้น ยังมีบกพร�องอยู�หลาย
ประการ สมควรจะเปลี่ยนแก0ให0สมกับกาลสมัย  เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตรา
พระราชบัญญัติข้ึนไว0แทน ดังต�อไปนี้ 

 
ความเบ้ืองต0น 

และอธิบายบางคําท่ีใช0ในพระราชบัญญัตินี้ 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให0เรียกว�า “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” 
 
มาตรา ๒ ๑  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี ้ เป=นกฎหมายตั้งแต�วัน ที่ ๑  กันยายน 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป=นต0นไป 
 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความว�า ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด ไม�ว�าจะใช0เพ่ือบรรทุกลําเลียง 

โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมท้ังยานพาหนะอย�างอ่ืนท่ีสามารถใช0ในน้ําได0ทํานองเดียวกัน 
“เรือกําป?@น” หมายความว�า เรือท่ีเดินด0วยเครื่องจักรกลหรือด0วยใบ และไม�ได0ใช0

กรรเชียง แจวหรือพาย 
“เรือกําป?@นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว�า เรือท่ีเดินด0วยเครื่องจักรจะใช0ใบ

ด0วยหรือไม�ก็ตาม และให0หมายความรวมตลอดถึงเรือกําป?@นยนต6ด0วย 
“เรือกําป?@นยนต6” หรือ “เรือยนต6” หมายความว�า เรือท่ีเดินด0วยเครื่องยนต6จะใช0

กําลังอ่ืนด0วยหรือไม�ก็ตาม 
“เรือ กําป?@ น ใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความว�า เรือ ท่ี เดินด0วยใบและไม� ใช0

เครื่องจักรกล 
“เรือกล” หมายความว�า เรือท่ีเดินด0วยเครื่องจักรกล และใช0กําลังอ่ืนด0วยหรือไม�ก็ตาม 
“เรือกลไฟเล็ก” หมายความว�า เรือท่ีมีขนาดตํ่ากว�าสามสิบตันกรอสส6ท่ีเดินด0วย

เครื่องจักร 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๓๐/-/หน0า ๗๔/๕ สิงหาคม ๒๔๕๖ 
๒ มาตรา ๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว�า เรือท่ีมีลักษณะสําหรับใช0ในทะเล 
ตามกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

“เรือเล็ก” หมายความว�า เรือท่ีเดินด0วยกรรเชียง แจวหรือพาย 
“เรือโปIะ” หรือ “เรือโปIะจ0าย” หมายความว�า เรือทะเลท่ีมีรูปร�างแบบยุโรปและ

เครื่องเสาเพลาใบอย�างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือเป=ดทะเลและอ่ืน ๆ” หรือ “เรือเป=ดทะเลและเรืออ่ืน ๆ” หมายความว�า เรือท่ี

ใช0ใบในเวลาเดินทะเล และใช0ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในลําแม�น้ํา และให0หมายความรวม
ตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเท0งฉลอมท0ายญวน หรือเรือสามก0าวด0วย 

“เรือสําเภา” หมายความว�า เรือเดินทะเลต�ออย�างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ใน
เอเซีย 

“เรือบรรทุกสินค0า” หมายความว�า เรือท่ีไม�มีดาดฟMาหรือมีไม�ตลอดลํา เดินด0วย
กรรเชียง แจว หรือพาย หรือบางทีใช0ใบ และใช0สําหรับบรรทุกสินค0า 

“เรือลําเลียง” หมายความว�า เรือท่ีมิใช�เรือกล และใช0สําหรับลําเลียง หรือขนถ�าย
สินค0าจากเรือกําป?@น หรือบรรทุกสินค0าส�งเรือกําป?@น 

“เรือลําเลียงทหาร” หมายความว�า เรือท่ีใช0ในการลําเลียงทหาร  ท้ังนี้ ไม�ว�าจะเป=น
เรือของทางราชการทหารหรือไม�ก็ตาม 

“เรือโดยสาร” หมายความว�า เรือท่ีบรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน 
“เรือสินค0า” หมายความว�า เรือท่ีมิใช�เรือโดยสาร 
“เรือประมง” หมายความว�า เรือท่ีใช0สําหรับการจับสัตว6น้ํา หรือทรัพยากรท่ีมีชีวิต

อ่ืน ๆ ท่ีอยู�ในทะเล 
“เรือสําราญและกีฬา” หมายความว�า เรือท่ีใช0สําหรับหาความสําราญ หรือเรือท่ีใช0

เพ่ือการเล�นกีฬาโดยเฉพาะ และไม�ได0ใช0เพ่ือการค0า การทหาร หรือการค0นคว0าทางวิทยาศาสตร6 
“เรือไม0ท่ีต�อแบบโบราณ” หมายความว�า เรือใบเสาเดียว เรือสําเภาหรือเรือไม0 ท่ีต�อ

ตามแบบเรือท่ีใช0อยู�ในสมัยโบราณ 
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโปIะ อู�ลอย และสิ่งลอยน้ําอ่ืนท่ีมีลักษณะคล0ายคลึงกัน 
“แพคนอยู�” หมายความว�า เรือนท่ีปลูกอยู�บนแพ และลอยอยู�ในลําแม�น้ําหรือลําคลอง 
“ตันกรอสส6” หมายความว�า ขนาดของเรือท่ีคํานวณได0ตามกฎข0อบังคับสําหรับการ

ตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ 
“น�านน้ําไทย”๓ หมายความว�า บรรดาน�านน้ําท่ีอยู�ภายใต0อํานาจอธิปไตยของ

ราชอาณาจักรไทย และในกรณีตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ มาตรา ๑๒๐ มาตรา 
๑๒๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๐ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ให0หมายความรวมถึงน�านน้ําท่ีอยู�ในเขตต�อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด0วย 

“เมืองท�า” หมายความว�า ทําเล หรือถ่ินท่ีจอดเรือเพ่ือขนถ�ายคนโดยสารหรือของ 
“นายเรือ” หมายความว�า ผู0ควบคุมเรือกําป?@น หรือเรืออ่ืน ๆ แต�ไม�รวมถึงผู0นําร�อง 
“คนประจําเรือ” หมายความว�า คนท่ีมีหน0าท่ีทําการประจําอยู�ในเรือ 
“ลูกเรือ” หมายความว�า คนประจําเรือนอกจากนายเรือ 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว�า “น�านนํ้าไทย” แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้า

ไทย (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“คนโดยสาร” หมายความว�า คนท่ีอยู�ในเรือ เว0นแต� 
(๑) คนประจําเรือ หรือผู0อ่ืนท่ีรับจ0างทํางานในเรือนั้น 
(๒) เด็กท่ีมีอายุต่ํากว�าหนึ่งปQ 
“เจ0าท�า” หมายความว�า อธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือผู0ซ่ึง

อธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี*มอบหมาย 
“เจ0าพนักงานออกใบอนุญาต” หมายความว�า อธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*หรือผู0 ซ่ึงอธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี*มอบหมายให0ทําการออก
ใบอนุญาต 

“เจ0าพนักงานตรวจเรือ” หมายความว�า ผู0 ซ่ึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
แต�งต้ังให0มีหน0าท่ีตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๘  ในพระราชบัญญัตินี้แห�งใดมีบัญญัติว�าด0วยการออกอนุญาตอย�างใด ๆ 

ตามซ่ึงเจ0าท�าเห็นจําเป=นจะต0องออกเป=นหนังสือ ให0เจ0าท�ามีอํานาจเรียกค�าธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตเช�นนั้นตามอัตราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงแต�ไม�เกินหนึ่งร0อยบาท 

 
มาตรา ๙๙  พระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทย รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ 

ประกาศลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ ว�าด0วยการต้ังศาลทะเล ประกาศลงวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ ว�าด0วยการออกใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินค0าและเรือเล็ก และ
ประกาศลงวันท่ี ๒๒ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ ว�าด0วยเรือกลไฟท่ีใช0สําหรับรับจ0างนั้น ท�านให0
ยกเลิกเสีย แต�การท่ียกเลิกนี้ท�านว�ามิได0เก่ียวแก�การอย�างใดท่ีได0มีผู0กระทําไว0แต�ก�อน หรือแก�ความผิด
อย�างใดซ่ึงได0กระทําไว0แต�ก�อนเวลาประกาศให0ใช0พระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๔ มาตรา ๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๖ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘ มาตรา ๘ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๙ มาตรา ๙ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก0ไขพระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐  กฎสําหรับปMองกันมิให0เรือโดนกัน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น ท�านว�า
มิใช�สําหรับแต�เรือกําป?@นไทยฝVายเดียว ให0ใช0ได0ตลอดถึงเรือกําป?@นท้ังหลายท่ีเดินในบรรดาเขตท�า และ
เขตท่ีทอดจอดเรือของราชอาณาจักรไทย แต�อย�าให0ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ เม่ือจะต0องเป=นการขัด
เช�นนั้นไซร0 ต0องให0ถือเอาข0อบังคับในพระราชบัญญัตินี้เป=นใหญ� ดังได0ว�าไว0ในข0อ ๓๐ แห�งกฎนั้น และ
ท�านว�าผู0เป=นเจ0าของและเป=นนายเรือทุกลําต0องถือและกระทําตามกฎนั้นจงทุกประการ 

 
มาตรา ๑๑  การลงโทษจําคุกหรือปรับนั้น ถ0าจําเลยเป=นคนในบังคับต�างประเทศซ่ึง

มีกงสุลผู0แทนท่ีมีอํานาจฝVายตุลาการสําหรับประเทศนั้นต้ังอยู�ในราชอาณาจักรไทย ท�านว�าต0องเป=น
หน0าท่ีของศาลกงสุลนั้นบังคับให0เป=นไปตามโทษานุโทษ 

 
ภาค ๑ 

ข0อบังคับท่ัวไป 
   

 
หมวดท่ี ๑ 

ทางเดินเรือ เขตท�าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ๑๐ 
   

 
มาตรา ๑๒๑๑  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง 

ดังต�อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวแม�น้ําลําคลองหรือทะเลอาณาเขตแห�งใดเป=นเขตท�าเรือและเขตจอดเรือ 
(๒) กําหนดทางเดินเรือท่ัวไปและทางเดินเรือในเขตท�าเรือนอกจากทางเดินเรือใน

เขตท�าเรือกรุงเทพฯ 
(๓)๑๒ กําหนดแนวทะเลแห�งใดภายในน�านน้ําไทยเป=นเขตควบคุมการเดินเรือ 
 
มาตรา ๑๓๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๑๕  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๐ ช่ือหมวดท่ี ๑ ทางเดินเรือ เขตท�าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ แก0ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๑๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๒ มาตรา ๑๒ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๕ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๖๑๖  (ยกเลิก) 
 

หมวดท่ี ๒ 
หน0าท่ีนายเรือเม่ือเวลาเรือเข0ามาหรือออกจากน�านน้ําไทย๑๗ 

   
 

มาตรา ๑๗๑๘  เรือกําป?@นตามประเภทท่ีเจ0าท�าประกาศกําหนดลําใด เม่ือเข0ามาใน
น�านน้ําไทย นายเรือต0องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) แจ0งต�อเจ0าท�า 
(๒) ชักธงสําหรับเรือนั้นข้ึนไว0ให0ปรากฏ 
(๓) ติดต้ังและเปXดใช0โคมไฟต้ังแต�เวลาพระอาทิตย6ตกถึงเวลาพระอาทิตย6ข้ึน 
การปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ให0เป=นไปตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ีเจ0าท�า

ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๘๑๙  เรือกลท่ีเป=นเรือเดินทะเล และเป=นเรือไทยขนาดต้ังแต�หกสิบตัน

กรอสส6ข้ึนไป และเรือกําป?@นต�างประเทศ เม่ือเข0ามาในเขตท�าเรือใด ๆ ในน�านน้ําไทย นายเรือต0อง
รายงานการเข0ามาถึงต�อเจ0าท�าตามแบบพิมพ6ของกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี*ภายในเวลา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต�เวลาท่ีจอดเรือเรียบร0อย 

 
มาตรา ๑๙๒๐  เรือกลท่ีเป=นเรือเดินทะเลและเป=นเรือไทยขนาดต้ังแต�หกสิบตัน

กรอสส6ข้ึนไป และเรือกําป?@นต�างประเทศท่ีเตรียมจะออกไปจากเขตท�าเรือใด ๆ ในน�านน้ําไทย นายเรือ
ต0องชักธงลา (คือธงท่ีเรียกว�าบลูปQเตอร6) ถ0าเรือกําหนดออกในเวลาบ�ายให0ชักธงข้ึนในเวลาเช0า ถ0าเรือ
กําหนดออกในเวลาเช0าให0ชักธงข้ึนในเวลาบ�ายของวันก�อน 

 
มาตรา ๒๐๒๑  เรือกําป?@นต�างประเทศ เม่ือเข0ามาในเมืองท�าของประเทศไทย ซ่ึงมิได0

กําหนดเป=นเขตท�าเรือ นายเรือต0องรายงานการเข0ามาหรือออกไปต�อเจ0าท�าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต�เรือเข0ามาหรือก�อนเรือออกไป และต0องปฏิบัติตามคําสั่งเจ0าท�า 
                                                 

๑๖ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๗ หมวดท่ี ๒ หน0าท่ีนายเรือเมื่อเวลาเรือเข0ามาหรือออกจากน�านนํ้าไทย มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา 

๒๘ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๘ มาตรา ๑๗ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๙ มาตรา ๑๘ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๐ มาตรา ๑๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๑ มาตรา ๒๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๑๒๒  เรือกลท่ีเป=นเรือเดินทะเลและเป=นเรือไทยขนาดต้ังแต�หกสิบตัน

กรอสส6ข้ึนไป เม่ือจะออกจากเขตท�าเรือใด ๆ ในน�านน้ําไทย นายเรือต0องแจ0งกําหนดออกเรือต�อเจ0าท�า
ก�อนออกเรือเป=นเวลาไม�น0อยกว�าหกชั่วโมง เพ่ือให0เจ0าท�าตรวจสอบว�าปฏิบัติถูกต0องตามกฎหมาย
หรือไม�เสียก�อน เม่ือเห็นว�าถูกต0องแล0ว จึงอนุญาตให0ออกเรือได0 

 
มาตรา ๒๒๒๓  เรือกําป?@นท่ีใช0เดินทะเลระหว�างประเทศลําใดท่ีต0องมีใบสําคัญตามท่ี

กําหนดในกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เม่ือจะออกจากเขตท�าเรือใด ๆ ใน
น�านน้ําไทย นายเรือต0องแจ0งกําหนดออกเรือต�อเจ0าท�าก�อนออกเรือเป=นเวลาไม�น0อยกว�าหกชั่วโมง 
เพ่ือให0เจ0าท�าตรวจใบอนุญาตใช0เรือและใบสําคัญดังกล�าว ตลอดจนอุปกรณ6และเครื่องมือเครื่องใช0ให0
ถูกต0องและใช0การได0 

 
มาตรา ๒๓๒๔  เรือกลท่ีเป=นเรือเดินทะเลและเป=นเรือไทย และเรือกําป?@นต�างประเทศ

ท่ีต0องมีใบสําคัญตามท่ีกําหนดในกฎข0อบังคับ สําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เม่ือจะออกจาก
เขตท�าเรือใด ๆ ในน�านน้ําไทยยังเมืองท�าต�างประเทศ นายเรือจะต0องได0รับใบอนุญาตเรือออกจากท�า
จากเจ0าท�าเสียก�อน 

 
มาตรา ๒๔๒๕  ผู0ใดฝVาฝZนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา 

๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 
มาตรา ๒๕๒๖  เพ่ือการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา ห0ามมิให0นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุม

เรือเดินเรือเข0าไปในเขตควบคุมการเดินเรือ เว0นแต�ในกรณีมีเหตุจําเป=นและได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า 
นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต0องระวางโทษ

ปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท และให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มี
กําหนดไม�เกินหกเดือน 

นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดปฏิบัติหน0าท่ีในระหว�างท่ีถูกยึดใบประกาศนียบัตร
ควบคุมเรือตามวรรคสอง ต0องระวางโทษปรับหนึ่งหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๖๒๗  (ยกเลิก) 

                                                 
๒๒ มาตรา ๒๑ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๓ มาตรา ๒๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๔ มาตรา ๒๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๕ มาตรา ๒๔ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๗๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๘๒๙  (ยกเลิก) 
 

หมวดท่ี ๓ 
ว�าด0วยทําเลทอดจอดเรือ 

   
 

มาตรา ๒๙  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ ถ0าเรือกําป?@นลําใดท่ีมิได0ผูกจอดเทียบท�าเรือ
หรือท�าโรงพักสินค0า เรือกําป?@นลํานั้นต0องทอดสมอจอดอยู�กลางลําน้ําด0วยสมอสองตัว มีสายโซ�ให0พอ
ท้ังสองตัวเพ่ือกันมิให0เรือเกาสมอเคลื่อนจากท่ีนั้นได0 

 
มาตรา ๓๐  เรือเก็บสินค0า เรือท0องแบน และเรือใด ๆ ท่ีทอดจอดประจําอยู�นั้น ต0อง

ผูกจอดอยู�กับสมอทุ�นอย�างม่ันคงสมกับกําลังของสายโซ�ท่ีทอดอยู�นั้น 
 
มาตรา ๓๑  ห0ามมิให0เรือกําป?@น เรือเก็บสินค0า เรือท0องแบนอย�างใด ๆ ทอดสมอ 

หรือผูกจอดอยู�ในทางเรือเดินในลําแม�น้ําเป=นอันขาด 
 
มาตรา ๓๒  ห0ามมิให0เรือกําป?@นลําใดท่ีผูกจอดเทียบท�าเรือ ท�าพักสินค0า หรือเทียบ

ฝ?@งนั้น ทอดสมอลงไปในแม�น้ําห�างจากหัวเรือเกินกว�าสามสิบเมตร 
 
มาตรา ๓๓  เรือลําใดท่ีเจ0าท�าไม�ยอมออกใบอนุญาตให0 หรือเรียกคืน หรือยึด

ใบอนุญาตไว0 โดยเรือนั้นมีความไม�สมประกอบสําหรับเดินทะเลนั้น ต0องให0ผูกจอดทอดไว0ในท่ีใดท่ีหนึ่ง
ซ่ึงเจ0าท�าจะกําหนดให0 

 
มาตรา ๓๔  เรือโปIะ หรือเรือโปIะจ0าย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุกสินค0า เรือ

เป=ดทะเล และเรืออ่ืน ๆ ต0องจอดทอดสมอกลางแม�น้ํา และถ0าไม�เป=นการขัดขวางก็ให0ทอดจอดซ0อน
ข0างฝ?@งตะวันตก แต�ต0องไว0ช�องทางเรือเดินไม�น0อยกว�าร0อยเมตรในระหว�างเรือกับฝ?@งตะวันตก หรือกับ
บรรดาเรือท่ีจอดเทียบฝ?@งตะวันตก หรือกับแพคนอยู�ท่ีผูกเทียบอยู�กับฝ?@งตะวันตก 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาเรือโปIะหรือเรือโปIะจ0าย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุก

สินค0า เรือเป=ดทะเล และเรืออ่ืน ๆ ท่ีไม�ได0ใช0การนั้น ต0องให0ถอยไปอยู�ท่ีทําเลสําหรับทอดจอดเรือ แห�ง
ใดแห�งหนึ่งในเขตท�าตามท่ีเจ0าท�าเห็นสมควรจะกําหนดตามครั้งคราว และประกาศให0ทราบท่ัวกันใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา และในหนังสือพิมพ6จดหมายเหตุในท0องท่ีตั้งแต�สองรายข้ึนไป 

 
                                                 

๒๘ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๒๙ มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๖  ห0ามมิให0เรือกําป?@นเดินทะเลลําใดจอดทอดสมอตามลําแม�น้ําในระหว�าง
คลองสะพานหันกับคลองบางลําภูบน เว0นไว0แต�มีเหตุจําเป=น เพราะในระหว�างสองตําบลนั้นเป=นท่ีทอด
จอดเรือรบไทยและบรรดาเรือกําป?@นเดินทะเลหรือเรือรบต�างประเทศจะแล�น หรือมีเรืออ่ืนจูงผ�าน
คลองสะพานหันข้ึนไปตามลําแม�น้ํานั้น ให0ถือว�าเป=นการมิชอบด0วยกฎหมาย เว0นไว0แต�จะได0รับอนุญาต
พิเศษจากเจ0าท�า และโดยอาศัยข0อบังคับกํากับอนุญาตนั้นอยู�ด0วยตามซ่ึงเจ0าท�าจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๗๓๐  ถ0าไม�มีเหตุฉุกเฉินอันจําเป=นท่ีจะต0องทําเช�นนั้น ห0ามมิให0เรือกําป?@นลํา

ใดจอดทอดสมอในลําแม�น้ําระหว�างวัดบุคคโลกับในระยะทางสองร0อยเมตรใต0ปากคลองบางปะแก0ว 
และระหว�างปากคลองผดุงกับคลองสําเพ็ง เพราะในระหว�างตําบลเหล�านี้เป=นทําเลยกเว0นไว0สําหรับ
ทางให0เรือเดินข้ึนล�อง 

 
มาตรา ๓๘๓๑  เรือกําป?@นทุกลําท่ีบรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองท�าหรือตําบล

ใด ๆ ในต�างประเทศเข0ามาในแม�น้ําเจ0าพระยา หรือเรือใด ๆ ท่ีเข0ามาในแม�น้ําเจ0าพระยาโดยขนถ�าย
คนโดยสารหรือของจากเรือกําป?@นท่ีมาจากต�างประเทศ เม่ือผ�านด�านสมุทรปราการแล0ว ถ0าจะส�งคน
โดยสารหรือของท่ีบรรทุกมานั้นข้ึนบก ต0องจอด ณ ท่ีจอดเรือ หรือเทียบท�าเทียบเรือของการท�าเรือ
แห�งประเทศไทย เว0นไว0แต�เม่ือท่ีจอดเรือหรือท�าเทียบเรือไม�ว�างพอจะจอดหรือเทียบได0 หรือเพราะ
เหตุจําเป=นอย�างอ่ืน ซ่ึงถ0าตรงตามหลักเกณฑ6ท่ีคณะกรรมการกําหนดไว0 และอธิบดีกรมการขนส�งทาง
น้ําและพาณิชยนาวี*ลงนามอนุญาตแล0ว จึงจะเข0าจอดหรือเทียบในท่ีท่ีได0รับอนุญาตได0 

คณะกรรมการดังกล�าวในวรรคหนึ่งให0มีจํานวนห0าคน ประกอบด0วยอธิบดีกรมการ
ขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี*เป=นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากรและผู0อํานวยการการท�าเรือ
แห�งประเทศไทยเป=นกรรมการโดยตําแหน�ง และบุคคลอ่ืนอีกสองคน ซ่ึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมแต�งต้ัง 

 
มาตรา ๓๘ ทวิ๓๒  การประชุมของคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๓๘ 

ต0องมีกรรมการมาประชุมไม�น0อยกว�าก่ึงจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป=นองค6ประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�สามารถมาประชุม ให0ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เป=นประธาน 
การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการให0ถือเสียงข0างมากเป=นประมาณ ถ0ามีคะแนน

เสียงเท�ากัน ให0ผู0นั่งเป=นประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป=นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๘ ตรี๓๓  ภายใต0บังคับมาตรา ๓๘ ให0เจ0าท�ามีอํานาจท่ีจะกําหนดท่ีทอด

จอดเรือสําหรับเรือกําป?@นและเรือเล็กทุกลํา และนายเรือต0องเอาเรือไปทอดจอดตามท่ีเจ0าท�าจะชี้ให0 

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๗ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก0ไขพระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
๓๑ มาตรา ๓๘ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๓๒ มาตรา ๓๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๓๓ มาตรา ๓๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และห0ามมิให0เอาเรือไปจากท่ีนั้น หรือย0ายไปทอดจอดท่ีอ่ืนโดยมิได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า เว0นแต�เม่ือมี
เหตุจําเป=นซ่ึงเจ0าท�าจะพิเคราะห6เห็นสมควร 

เม่ือเรือกําป?@นลําใดกําลังเข0ามา นายเรือจะต0องยอมให0เจ0าท�าข้ึนไปบนเรือ และถ0า
จําเป=นจะหยุดเรือรอรับก็ต0องหยุด 

 
มาตรา ๓๘ จัตวา๓๔  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือลําใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ วรรค

หนึ่ง หรือมาตรา ๓๘ ตรี ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�สามพันบาทถึงสามหม่ืนบาท และปรับเป=นรายวัน
วันละหนึ่งพันบาทจนกว�าจะปฏิบัติให0ถูกต0อง 

 
มาตรา ๓๙  เรือกําป?@นลําใดเม่ือเข0ามาถึงในเขตท�าแล0ว มิได0กระทําการถ�ายสินค0า

หรือขนสินค0าข้ึนเรืออย�างหนึ่งอย�างใด นับต้ังแต� ๑๐ วันข้ึนไปก็ดี ท�านว�าถ0าจะต0องการเอาท่ีซ่ึงเรือลํา
นั้นจอดอยู�ให0เรืออ่ืนท่ีใช0ในการค0าขายทอดจอด ก็ให0ถอยเรือท่ีไม�ได0ทําการเช�นว�านั้น ไปทอดจอดในท่ี
อ่ืนภายในเขตท�าตามท่ีเจ0าท�าจะกําหนดให0 

 
มาตรา ๔๐  เรือกําป?@นลําใดต0องการจะเปลี่ยนท่ีทอดจอด หรือเรือกําป?@นลําใดท่ี

เทียบท�าเรือหรือท�าสินค0าต0องการจะหาท่ีทอดจอดในลําแม�น้ําก็ให0ชักธงสัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี 
เอ แซด) ตามแบบข0อบังคับระหว�างนา ๆ ประเทศสําหรับการใช0ธงสัญญาณ แล0วเจ0าท�าจะได0ข้ึนไปบน
เรือลํานั้นและชี้ให0ทอดจอด 

[คําว�า “B.A.Z.” (บี เอ แซด) แก0ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน�านน้ําไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗] 
 

มาตรา ๔๑  เรือกําป?@นลําใดต0องการให0กองตระเวนมาช�วยก็ให0ชักธงสัญญาณหมาย
อักษร “S.T.” (เอส ที) ตามแบบข0อบังคับระหว�างนา ๆ ประเทศสําหรับการใช0ธงสัญญาณ ถ0ามีเหตุ
สําคัญขัดขืนต�อการบังคับบัญชาเกิดขึ้นในเรือฉะนั้นแล0ว ให0ชักธงสัญญาณหมายอักษร “R.X.” 
(อาร6 เอกซ6) 

[คําว�า “S.T.” (เอส ที) และคําว�า “R.X.” (อาร6 เอกซ6) แก0ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๐ 
แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗] 
 

มาตรา ๔๒  ก�อนท่ีเรือกําป?@นไฟหรือเรือกําป?@นใบเดินทะเลลําใดจอดทอดหรือผูกจอด
เป=นปรกตินั้น ห0ามมิให0เรืออ่ืนเข0าไปเทียบข0าง ให0เข0าเทียบได0แต�เฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็กของ
กรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือของเจ0าพนักงานแพทย6ศุขา หรือของกรมศุลกากร หรือ
ของผู0นําร�อง หรือเรือของกระทรวงทหารเรือซ่ึงจะมีหน0าท่ีพิเศษ 

ในเวลาท่ีเรือกําป?@นลําใดท่ีกําลังแล�นข้ึน หรือล�องในลําแม�น้ํานั้น ห0ามเป=นอันขาดมิให0
เรือจ0าง เรือบรรทุกสินค0าหรือเรือเล็ก หรือเรืออย�างใด ๆ เข0าไปเก่ียวพ�วงข0าง เว0นแต�จะได0รับอนุญาต
พิเศษของนายเรือลํานั้น 

 
                                                 

๓๔ มาตรา ๓๘ จัตวา แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๓  เม่ือจะทอดจอดเรือกําป?@นลําใด นายเรือหรือผู0นําร�องต0องทอดจอดเรือ
นั้น โดยให0กินเนื้อท่ีอย�างน0อยท่ีสุดท่ีจะเป=นได0 และความบังคับข0อนี้ เจ0าท�าต0องระวังเป=นธุระอยู�เสมอ
ให0มีผู0ปฏิบัติตามโดยถูกต0อง 

 
มาตรา ๔๔  ตามลําแม�น้ําเล็ก และในคลองต�าง ๆ นั้นอนุญาตให0จอดเรือต�าง ๆ ได0

ท้ังสองฟาก แต�อย�าให0เป=นท่ีกีดแก�ทางเรือข้ึนล�องท่ีกลางลําน้ํา และห0ามไม�ให0จอดซ0อนลําหรือจอด
ขวางหรือตรงกลางลําน้ําลําคลองเป=นอันขาด 

 
มาตรา ๔๕  เรือกําป?@นเรือเล็กและแพต�าง ๆ ท่ีจอดเทียบฝ?@งแม�น้ํา หรือเทียบท�า

สินค0า หรือท�าเรือนั้น ห0ามมิให0จอดขวางลําน้ํา ต0องจอดให0หัวเรือท0ายเรือ หัวแพท0ายแพหันตามยาว
ของทางน้ํา 

 
มาตรา ๔๕/๑๓๕  ให0เจ0าท�าโดยคําแนะนําของผู0ว�าราชการจังหวัดหรือองค6กร

ปกครองส�วนท0องถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดแนวแม�น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลอาณาเขต เป=น
เขตห0ามจอดเรือหรือแพ 

นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง ต0อง
ระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท และปรับเป=นรายวันวันละห0าร0อยบาท จนกว�าจะ
ปฏิบัติให0ถูกต0อง และให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไม�เกินหกเดือน 

นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดปฏิบัติหน0าท่ีในระหว�างท่ีถูกยึดใบประกาศนียบัตร
ควบคุมเรือตามวรรคสอง ต0องระวางโทษปรับหนึ่งหม่ืนบาท 

ความในวรรคสองให0ใช0กับผู0กระทําความผิดซ่ึงเป=นเจ0าของหรือผู0ควบคุมแพและแพค
นอยู�ด0วย 

 
มาตรา ๔๖  ตามท�าขนสินค0าและท�าข้ึนท้ังสองฟากแม�น้ําเจ0าพระยาหรือตามสอง

ข0างเรือกําป?@นก็ดี ห0ามมิให0เรือบรรทุกสินค0า เรือไฟเล็ก เรือเป=ดทะเลและเรืออ่ืน ๆ จอดหรือผูกเทียบ
ซ0อนกันเกินกว�าสองลํา ถ0าเป=นแพคนอยู�ห0ามมิให0จอดเทียบหน0าแพเกินกว�าลําหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๖ ทวิ๓๖  ให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งห0ามใช0และให0แก0ไขท�ารับส�งคนโดยสาร 

ท�ารับส�งสินค0า ท�าเทียบเรือ และแพในแม�น้ํา ลําคลอง บึง อ�างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป=นทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช0ประโยชน6ร�วมกัน หรือทะเลภายในน�านน้ําไทย ซ่ึงมีสภาพไม�ปลอดภัย
ในการใช0 หรืออาจเกิดอันตรายแก�ประชาชนหรือแก�การเดินเรือ โดยแจ0งให0เจ0าของหรือผู0ครอบครอง
ทราบเป=นหนังสือ ในกรณีท่ีไม�ปรากฏตัวเจ0าของหรือผู0ครอบครองให0ปXดคําสั่งไว0 ณ ท�ารับส�งคนโดยสาร 
ท�ารับส�งสินค0า ท�าเทียบเรือ หรือแพนั้น และให0ถือว�าเจ0าของหรือผู0ครอบครองได0รับคําสั่งนั้นแล0ว 

เจ0าของหรือผู0ครอบครองซ่ึงได0รับคําสั่งจากเจ0าท�าตามความในวรรคหนึ่งมีสิทธิ
อุทธรณ6ต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมภายในสิบห0าวันนับแต�วันท่ีได0รับคําสั่ง คําชี้ขาดของ
                                                 

๓๕ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖ มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รัฐมนตรีเป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรียังมิได0ชี้ขาด คําสั่งห0ามใช0นั้นมีผลบังคับได0 ในกรณีไม�มี
อุทธรณ6คําสั่ง หรือมีอุทธรณ6แต�รัฐมนตรีสั่งให0ยกอุทธรณ6 และเจ0าของหรือผู0ครอบครองไม�ปฏิบัติตาม
คําสั่งภายในเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนดหรือภายในสิบห0าวันนับแต�วันได0รับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ6 ให0เจ0าท�า
มีอํานาจจัดการแก0ไขให0เป=นไปตามคําสั่ง โดยคิดค�าใช0จ�ายจากเจ0าของหรือผู0ครอบครอง 

เม่ือเจ0าของหรือผู0ครอบครองได0แก0ไขเสร็จเรียบร0อยตามคําสั่งแล0ว ให0เจ0าท�าเพิกถอน
คําสั่งห0ามใช0 ในกรณีท่ีเจ0าท�าจัดการแก0ไขเอง จะรอการเพิกถอนคําสั่งห0ามใช0ไว0จนกว�าเจ0าของหรือ
ผู0ครอบครองจะชําระค�าใช0จ�ายให0เจ0าท�าก็ได0 

เจ0าของหรือผู0ครอบครองคนใดใช0เอง หรือยินยอมให0ผู0อื่นใช0ท�ารับส�งคนโดยสาร 
ท�ารับส�งสินค0า ท�าเทียบเรือ หรือแพ ซึ่งเจ0าท�ามีคําสั่งห0ามใช0 และยังไม�ได0เพิกถอนคําสั่งนั ้น 
ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�สามพันบาทถึงสามหม่ืนบาท และปรับเป=นรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกว�า
จะปฏิบัติให0ถูกต0อง๓๗ 

 
มาตรา ๔๗  ห0ามมิให0แพไม0ซุงท่ีกว0างกว�ายี่สิบต0นซุงจอดผูกเทียบข0างเรือกําป?@น หรือ

เทียบท�าขนสินค0าหรือท�าข้ึน และห0ามมิให0เรือโปIะจ0าย เรือลําเลียง หรือเรือสําเภาผูกจอดผูกเทียบข0าง
เรือกําป?@นมากกว�าข0างละหนึ่งลํา และห0ามมิให0เรือเช�นว�ามานี้จอดผูกเทียบท�าขนสินค0าหรือท�าข้ึน
มากกว�าสองลํา 

 
มาตรา ๔๘  ห0ามมิให0เรือโปIะจ0าย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุกสินค0า เรือกลไฟ

เล็ก และเรือและแพไม0ต�าง ๆ จอดผูกกับฝ?@งแม�น้ํามากลําหรือโดยอย�างท่ีให0ล้ําออกมาในทางเรือเดิน 
หรือจนเป=นท่ีกีดขวางแก�การเดินเรือ 

 
มาตรา ๔๙  เรือกําป?@น หรือเรือเล็กท่ีจอดมากกว�าสองลําในแม�น้ํานอกแนวเรืออ่ืน ๆ 

หรือนอกแนวแพคนอยู� ซ่ึงจอดอยู�ในท0องท่ีเดียวกันนั้น ท�านให0ถือว�าเรือกําป?@นหรือเรือเล็กนั้นเท�ากับ
จอดล้ําออกมาในทางเรือเดิน 

 
มาตรา ๕๐  ข0อห0ามต�าง ๆ ท่ีว�ามาแล0วในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั้น เจ0าท�าจะ

เห็นสมควรลดหย�อนโดยให0อนุญาตพิเศษก็ได0 
 
มาตรา ๕๑๓๘  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือหรือแพผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา 

๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ 
ถ0าเป=นเรือกําป?@นต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท และปรับเป=นรายวันวันละห0า
ร0อยบาทจนกว�าจะปฏิบัติให0ถูกต0อง ถ0าเป=นเรือเล็กหรือแพ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งร0อยบาทถึง
หนึ่งพันบาท และปรับเป=นรายวันวันละห0าสิบบาท จนกว�าจะปฏิบัติให0ถูกต0อง 
                                                 

๓๗ มาตรา ๔๖ ทวิ วรรคสี่ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๘ มาตรา ๕๑ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวดท่ี ๔ 

ว�าด0วยทางเดินเรือในลําแม�น้ํา 
   

 
มาตรา ๕๒  ในเขตท�ากรุงเทพฯ นั้น ให0มีทางเดินเรือสองสาย ดังนี้ คือ 
(๑) สายตะวันออกเรียกว�าสายใหญ� สายนี้มีเขตโดยกว0างต้ังแต�เรือกําป?@นท่ีทอดอยู�

กลางแม�น้ํา จนถึงฝ?@งตะวันออก หรือถึงแคมเรือกําป?@น หรือแพคนอยู�ท่ีจอดเทียบฝ?@งตะวันออก 
(๒) สายตะวันตก สายนี้มีเขตโดยกว0างต้ังแต�เรือกําป?@นท่ีทอดอยู�กลางแม�น้ํา จนถึง

ฝ?@งตะวันตก หรือถึงแคมเรือกําป?@น หรือแพคนอยู�ท่ีจอดเทียบฝ?@งตะวันตก 
 
มาตรา ๕๒ ทวิ๓๙  เม่ือมีเหตุจําเป=นเพ่ือความปลอดภัยแก�การเดินเรือ ให0เจ0าท�ามี

อํานาจประกาศกําหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท�ากรุงเทพฯ และในแม�น้ําลําคลอง
เป=นการเฉพาะคราวได0 

นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศกําหนดทางเดินเรือ
หรือประกาศควบคุมการเดินเรือตามวรรคหนึ่ง ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
และให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไม�เกินหกเดือน๔๐ 

นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือท่ีถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมีสิทธิ
อุทธรณ6ต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได0ทราบคําสั่ง คําชี้ขาดของ
รัฐมนตรีเป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรียังมิได0ชี้ขาด คําสั่งนั้นมีผลบังคับได0๔๑ 

 
มาตรา ๕๒ ตรี๔๒  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือซ่ึงถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือ

ผู0ใดปฏิบัติหน0าที่ในระหว�างที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง 
ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๓  แนวลําแม�น้ําท้ังสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรห�างจากฝ?@ง หรือจาก

แคมเรือกําป?@นท่ีจอดผูกเทียบฝ?@ง หรือจากแพคนอยู�ท่ีจอดผูกเทียบฝ?@งนั้น ให0หวงห0ามไว0สําหรับเป=นทาง
เดินเรือเล็ก 

ห0ามมิให0เรือกําป?@นใช0แนวนั้นเป=นอันขาด นอกจากเป=นเวลาจําเป=นเพ่ือปMองกันมิให0
เรือโดนกัน หรือเพ่ือกลับหรือเคลื่อนเรือจากท่ีจอด 

 

                                                 
๓๙ มาตรา ๕๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๔๐ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๑ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสาม แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๕๒ ตรี แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๔๔๓  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนมาตรา ๕๓ ต0องระวางโทษ
ปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 

 
(ก) ว�าด0วยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ� 

   
 

มาตรา ๕๕  เรือกําป?@นไฟทุกขนาด (นอกจากท่ีว�าไว0ในมาตรา ๕๘) และเรือกําป?@นใบ
ทุก ๆ อย�างท่ีมีขนาดเกินกว�าห0าสิบตัน เม่ือข้ึนล�องในลําแม�น้ําต0องเดินในทางเดินเรือสายตะวันออก 
เว0นไว0แต�เม่ือมีเหตุจําเป=น เรือเพ่ือจะเข0าจอด หรือออกจากท�าหรือฝ?@ง จึงเดินนอกสายนั้นได0 

และบรรดาเรือท่ีว�ามานี้ ต0องเดินโดยช0าท่ีสุดท่ีพอสมควรแก�การเดินเรืออย�างระวัง 
และเพ่ือปMองกันอันตรายแก�เรือ และอันตรายท่ีอาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนั้น 

 
มาตรา ๕๖๔๔  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ ต0องระวาง

โทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 

(ข) ว�าด0วยทางเรือเดินสายตะวันตก 
   

 
มาตรา ๕๗  บรรดาเรือใบขนาดตํ่ากว�าห0าสิบตันและเรือทุกอย�างนอกจากได0กล�าวไว0

ในมาตรา ๕๕ นั้น ต0องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
 
มาตรา ๕๘๔๕  บรรดาเรือกําป?@นไฟท่ีจูงเรืออ่ืนท่ีมีขนาดตํ่ากว�าสามสิบห0าตันเกินกว�า

ลําหนึ่งข้ึนไป ต0องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
ห0ามมิให0เรือกําป?@นไฟลําใดจูงเรือกําป?@น หรือเรืออย�างอ่ืนในเขตท�ากรุงเทพฯ มากลํา

จนเกินกว�ากําลังของเรือกําป?@นไฟลํานั้นจะจูงไปได0ระยะทางชั่วโมงละสองไมล6เป=นอย�างน0อย และห0าม
มิให0เรือกําป?@นไฟลําใดท่ีจูงเรืออยู�นั้นเดินไปโดยระยะทางเกินกว�าชั่วโมงละหกไมล6ในเวลาทวนน้ํา หรือ
เดินเร็วกว�าชั่วโมงละสี่ไมล6ในเวลาตามน้ํา 

ห0ามเป=นอันขาด มิให0จูงเรือเล็กเกินกว�าคราวละสามสิบสองลําเป=นอย�างมาก และ
ห0ามมิให0เรือท่ีถูกจูงนั้นผูกเทียบซ0อนลํากันเกินกว�าตับละสี่ลํา 

 
มาตรา ๕๙  ในเวลาท่ีกําลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเข0ากับสายโยงนั้น ห0ามมิให0เรือ

ไฟลาก หรือเรือไฟเล็กท่ีเป=นเรือจูงนั้นแล�นรออยู�ในสายทางเรือเดินเป=นอันขาด ถ0าจะใช0สายทางเรือ

                                                 
๔๓ มาตรา ๕๔ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๕๖ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๕ มาตรา ๕๘ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก0ไขพระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เดินในการจูง เรือจูงเหล�านั้นต0องแล�นอยู�เสมอให0ได0ระยะทางไม�น0อยกว�าชั่วโมงละสองไมล6 
 
มาตรา ๖๐๔๖  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ 

มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 

(ค) ว�าด0วยส�วนของทางเรือเดินท้ังสองสายท่ีหวงไว0 
สําหรับให0เรือเล็กเดิน 

   
 

มาตรา ๖๑  เรือเล็กท้ังหลาย เดินในทางเรือเดินได0ท้ังสองสาย 
 
มาตรา ๖๒  นอกจากมีเหตุจําเป=น หรือเพ่ือจะข0ามฟากไปจอดท่ีท�าหรือท่ีฝ?@ง บรรดา

เรือเล็กต0องเดินอยู�ในแนวน้ํา ในระหว�างระยะสามสิบเมตร จากฝ?@งหรือจากเรือกําป?@นท่ีจอดเทียบฝ?@ง 
หรือจากแพคนอยู�ท่ีผูกจอดกับฝ?@งแม�น้ํา 

 
มาตรา ๖๓  เรือบรรทุกเข0าต0องเดินได0แต�ในแนวน้ําท่ีกําหนดไว0สําหรับเป=นทางเดิน

ของเรือเล็กในทางเรือเดินสายตะวันตก และห0ามมิให0ไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออกในตอนหนึ่ง
ตอนใดเป=นอันขาด 

 
มาตรา ๖๔  เม่ือมีเหตุจําเป=นหรือเพ่ือจะข0ามฟากไปจอดท่ีท�าหรือท่ีฝ?@ง และเรือ

บรรทุกเข0าหรือเรือเล็กจะต0องทํานอกเหนือท่ีบังคับไว0ในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ ฉะนั้น ก็ให0ทําโดยความ
ระวังทุกอย�างท่ีจะมิให0เป=นการกีดขวางแก�การเดินเรือได0 

 
มาตรา ๖๕  ห0ามมิให0เรือบรรทุกเข0าหรือเรือเล็กผ�านหน0าเรือกําป?@นไฟท่ีกําลังแล�นข้ึน

หรือล�องในลําแม�น้ํานั้นใกล0กว�าระยะร0อยเมตร และถ0าจะข0ามฟากไปยังท�าหรือโรงสีห0ามมิให0ตัดข0าม
เหนือแห�งท่ีจะไปนั้นเกินกว�าท่ีควร 

 
มาตรา ๖๖  บรรดาเรือยนตร6ท่ียาวไม�เกินกว�าหกเมตรนั้น ยอมให0เดินได0ในแนวลํา

แม�น้ําท้ังสองสายท่ีกําหนดไว0สําหรับให0เรือเล็กเดิน แต�ถ0าจะเดินห�างจากฝ?@งภายในระยะสามสิบเมตร 
ต0องเดินโดยช0าท่ีสุดพอสมควรแก�การควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให0เป=นเหตุ
อันตรายแก�เรือเล็กท่ีใช0กรรเชียงหรือแจวพาย 

 
มาตรา ๖๗๔๗  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
                                                 

๔๖ มาตรา ๖๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๗ มาตรา ๖๗ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
(ฆ) ว�าด0วยทางคลองต�าง ๆ 

   
 

มาตรา ๖๘๔๘  ในแม�น้ําลําคลองต�าง ๆ นอกเขตท�า บรรดาเรือท่ีเดินตามน้ําให0เดิน
กลางลําแม�น้ําหรือลําคลอง เรือท่ีเดินทวนน้ําให0เดินแอบฝ?@ง ถ0าไม�สามารถจะทําอย�างหนึ่งอย�างใดดังว�า
มานี้ ให0เดินกลางร�องน้ํา และให0ปฏิบัติตามข0อบังคับการเดินเรือแห�งท0องถ่ินซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ือควบคุมการ
เดินเรือในลําแม�น้ําหรือคลองนั้น ๆ ด0วย 

ให0เจ0าท�าหรือข0าหลวงประจําจังหวัดในท0องถ่ินท่ีไม�มีเจ0าท�า มีอํานาจออกข0อบังคับ
ควบคุมการเดินเรือในแม�น้ําและลําคลองใด ๆ ซ่ึงอยู�ในเขตท0องถ่ินของตนได0 ข0อบังคับนั้นเม่ือได0รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีเจ0าหน0าท่ี และได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0ว ให0ใช0บังคับได0 

 
มาตรา ๖๙๔๙  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ 

หรือข0อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๖๘ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 

หมวดท่ี ๕ 
ว�าด0วยแพไม0 แพคนอยู� ฯลฯ 

   
 

(ก) แพไม0 
   

 
มาตรา ๗๐  แพไม0ต�าง ๆ ต0องมีคนประจําให0พอแก�การท่ีจะควบคุมรักษาแพโดย

เรียบร0อย และคนประจําแพต0องระวังอย�างท่ีสุดท่ีจะเป=นได0เพ่ือไม�ให0แพกีดขวางแก�การเดินเรือ หรือ
โดนกับแพคนอยู�หรือเรือท่ีทอดจอดอยู�ในลําแม�น้ํา แพไม0ทุก ๆ แพต0องชักธงเครื่องหมายของเจ0าของ
แพ และธงสําหรับเช�นนี้ต0องจดทะเบียนท่ีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* แพใดมีซุงก่ีต0นและ
กําหนดจะมาถึงเขตท�ากรุงเทพฯ ได0เม่ือใดนั้น เจ0าของแพต0องทําหนังสือแจ0งความล�วงหน0าให0เจ0าท�าทราบ 

 
มาตรา ๗๑  ห0ามมิให0แพไม0จอดผูกกับเรือกําป?@นหรือหลักหรือแพคนอยู� โดยไม�ได0รับ

อนุญาตจากนายเรือหรือเจ0าของหลักเจ0าของแพนั้น ๆ 
 
มาตรา ๗๒  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ แพไม0ต�าง ๆ ท่ีจะล�องหรือจูงลงมานั้น ต0องเดิน

ในทางเดินเรือสายตะวันตก ถ0าจะเดินในสายตะวันออก ต0องเดินได0แต�แพไม0ท่ีมีเรือจูง แพไม0แพหนึ่ง
ต0องมีซุงไม�เกินกว�าสองร0อยต0น หรือกว0างเกินกว�ายี่สิบเมตร 
                                                 

๔๘ มาตรา ๖๘ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๔๙ มาตรา ๖๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๗๓  ห0ามมิให0ล�องแพไม0ข้ึนลงในลําแม�น้ําในระหว�างเวลาต้ังแต�พระอาทิตย6

ตกจนถึงพระอาทิตย6ข้ึน 
 
มาตรา ๗๔  ในคลอง ห0ามไม�ให0ล�องแพไม0ท่ีมีซุงผูกเทียบกันเกินกว�าสี่ต0นและท่ีผูก

ติดต�อกันยาวเกินกว�าสองชั่วซุง และส�วนแพไม0ไผ�นั้นไม�ให0ยาวเกินกว�าสิบหกเมตร และกว0างเกินกว�าท่ี
พอจะให0แพนั้นเดินในคลองได0โดยไม�กีดแก�การเดินเรือ 

แต�ถ0าข0าหลวงประจําจังหวัดได0พิจารณาเห็นว�าในคลองใดหรือในคลองตอนใดซ่ึงใช0
เรือกลไฟหรือเรือยนตร6ลากจูงแพเกินกว�าท่ีได0กําหนดไว0ในวรรคก�อนโดยไม�เป=นภัยแก�การจราจรทาง
น้ํา ก็อาจผ�อนผันให0ผูกติดต�อกันได0ไม�เกิน ๓๐ เมตร๕๐ 

เม่ือข0าหลวงประจําจังหวัดได0ผ�อนผันให0ตามวรรคก�อนแล0ว ภายหลังปรากฏว�าเป=น
ภัยแก�การจราจรทางน้ํา จะถอนเสียก็ได0๕๑ 

 
มาตรา ๗๕๕๒  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ 

มาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งร0อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
 

(ข) แพคนอยู� 
   

 
มาตรา ๗๖  ห0ามมิให0จอดแพคนอยู�ในลําแม�น้ําห�างจากฝ?@งเกินกว�าพอดีสําหรับมิให0

แพนั้นค0างแห0งในเวลาน้ําลงงวด 
 
มาตรา ๗๗  เสาหลักสําหรับผูกแพคนอยู�นั้นห0ามมิให0ป?กพ0นแนวหน0าแพออกไป

มากกว�าหนึ่งเมตรครึ่ง 
 
มาตรา ๗๘  ห0ามมิให0ปลูกเรือนท่ีป?กเสาลงเลนตามฝ?@งแม�น้ําห�างออกมาจากฝ?@งจน

เกินกว�าพอดีสําหรับไม�ให0มีน้ําค0างอยู�ใต0เรือนเม่ือเวลาน้ําลงงวด 
 
มาตรา ๗๙  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ ห0ามมิให0แพคนอยู�แพใดมีขนาดกว0างหรือยาว

เกินกว�าสิบหกเมตรนับรวบท้ังชานและแพเล็กท่ีเป=นส�วนติดต�อกับแพนั้นด0วย 
 
มาตรา ๘๐  ตามลําคลองห0ามมิให0แพคนอยู�แพใดมีขนาดกว0างเกินกว�าสิบสองเมตร 

                                                 
๕๐ มาตรา ๗๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 
๕๑ มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓) 
๕๒ มาตรา ๗๕ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

และห0ามมิให0แพใดท่ีผูกจอดกับฝ?@งยื่นล้ําออกมาจนอาจเป=นท่ีกีดขวางแก�การเดินเรือ 
 
มาตรา ๘๑  ห0ามมิให0จูงแพคนอยู�ข้ึนล�องในตอนใต0หลักเขตเหนือของท�ากรุงเทพฯ 

ในระหว�างต้ังแต�พระอาทิตย6ตกจนถึงพระอาทิตย6ข้ึน 
 
มาตรา ๘๒  แพคนอยู�ท่ีจะจูงข้ึนล�องในลําแม�น้ํานั้นต0องเดินในทางเดินเรือสาย

ตะวันตก ต�อเม่ือมีเหตุอันจําเป=นจึงให0เดินในทางเดินสายตะวันออกได0 
 
มาตรา ๘๓  ห0ามมิให0จอดผูกแพคนอยู�แพใดกับฝ?@งแม�น้ําเจ0าพระยาภายในเขตท�า

กรุงเทพฯ โดยมิได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า 
 
มาตรา ๘๔  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ ถ0าแพคนอยู�แพใดยื่นออกมาในลําแม�น้ํา 

จนอาจเป=นเหตุน�ากลัวอันตรายแก�การเดินเรือในเวลากลางคืนได0 ให0เจ0าท�ามีอํานาจบังคับให0แพนั้น
จุดโคมไฟสีขาวไว0ในท่ีเด�นแลเห็นได0ง�ายในระหว�างเวลาต้ังแต�พระอาทิตย6ตกจนถึงพระอาทิตย6ข้ึน เพ่ือ
ปMองกันมิให0เรือใหญ�เล็กแล�นมาโดนแพนั้น 

 
มาตรา ๘๕  ต้ังแต�วันท่ีให0ใช0พระราชบัญญัตินี้เป=นกฎหมาย ถ0าจะจอดแพคนอยู�หรือ

ปลูกเรือนมีเสาป?กเลนตามฝ?@งแม�น้ําภายในเขตท�ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามลําคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี 
ต0องได0รับอนุญาตจากเจ0าท�าก�อนจึงทําได0 

 
มาตรา ๘๖  คําขออนุญาตนั้นต0องเป=นหนังสือและมีแผนท่ีฝ?@งน้ําแพคนอยู�หรือเรือน

ป?กเสาลงเลนท่ีข0างเคียงและทําเลท่ีจะจอดแพและป?กหลักผูกแพนั้นด0วย 
 
มาตรา ๘๗  เม่ือรับคําขออนุญาตแล0ว เจ0าท�าต0องตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง และ

ถ0าเห็นว�าเป=นการปฏิบัติถูกต0องตามข0อบังคับในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอย�างแล0วก็ให0ออกอนุญาตให0
ตามท่ีขอ 

 
มาตรา ๘๘  ห0ามมิให0ลงมือทําการปลูกสร0างก�อนท่ีได0รับอนุญาตตามท่ีร0องขอนั้น

เป=นอันขาด 
 
มาตรา ๘๙  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ ให0เจ0าท�ามีอํานาจและภายนอกเขตนั้นให0เจ0า

พนักงานท0องท่ีมีอํานาจท่ีจะบังคับให0รื้อถอนแพคนอยู�หรือหลักผูกแพ หรือเรือนท่ีป?กเสาลงชายฝ?@งน้ํา 
ท่ีจอดหรือป?กหรือสร0างผิดต�อข0อบังคับในมาตราต้ังแต� ๗๖ ถึง ๗๙ จะเป=นแพหรือหลักหรือเรือนท่ี
ต้ังอยู�นั้นเม่ือก�อนหรือในภายหลังเวลาใช0พระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และให0มีอํานาจบังคับให0รื้อถอน
บรรดาแพคนอยู�หรือหลักผูกแพ หรือเรือนท่ีป?กเสาลงในชายฝ?@งน้ํา ซ่ึงได0ปลูกข้ึนโดยมิได0รับอนุญาต
โดยถูกต0อง หรือท่ีปลูกโดยไม�ถูกต0องตามข0อความในอนุญาตท่ีได0ออกให0นั้นด0วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๐๕๓  ผู0ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีตาม
มาตรา ๘๙ ต0องระวางโทษปรับเป=นรายวันวันละหนึ่งร0อยบาทจนกว�าจะปฏิบัติให0ถูกต0องและให0เจ0าท�า
หรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีตามมาตรา ๘๙ บังคับให0รื้อถอนแพคนอยู� หรือเรือนท่ีป?กเสาลงในชายฝ?@ง
น้ําโดยให0ผู0เป=นเจ0าของเสียค�ารื้อถอนนั้นเอง 

ในกรณีท่ีเจ0าของไม�รื้อถอนภายในกําหนดเวลาท่ีเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี
ตามมาตรา ๘๙ กําหนด ให0เจ0าท�าร0องขอต�อศาลเพ่ือมีคําสั่งให0เจ0าท�าเป=นผู0จัดการให0มีการรื้อถอน 

ในกรณีท่ีเจ0าท�าเป=นผู0จัดการให0มีการรื้อถอนตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง ให0เจ0าท�าใช0
ความระมัดระวังตามควรแก�พฤติการณ6 โดยเจ0าของจะเรียกร0องค�าเสียหายใด ๆ จากเจ0าท�าไม�ได0 และ
เจ0าของต0องเป=นผู0เสียค�าใช0จ�ายในการรื้อถอน 

ในกรณีท่ีเจ0าของไม�ยอมชดใช0ค�าใช0จ�ายตามวรรคสามภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�า
กําหนดตามควรแก�กรณี ให0เจ0าท�าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมนําวัสดุท่ี
ถูกรื้อถอนรวมท้ังสิ่งของท่ีขนออกจากแพคนอยู�หรือเรือนท่ีป?กเสาลงในชายฝ?@งส�วนท่ีมีการรื้อถอนออก
ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน เงินท่ีได0จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้นให0นําไปชดใช0
ค�าใช0จ�ายท่ีเจ0าท�าได0จ�ายไปในการจัดการรื้อถอน และถ0ามีเงินเหลือจากการชดใช0ค�าใช0จ�ายดังกล�าว ให0
เจ0าท�าเก็บรักษาเงินนั้นไว0 ถ0าเจ0าของมิได0เรียกร0องเอาภายในหนึ่งปQนับแต�วันท่ีเจ0าท�าได0เก็บรักษาไว0 ให0
ตกเป=นของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๙๑๕๔  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ หรือ

มาตรา ๘๔ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 

(ค) ว�าด0วยเรือจับสัตว6น้ําและโพงพางท่ีขวางแม�น้ํา 
   

 
มาตรา ๙๒  การจับสัตว6น้ําด0วยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายลําติดกันขวาง

ลําน้ําหรือทอดทุ�นหรือป?กหลักโพงพางเป=นแถวจากฝ?@งถึงกลางลําน้ํานั้น การจับสัตว6น้ําด0วยวิธีเหล�านี้
ห0ามมิให0กระทําในเขตท�ากรุงเทพฯ ถ0าพ0นเขตท�ากรุงเทพฯ ออกไปจะทําโดยได0รับอนุญาตจากเจ0าพนักงาน
ก็ได0 

 
มาตรา ๙๓  ในระหว�างเวลาต้ังแต�พระอาทิตย6ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย6ข้ึน เจ0าของ

เรือจับสัตว6น้ําหรือทุ�นหรือหลักโพงพางเช�นว�ามาแล0ว ต0องจุดไฟเป=นแสงโพลงไว0บนฝ?@งตรงกับแถวเรือ
หรือทุ�นหรือหลักเหล�านั้น และต0องจุดโคมไฟไว0บนเรือหรือทุ�นหรือหลักโพงพาง ท่ีห�างท่ีสุดออกมาจาก
ฝ?@งนั้นด0วย และต0องเปVาเขากระบือหรือแตรเสียงก0อง สําหรับให0เรือท่ีเดินข้ึนล�องรู0ว�ามีของกีดก้ัน
เช�นนั้นอยู�ในลําน้ําด0วย 

รั้วหรือหลักท่ีป?กเรียงรายตามแนวชายฝ?@งทะเลท่ีปากน้ําหรือท่ีใกล0ทางจะเข0าปากน้ํา
                                                 

๕๓ มาตรา ๙๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๔ มาตรา ๙๑ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นั้น ในระหว�างเวลาต้ังแต�พระอาทิตย6ตกจนถึงพระอาทิตย6ข้ึน ต0องจุดโคมให0เห็นแสงไฟสีขาวท่ีปลาย
รั้วหรือหลักสุดแถวท้ังสองข0าง 

 
มาตรา ๙๔  ทุ�นหรือหลักสําหรับจับสัตว6น้ํานั้น ห0ามมิให0ผูกโยงถึงกันด0วยลําไม0ไผ� ให0

ใช0ผูกด0วยเชือกอย�างเดียวตามธรรมเนียมท่ีเคยทํากันอยู� และห0ามมิให0ผูกโยงจากฝ?@งด0วยเชือกหรือด0วย
ไม0ยาวให0เป=นท่ีกีดขวางแก�ทางเดินของเรืออ่ืน 

 
มาตรา ๙๕๕๕  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ 

ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
 

หมวดท่ี ๖ 
ข0อบังคับเบ็ดเตล็ด 
   

 
(ก) ว�าด0วยผูกเรือกับฝ?@งด0วยเชือกลวดและเชือกต�าง ๆ 

   
 

มาตรา ๙๖  ในแม�น้ําหรือเขตท�าใด ๆ ถ0านอกจากเรือท่ีจอดผูกเทียบท�าขนสินค0าท�า
ข้ึนหรือเทียบฝ?@ง ห0ามมิให0เรือกําป?@นลําใดผูกโยงกับฝ?@งด0วยเชือกลวดหรือเชือกอย�างอ่ืนจนไม�เหลือช�อง
น้ําในระหว�างเรือลํานั้นกับฝ?@งสําหรับให0เรืออ่ืนเดินได0 

 
มาตรา ๙๗  ห0ามมิให0เอาเชือกอย�างใด ๆ ทอดจากเรือกําป?@นลําใดท่ีจอดเทียบท�าไป

ผูกกับทุ�นโยงในลําน้ําหรือเขตท�า จนกว�าจะถึงเวลาท่ีเรือเตรียมออกจากท�าท่ีจอดเทียบอยู�นั้นจึงให0ทํา
เช�นนั้นได0 

 
มาตรา ๙๘๕๖  ผู0ใดฝVาฝZนมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ต0องระวางโทษปรับตั้งแต�

หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
 

(ข) ว�าด0วยฝQเท0าเรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ 
   

 
มาตรา ๙๙  ห0ามมิให0นายเรือกลับเรือกําป?@นในลําแม�น้ํา ร�องน้ํา ช�องน้ํา หรือในสาย

ทางเรือเดิน เว0นไว0แต�ในเวลาท่ีทางน้ํานั้น ๆ ว�างไม�มีเรืออ่ืนแล�นเข0าออก และห0ามมิให0นายเรือกําป?@น
ลําใดท่ีจอดเทียบท�าขนสินค0าหรือท�าข้ึนเคลื่อนเรือออกจากท�า เว0นไว0แต�ในเวลาท่ีลําแม�น้ํา ร�องน้ํา 
                                                 

๕๕ มาตรา ๙๕ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๕๖ มาตรา ๙๘ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ช�องน้ํา หรือสายทางเรือเดินอันเป=นท0องท่ีนั้นว�างไม�มีเรืออ่ืนแล�นเข0าออก 
 
มาตรา ๑๐๐  นายเรือกําป?@นลําใดท่ีกําลังเข0าหรือออกท่ีเขตท�าหรือช�องแคบ ต0องลด

ฝQเท0าเรือให0เดินช0าลงพอสมควรแก�การเดินเรืออย�างระวัง และอย�างปMองกันเหตุอันตรายแก�เรือนั้นเอง 
 
มาตรา ๑๐๑๕๗  เรือท่ีจะเข0าเทียบหรือจอดยังท�า นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือต0องใช0

ความเร็วตํ่าและด0วยความระมัดระวัง เรือท่ีเดินอยู�ในแม�น้ําหรือลําคลอง ต0องใช0ความเร็วไม�เกินอัตรา
ท่ีเจ0าท�ากําหนด และห0ามมิให0แล�นตัดหน0าเรือกลท่ีกําลังเดินข้ึนล�องอยู�ในระยะสองร0อยเมตร ผู0ใดฝVา
ฝZนหรือไม�ปฏิบัติตาม ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท และให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งยึด
ใบอนุญาตใช0เรือหรือประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไม�เกินหกเดือน๕๘ 

เจ0าของเรือหรือผู0ถือประกาศนียบัตรควบคุมเรือท่ีถูกยึดใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ6ต�อ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได0ทราบคําสั่ง คําชี้ขาดของรัฐมนตรี
เป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรียังมิได0ชี้ขาด คําสั่งนั้นมีผลบังคับได0 

 
มาตรา ๑๐๒๕๙  นายเรือท่ีได0รับประกาศนียบัตรแสดงความรู0ทุกคน ต0องใช0ความ

ระมัดระวังในการควบคุมเรือโดยเต็มความสามารถ เพ่ือมิให0เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายอย�างใด ๆ และ
ถ0ามีเหตุอย�างใด ๆ เกิดข้ึนในหน0าท่ีขณะท่ีตนกระทําการควบคุมเรือนั้นอยู� นายเรือลํานั้นต0องรายงาน
เหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นต�อเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี ดังต�อไปนี้ 

๑. สําหรับเรือท่ียังไม�ออกจากเขตท�าไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาท่ีเกิดเหตุให0ยื่น
รายงานต�อเจ0าท�าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต�ถ0าเรือลํานั้นกําลังจะออกจากท�าไปสู�ทะเลก็ให0ส�ง
รายงานโดยทางไปรษณีย6ลงทะเบียนในโอกาสแรกท่ีจะส�งได0 หรือแวะแจ0งความต�อกรมการอําเภอ 
หรือตํารวจท0องท่ีใกล0เคียง หรือฝากรายงานนั้นไว0แก�เจ0าพนักงานศุลกากร ณ ตําบลใกล0เคียงเพ่ือส�งให0
เจ0าท�าต�อไป 

รายงานนั้นต0องแจ0งให0ชัดเจนถึงข0อเหล�านี้ 
(๑) ตําบลท่ีเกิดเหตุพร0อมท้ังแผนท่ีสังเขปถ0าสามารถจะทําได0 
(๒) วัน เดือน ปQ ท่ีเกิดเหตุ 
(๓) ชื่อเจ0าของเรือ หรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ 
(๔) สาเหตุท่ีเกิดและกรณีแวดล0อม 
(๕) ความเสียหายท่ีได0รับ 
(๖) ถ0าเป=นเรือท่ีมีสมุดปูม ก็ให0คัดข0อความประจําวันท่ีจดไว0ในสมุดปูม ท้ังปาก

เรือและท0องเรือแนบมาด0วย 
๒. สําหรับเรืออ่ืน ๆ นอกจากในอนุมาตรา ๑ ให0รายงานเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นต�อเจ0าท�า 

                                                 
๕๗ มาตรา ๑๐๑ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๕๘ มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๙ มาตรา ๑๐๒ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือแจ0งความต�อกรมการอําเภอ หรือตํารวจท0องท่ีใกล0เคียงภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 
๓. กรมการอําเภอ หรือตํารวจท0องท่ี เม่ือได0รับแจ0งความแล0วให0ไต�สวนและจัดการ

ไปตามหน0าท่ี และให0รีบส�งสําเนาการไต�สวนนั้นไปให0เจ0าท�าท0องถ่ิน หรือกรมการขนส�งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี*ทราบ 

 
มาตรา ๑๐๓๖๐  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ 

มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�สองร0อยบาทถึงสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๔  เรือกลไฟเล็กและเรือยนตร6ทุกลํา เม่ือเวลาเดินต0องมีโคมไฟสีเขียวไว0

ข0างแคมขวาดวงหนึ่ง โคมไฟสีแดงข0างแคมซ0ายดวงหนึ่ง และโคมไฟสีขาวอย�างแจ�มแขวนไว0ในท่ีเด�น
สูงจากดาดฟMา ให0ถูกต0องตามท่ีจะกําหนดไว0ในกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

 
มาตรา ๑๐๕  เรือทุกลําและแพไม0ทุกแพท่ีทอดสมอหรือผูกอยู�กับหลัก หรือกําลัง

เดินหรือล�องอยู�นั้น ต0องแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว0ในท่ีเด�นให0เป=นท่ีแลเห็นได0จากทุกทิศ แต�ถ0าจอด
ผูกเทียบอยู�กับฝ?@งแม�น้ําไม�จําเป=นต0องมีโคมไฟไว0เช�นนี้ก็ได0 

 
มาตรา ๑๐๖  เรือลําเลียงและเรือโปIะจ0ายทุกลําถ0าเป=นเรือท่ีเดินด0วยเครื่องจักร

อย�างเรือไฟ ต0องมีโคมไฟเหมือนอย�างท่ีบัญญัติไว0สําหรับเรือกลไฟ ถ0าเป=นเรือเดินด0วยใบฉะนั้นต0องใช0
โคมไฟตามอย�างท่ีบัญญัติไว0สําหรับเรือใบท่ีกําลังเดิน 

 
มาตรา ๑๐๗  เรือทุกลําท่ีอยู�ในพ�วงท่ีกําลังเดินหรือทอดสมออยู�ก็ดี ต0องจุดโคมไฟสี

ขาวไว0ในท่ีเด�นแลเห็นง�าย ในระหว�างเวลาต้ังแต�พระอาทิตย6ตกจนพระอาทิตย6ข้ึน เพ่ือให0เป=นท่ีสังเกต
ได0ชัดว�าหมู�เรือท่ีพ�วงนั้นยาวและกว0างเท�าใด 

 
มาตรา ๑๐๘  ท่ีตําบลสําเภาจมปากน้ําเจ0าพระยานั้น เม่ือมีเรือกําป?@นสองลําแล�นมา

จะสวนกัน ถ0าเห็นว�าจะสวนกันท่ีตรงหรือเกือบตรงข0างเรือทุ�นไฟหมายตําบลสําเภาจม ก็ให0เรือลําท่ี
ทวนน้ํานั้นหยุดหรือรอแล�นช0า ๆ จนกว�าเรืออีกลําหนึ่งจะได0แล�นพ0นเรือทุ�นไฟนั้นโดยเรียบร0อยแล0ว 

 
มาตรา ๑๐๙  เรือโปIะจ0ายและเรือใบทุกอย�าง เม่ือแล�นก0าวข้ึนล�องตามลําแม�น้ําหรือ

ตามช�องแคบ ถ0ามีเรือกลไฟลําใดเดินอยู�ในฟากน้ําหรือร�องท่ีไม�ผิดหรือเดินแอบฝ?@งอย�างใกล0พอสมควร
แก�ท่ีจะไม�ให0เป=นอันตรายแก�เรือลํานั้น ห0ามมิให0เรือท่ีแล�นก0าวนั้นแล�นผ�านตัดหน0าเรือหรือแล�นก0าว
ใกล0ถัดหน0าเรือกลไฟนั้นเป=นอันขาด 

ในแม�น้ําหรือในช�องน้ําท่ีแคบ ห0ามมิให0เรือกลไฟเล็กหรือเรือยนตร6พยายามแล�นผ�าน
หน0าเรือกําป?@นไฟโดยอย�างท่ีอาจให0เกิดโดนกันข้ึนได0 

 

                                                 
๖๐ มาตรา ๑๐๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑๐๖๑  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ 
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
หกเดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
(ค) ว�าด0วยเรือถอยออกจากอู� 

   
 

มาตรา ๑๑๑  ในตอนลําน้ําเจ0าพระยาซ่ึงเรือเดินทะเลเดินได0นั้น เม่ือมีเรือลําใดกําลัง
ถอยออกจากอู�หรือถอยลงจากท�าลาดในเวลากลางวัน ต0องมีทุ�นรูปกลมสีดําลูกหนึ่งชักข้ึนไว0ท่ีเสา หรือ
ท่ีเด�นแห�งหนึ่งท่ีปากอู�หรือท�าลาดนั้น ให0เรือต�าง ๆ ท่ีเดินข้ึนล�องในแม�น้ําแลเห็นได0ชัด เม่ือก�อนหน0า
จะถอยออกจากอู�หรือท�าลาดให0ชักลูกทุ�นข้ึนไว0เพียงครึ่งเสา เม่ือกําลังถอยออก ให0ชักข้ึนถึงปลายเสา 
ถ0าเป=นเวลาคํ่าคืนให0ใช0โคมไฟสีแดงแทน และทําอย�างวิธีเดียวกันกับลูกทุ�นสีดํา 

 
มาตรา ๑๑๒๖๒  ผู0ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๑ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อย

บาทถึงห0าพันบาท 
 

(ฆ) ว�าด0วยทุ�นและเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ 
   

 
มาตรา ๑๑๓  ห0ามมิให0ผู0ใดมีหรือวางทุ�นหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือในน�านน้ํา 

แม�น้ําหรือทําเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ เว0นไว0แต�ได0รับอนุญาตจากเจ0าท�าหรือจากเจ0าพนักงานผู0มี
หน0าท่ี และโดยต0องถือและกระทําตามข0อบังคับกํากับอนุญาต และต0องเสียค�าธรรมเนียมตามซ่ึงเจ0าท�า 
หรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีนั้นจะกําหนด แต�บัญญัติท่ีว�านี้ไม�ใช0ตลอดถึงทุ�นและเครื่องหมายหรือเครื่อง
ผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซ่ึงจอดไว0ชั่วคราวในลําน้ําสําหรับการตรวจเซอร6เวย6ทําแผนท่ี 

 
มาตรา ๑๑๔  ห0ามมิให0ผู0ใดเอาเรือเก็บสินค0าหรือเรือชนิดใด ๆ ท่ีคล0ายเรือเก็บสินค0า

ซ่ึงใช0เป=นเรือทุ�นหรือสําหรับบรรจุสิ่งของต�าง ๆ ทอดสมออยู�เป=นการประจําในน�านน้ํา ลําแม�น้ํา หรือ
ทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เว0นไว0แต�ได0รับอนุญาตจากเจ0าท�าหรือจากเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี 
และโดยต0องถือและกระทําตามข0อบังคับกํากับอนุญาต และต0องเสียค�าธรรมเนียมตามซ่ึงเจ0าท�าหรือ
เจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีนั้นจะกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๕  ทุ�นหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ ซ่ึงจะได0อนุญาตตามความในมาตรา 

๑๑๓ นั้น ให0ใช0สําหรับเรือของผู0ท่ีได0รับอนุญาตฝVายเดียว ถ0าเรืออ่ืนจะอาศัยใช0ผูกจอด ต0องได0รับ
อนุญาตของผู0นั้นก�อนจึงทําได0 
                                                 

๖๑ มาตรา ๑๑๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๒ มาตรา ๑๑๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๑๖๖๓  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา 

๑๑๕ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท และปรับเป=นรายวันวันละห0าร0อยบาท
จนกว�าจะปฏิบัติให0ถูกต0อง และเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีจะสั่งให0รื้อถอนหรือเคลื่อนย0ายทุ�น
หรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือนั้นด0วยก็ได0 

 
(ฆ/๑)๖๔ ว�าด0วยการล�วงล้ําลําแม�น้ํา 

   
 

มาตรา ๑๑๗๖๕  ห0ามมิให0ผู0ใดปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล�วงล้ําเข0าไปเหนือน้ํา ใน
น้ํา และใต0น้ํา ของแม�น้ํา ลําคลอง บึง อ�างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป=นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ี
ประชาชนใช0ประโยชน6ร�วมกัน หรือทะเลภายในน�านน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล�าว เว0นแต�
จะได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า 

หลักเกณฑ6และวิธีการในการอนุญาตให0เป=นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดย
กฎกระทรวงดังกล�าวจะต0องระบุลักษณะของอาคารและการล�วงล้ําท่ีพึงอนุญาตได0ไว0ให0ชัดแจ0งพร0อม
ท้ังระยะเวลาท่ีจะต0องพิจารณาอนุญาตให0แล0วเสร็จด0วย 

เม่ือผู0ขออนุญาตยื่นคําขอถูกต0องตามหลักเกณฑ6 วิธีการและลักษณะท่ีกําหนดไว0ใน
กฎกระทรวงตามวรรคสองแล0ว เจ0าท�าต0องอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๑๗ ทวิ๖๖  ผู0รับอนุญาตปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดตามมาตรา ๑๑๗ 

ต0องเสียค�าตอบแทน เป=นรายปQ ตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงต0องไม�น0อยกว�า
ตารางเมตรละห0าสิบบาท และถ0าเป=นอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงมีลักษณะหรือวัตถุประสงค6เพ่ือใช0ในการ
ประกอบธุรกิจให0เสียเป=นสองเท�า ของอัตราดังกล�าว๖๗ 

การกําหนดค�าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให0คํานึงถึงสภาพของแต�ละท0องท่ีและ
ประโยชน6ท่ีผู0ปลูกสร0างหรือผู0ครอบครองพึงได0รับ 

ค�าตอบแทนท่ีเก็บได0ตามวรรคหนึ่ง ให0ตกเป=นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
เทศบาล องค6การบริหารส�วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค6กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึน แล0วแต�กรณี ท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นอยู�ในเขต 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว0นหรือลดหย�อนค�าตอบแทนให0
                                                 

๖๓ มาตรา ๑๑๖ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๔ ภาค ๑ ข0อบังคับท่ัวไป หมวดท่ี ๖ ข0อบังคับเบ็ดเตล็ด ช่ือของ ฆ/๑ ว�าด0วยการล�วงล้ําลํา
แม�นํ้า แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๕ มาตรา ๑๑๗ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๖ มาตรา ๑๑๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๖๗ มาตรา ๑๑๗ ทวิ วรรคหน่ึง แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หน�วยงานหรือบุคคลใดก็ได0 
 
มาตรา ๑๑๘๖๘  ผู0ใดฝVาฝZนมาตรา ๑๑๗ หรือผู0ใดได0รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ 

แล0ว ปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม�เป=นไปตามท่ีได0รับอนุญาต ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามปQ 
หรือปรับ โดยคํานวณตามพ้ืนท่ีของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในอัตราไม�น0อยกว�าตารางเมตรละหนึ่งพันบาท
แต�ไม�เกิน ตารางเมตรละสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และต0องระวางโทษปรับรายวันวันละไม�เกิน
ตารางเมตรละ สองหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ีฝVาฝZนคําสั่งของเจ0าท�าตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง หรือ
จนกว�าจะได0ปฏิบัติ ให0ถูกต0อง โดยคํานวณตามพ้ืนท่ีของอาคารหรือสิ่งปลูกสร0างดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๑๘ ทวิ๖๙  ในกรณีท่ีมีการฝVาฝZนมาตรา ๑๑๗ หรือผู0ใดได0รับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๑๗ แล0วปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม�เป=นไปตามท่ีได0รับอนุญาต ให0เจ0าท�ามีคําสั่งเป=น
หนังสือแจ0งให0เจ0าของ หรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล�าวรื้อถอนหรือแก0ไขอาคารหรือ
สิ่งอ่ืนใดนั้นให0เสร็จสิ้นโดยถูกต0อง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ ต0องไม�น0อยกว�าสามสิบวันแต�ไม�เกิน
หนึ่งปQ เว0นแต�ศาลจะสั่งเป=นอย�างอ่ืน ในกรณีท่ีไม�ปรากฏตัวเจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด 
ให0เจ0าท�าปXดคําสั่งดังกล�าวไว0 ณ อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดนั้น 

เม่ือพ0นระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งแล0ว ถ0าเจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดดังกล�าว ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ0าท�า ให0เจ0าท�ามีอํานาจรื้อถอนหรือแก0ไขอาคารหรือสิ่ง
อ่ืนใดนั้นได0ทันที และห0ามมิให0 ผู0ใดใช0อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นท้ังหมดหรือบางส�วนจนกว�าจะได0รื้อถอน
หรือแก0ไขแล0วเสร็จ โดยเจ0าของ หรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นต0องเป=นผู0รับผิดชอบ
ค�าใช0จ�ายในการดําเนินการท้ังหมดของเจ0าท�า ในกรณีท่ีต0องรื้อถอนเพียงบางส�วน หากการรื้อถอนนั้น
มีผลให0ส�วนท่ีไม�ต0องรื้อถอนได0รับความเสียหาย ด0วยประการใด ถ0าการรื้อถอนนั้นได0กระทําตามวิธีท่ี
วิญeูชนพึงกระทําแล0ว เจ0าท�าไม�ต0องรับผิดชอบ ในความเสียหายดังกล�าว 

เพ่ือประโยชน6ในการดําเนินการตามวรรคสอง ให0เจ0าท�ามีอํานาจเข0าไปในสถานท่ี
ของเจ0าของ หรือผู0ครอบครองท่ีอยู�ต�อเนื่องกับอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีต0องรื้อถอนหรือแก0ไขได0ใน
ระหว�างเวลาพระอาทิตย6ข้ึน ถึงพระอาทิตย6ตก เว0นแต�ในกรณีท่ีดําเนินการไม�แล0วเสร็จ ก็ให0มีอํานาจ
ดําเนินการต�อไปภายหลัง พระอาทิตย6ตกได0 

ในกรณีท่ีไม�ปรากฏตัวเจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง 
เม่ือเจ0าท�า ได0ดําเนินการรื้อถอนหรือแก0ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นแล0ว ให0เจ0าท�ามีอํานาจยึดและเก็บ
รักษาไว0 หรือขายและถือเงินไว0แทนได0 เม่ือหักใช0ค�าใช0จ�ายในการรื้อถอนหรือแก0ไขและการขายแล0ว 
เหลือเท�าใด ให0ตกเป=นรายได0ของแผ�นดิน 

ในการดําเนินการของเจ0าท�าตามมาตรานี้ หากเจ0าท�าได0ปฏิบัติหน0าท่ีโดยสุจริต 
เจ0าของ หรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นจะเรียกร0องค�าเสียหายจากเจ0าท�ามิได0 และเจ0าท�า
ไม�ต0องรับผิด ท้ังทางแพ�ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต�ท้ังนี้ ไม�ตัดสิทธิผู0ได0รับความเสียหายท่ีจะ
เรียกร0องค�าเสียหาย จากทางราชการตามกฎหมายว�าด0วยความรับผิดทางละเมิดของเจ0าหน0าท่ี 
                                                 

๖๘ มาตรา ๑๑๘ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖๙ มาตรา ๑๑๘ ทวิ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๑๘ ตรี๗๐  ในกรณีท่ีไม�ชําระค�าตอบแทนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ ให0เสียเบ้ียปรับอีกหนึ่งเท�าของเงินค�าตอบแทนท่ีค0างชําระ 
 
มาตรา ๑๑๘ จัตวา๗๑  เจ0าท�า เจ0าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ0าหน0าท่ี

ของกรมเจ0าท�า ผู0ใดได0รับแจ0งเป=นหนังสือจากบุคคลใด ๆ ว�ามีผู0ฝVาฝZนมาตรา ๑๑๗ ถ0ามิได0ดําเนินการ
ให0เป=นไป ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับแจ0ง ให0สันนิษฐานว�าผู0นั้นกระทําผิด
วินัยอย�างร0ายแรง เว0นแต�มีเหตุจําเป=นอันไม�อาจดําเนินการได0และได0รายงานรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมเพ่ือสั่งการ หรือแก0ไขป?ญหาแล0ว ในกรณีเช�นนั้นให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศถึงเหตุดังกล�าว ให0ประชาชนทราบเป=นการท่ัวไปทุกสามเดือนจนกว�าจะดําเนินการแล0วเสร็จ 

 
(ฆ/๒)๗๒ ว�าด0วยการท้ิงอับเฉาลงในลําแม�น้ํา, เขตท�า,  

หรือในทําเลทอดสมอจอดเรือ 
   

 
มาตรา ๑๑๙๗๓  ห0ามมิให0ผู0ใดเท ท้ิง หรือทําด0วยประการใด ๆ ให0หิน กรวด ทราย 

ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว0นน้ํามันและเคมีภัณฑ6ลงในแม�น้ํา ลําคลอง บึง อ�าง
เก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเป=นทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใช0ประโยชน6ร�วมกันหรือทะเล
ภายในน�านน้ําไทย อันจะเป=นเหตุให0เกิดการต้ืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว0นแต�จะได0รับอนุญาต
จากเจ0าท�า ผู0ใดฝVาฝZนต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ และต0องชดใช0เงินค�าใช0จ�ายท่ีต0องเสียในการขจัดสิ่งเหล�านั้นด0วย 

 
มาตรา ๑๑๙ ทวิ๗๔  ห0ามมิให0ผู0ใดเท ท้ิง หรือทําด0วยประการใด ๆ ให0น้ํามันและ

เคมีภัณฑ6หรือสิ่งใด ๆ ลงในแม�น้ํา ลําคลอง บึง อ�างเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเป=นทางสัญจรของ
ประชาชนหรือท่ีประชาชนใช0ประโยชน6ร�วมกัน หรือทะเลภายในน�านน้ําไทยอันอาจจะเป=นเหตุให0เกิด
เป=นพิษต�อสิ่งมีชีวิตหรือต�อสิ่งแวดล0อมหรือเป=นอันตรายต�อการเดินเรือในแม�น้ํา ลําคลอง บึง อ�างเก็บ
น้ํา หรือทะเลสาบดังกล�าว ผู0ใดฝVาฝZนต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามปQ หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และต0องชดใช0เงินค�าใช0จ�ายท่ีต0องเสียไปในการแก0ไขสิ่งเป=นพิษหรือชดใช0ค�าเสียหาย
                                                 

๗๐ มาตรา ๑๑๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๑ มาตรา ๑๑๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗๒ ภาค ๑ ข0อบังคับท่ัวไป หมวดท่ี ๖ ข0อบังคับเบ็ดเตล็ด ช่ือของ ฆ/๒ ว�าด0วยการท้ิงอับเฉาลงใน
ลําแม�นํ้า, เขตท�า, หรือในทําเลทอดสมอจอดเรือ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗๓ มาตรา ๑๑๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๔ มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เหล�านั้นด0วย 
 
มาตรา ๑๒๐๗๕  ให0เจ0าท�ามีหน0าท่ีดูแล รักษาและขุดลอกร�องน้ํา  ทางเรือเดิน แม�น้ํา 

ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน�านน้ําไทย 
ห0ามมิให0ผู0ใดขุดลอก แก0ไข หรือทําด0วยประการใด ๆ อันเป=นการเปลี่ยนแปลงร�องน้ํา 

ทางเรือเดิน แม�น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน�านน้ําไทย เว0นแต�จะได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า 
ผู0ใดฝVาฝZนต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าพันบาทถึงห0าหม่ืนบาทและให0เจ0าท�าสั่งให0หยุดกระทําการดังกล�าว 

 
มาตรา ๑๒๐/๑๗๖  ให0กรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวีมีอํานาจป?กหลักเขต

ควบคุมทางน้ําตามหลักเกณฑ6และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู0ใดยักย0าย ทําให0เสียหาย หรือทําลายหลักเขตควบคุมทางน้ํา ต0องระวางโทษจําคุก

ไม�เกินห0าปQ หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

(ง) ว�าด0วยเรือท่ีเป=นอันตรายลง ฯลฯ 
   

 
มาตรา ๑๒๑๗๗  เม่ือมีเรือไทย เรือต�างประเทศหรือสิ่งอ่ืนใดจมลงหรืออยู�ในสภาพท่ี

อาจเป=นอันตรายแก�การเดินเรือในน�านน้ําไทย ให0เจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น
จัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายโดยพลัน ด0วยเครื่องหมายตามท่ีเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี
เห็นสมควร สําหรับเป=นท่ีสังเกตในการเดินเรือท้ังเวลากลางวันและเวลากลางคืน จนกว�าเจ0าของหรือ
ตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นจะได0กู0 รื้อ ขน ทําลายหรือกระทําการอย�างหนึ่งอย�างใดแก�เรือหรือ
สิ่งอ่ืนใดซ่ึงได0จมลงหรืออยู�ในสภาพท่ีอาจเป=นอันตรายแก�การเดินเรือออกจากท่ีนั้นเรียบร0อยแล0ว ซ่ึง
ต0องกระทําให0แล0วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนด 

ถ0ามิได0จัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู0 รื้อ ขน ทําลายหรือกระทําการอย�าง
หนึ่งอย�างใดให0แล0วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนดตามวรรคหนึ่ง ให0เจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มี
หน0าท่ีมีอํานาจจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตราย หรือกู0 รื้อ ขน ทําลายหรือกระทําการอย�างหนึ่งอย�าง
ใดแก�เรือหรือสิ่งอ่ืนใด และทรัพย6สินท่ีอยู�ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดให0พ0นจากสภาพท่ีอาจเป=นอันตรายแก�
การเดินเรือ โดยเรียกค�าใช0จ�ายจากเจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น 

ถ0าเรือไทย เรือต�างประเทศหรือสิ่งอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง มีสิ่งซ่ึงก�อหรืออาจก�อให0เกิด
มลพิษต�อสิ่งแวดล0อม ให0เจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นขจัดหรือปMองกันมลพิษให0แล0ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนด หากไม�แล0วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล�าว ให0เจ0าท�าหรือเจ0า
พนักงานผู0มีหน0าท่ีมีอํานาจกระทําการอย�างหนึ่งอย�างใดเพ่ือขจัดหรือปMองกันมลพิษนั้นได0โดยเรียก
ค�าใช0จ�ายจากเจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น 

                                                 
๗๕ มาตรา ๑๒๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๖ มาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๗ มาตรา ๑๒๑ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีเจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นไม�ยอมชดใช0ค�าใช0จ�ายตาม
วรรคสองหรือวรรคสามภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนดตามควรแก�กรณี หรือไม�ปรากฏตัวเจ0าของ
หรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น ให0เจ0าท�าด0วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมนําเรือหรือสิ่งอ่ืนใดและทรัพย6สินท่ีอยู�ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีอ่ืน 

ถ0าเงินท่ีได0จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนยังไม�เพียงพอชดใช0ค�าใช0จ�าย 
เจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นต0องชดใช0ส�วนท่ียังขาด แต�ถ0าเงินท่ีได0จากการขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้น เม่ือหักค�าใช0จ�ายแล0วเหลือเท�าใดให0คืนเจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของ
เรือหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นหรือเจ0าของทรัพย6สิน เว0นแต�ไม�ปรากฏตัวเจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือหรือสิ่ง
อ่ืนใดนั้นหรือเจ0าของทรัพย6สิน ให0เงินท่ีเหลือนั้นตกเป=นของแผ�นดิน 

 
(จ) ว�าด0วยแตรหวีดเปVาด0วยแรงสติม 

   
 
มาตรา ๑๒๒  ห0ามมิให0เรือกําป?@นไฟหรือเรือกลไฟเล็กท่ีทอดสมออยู�ก็ดี หรือกําลัง

เดินอยู�ก็ดี เปVาแตรหวีดนอกจากเฉพาะสําหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพ่ือปMองกันมิให0โดนกัน
กับเรืออ่ืน และเสียงแตรท่ีเปVาข้ึนนั้นห0ามมิให0เปVานานเกินกว�าสมควร ข0อบังคับท่ีว�านี้ให0ใช0ได0สําหรับ
แตรเรือยนตร6เหมือนกัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ ห0ามมิให0เรือลําใดใช0แตรท่ีมีเสียงห0าวหรือ

เสียงครางครวญ เว0นไว0แต�เรือมาจากต�างประเทศท่ีไม�มีแตรอย�างอ่ืนนอกจากอย�างนั้น 
 

ว�าด0วยการยิงปZน 
   

 
มาตรา ๑๒๔  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ นอกจากได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า หรือจาก

เจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี ห0ามมิให0ผู0ใดยิงปZนจากเรือกําป?@นหรือเรือเล็กลําใดเป=นอันขาด เว0นไว0แต�สําหรับ
เป=นเครื่องสัญญาณว�ามีเหตุร0ายเกิดข้ึนแก�เรือ 

 
ว�าด0วยการตีกลองตีฆ0องและจุดดอกไม0เพลิง 

   
 
มาตรา ๑๒๕  ภายในเขตท�ากรุงเทพฯ และนอกจากได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า หรือ

เจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี ห0ามมิให0ผู0ใดตีกลอง ตีฆ0อง ปล�อยหรือจุดดอกไม0เพลิงในระหว�างเวลาต้ังแต� ๔ 
ทุ�มถึงเวลาย่ํารุ�งเป=นอันขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๖๗๘  ผู0ใดฝVาฝZนมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา 
๑๒๕ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งร0อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

 
(ฉ) ว�าด0วยทรัพย6สิ่งของท่ีลืมไว0ในเรือ 

และทรัพย6สิ่งของท่ีลอยพลัดอยู�ในแม�น้ํา 
   

 
มาตรา ๑๒๗  เม่ือมีทรัพย6สิ่งของอย�างใดของคนโดยสารหรือของคนอ่ืนลืมไว0ในเรือ

กําป?@นหรือเรือเล็กลําใด และนายเรือลํานั้นไม�สามารถท่ีจะคืนให0แก�เจ0าของได0 ท�านว�าให0เอาไปส�งไว0ยัง
โรงพักกองตระเวนท่ีตั้งอยู�ใกล0 และทําคําชี้แจงเหตุท่ีเก่ียวข0องยื่นไว0ด0วย 

 
มาตรา ๑๒๘  ผู0ใดพบและเก็บทรัพย6สิ่งของในแม�น้ํา อันเป=นของ ๆ คนอ่ืนท่ีหายไป 

เช�น ไม0ซุงหรือไม0กระดานท่ีเป=นของพลัดจากแพ หรือเรือ หรือสิ่งของอย�างอ่ืน ท�านว�าต0องนําส�งไว0ยัง
โรงพักกองตระเวนท่ีตั้งอยู�ใกล0 

 
มาตรา ๑๒๙  เม่ือมีทรัพย6สิ่งของมาส�งไว0ดังนั้น กองตระเวนต0องคืนให0แก�เจ0าของ ถ0า

หากรู0จักตัว ถ0าหาเจ0าของไม�ได0 ก็ให0ประกาศโฆษณาไว0 เม่ือพ0นกําหนดเวลา ๓ เดือนไปแล0ว ท�านว�าให0
ขายทรัพย6สิ่งของนั้นโดยวิธีขายทอดตลาด ขายได0เงินเท�าใด ให0ชักไว0ร0อยละสิบสําหรับผู0ท่ีพบและเก็บ
ทรัพย6สิ่งของนั้น ๆ เหลือจากนั้นให0ส�งไว0เป=นของรัฐบาล แต�ในการท่ีจะคืนเจ0าของก็ดี หรือจะขายทอดตลาด
ก็ดี ท�านให0กองตระเวนสืบให0ทราบเสียก�อนว�าทรัพย6สิ่งของนั้น ๆ จะต0องเสียภาษีศุลกากรหรือไม� 

 
มาตรา ๑๓๐๗๙  ผู0ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ 

ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งร0อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
 

(ช) ว�าด0วยคําเตือนสําหรับนายเรือกําป?@น 
   

 
มาตรา ๑๓๑  เม่ือเวลาอนุญาตให0ลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี้แจงแก�ลูกเรือให0ทราบ

ว�าเวลาข้ึนบกอย�าให0มีมีดท่ีมีฝ?กหรืออาวุธท่ีอาจทําอันตรายได0อย�างอ่ืน ๆ เช�น ลูกด่ิง ฯลฯ ติดตัวไป
ด0วยเป=นอันขาด 

ตามความในมาตรา ๓๓๕ ข0อ ๒ แห�งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ท�านว�าถ0าผู0ใด
มีอาวุธอย�างใดเช�นว�ามานั้น เข0าไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอํานาจท่ีจะจับกุมผู0นั้นได0 
และถ0าพิจารณาเป=นสัตย6ต�อหน0าศาล ให0ต0องระวางโทษปรับเป=นเงินไม�เกินกว�าสิบสองบาท และให0ริบ
อาวุธนั้นเสียด0วย 
                                                 

๗๘ มาตรา ๑๒๖ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗๙ มาตรา ๑๓๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๓๒  นายเรือกําป?@นทุกคนต0องกระทําตามบังคับและคําสั่งท่ีสมควรทุกอย�าง

ของเจ0าท�า ในการท่ีจะให0เคลื่อนหรือย0ายเรือท่ีตนควบคุมอยู�นั้นไปยังท่ีใด ๆ 
 
มาตรา ๑๓๓  ห0ามมิให0พาเอาศพเข0ามาในน�านน้ําไทยจากเมืองท�าต�างประเทศ 

นอกจากศพท่ีมีหีบหรือเครื่องหุ0มห�ออย�างมิดชิดแน�นหนารั่วไม�ได0 และมีหนังสือใบพยานกํากับศพมา
ด0วยฉบับหนึ่งชี้แจงว�าตายด0วยเหตุอะไร เป=นหนังสือใบพยานท่ีแพทย6ซ่ึงมีวุฒิสมควรตามกฎหมายได0
ทําให0 และกงสุลไทยในเมืองท�าท่ีมาจากนั้นได0ลงชื่อเป=นพยาน หรือถ0าไม�มีกงสุลไทย เจ0าพนักงานฝVาย
ตุลาการได0ลงชื่อเป=นพยาน เม่ือศพมาถึงน�านน้ําไทย นายเรือต0องรีบแจ0งความให0ผู0นําร�อง เจ0าท�า หรือ
เจ0าพนักงานแพทย6ศุขาทราบโดยพลัน 

 
ภาคท่ี ๒ 

ข0อบังคับสําหรับออกใบอนุญาต 
การใช0และการควบคุมเรือกําป?@นและเรือเล็กต�าง ๆ 

   
 

หมวดท่ี ๑ 
ว�าด0วยข0อบังคับท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๑๓๔๘๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๕๘๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๖๘๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๗๘๓  เรื่องราวขอรับใบอนุญาตหรือขอต�ออายุใบอนุญาตนั้น ให0ยื่นต�อเจ0าท�า

หรือเจ0าพนักงาน ซ่ึงได0แต�งต้ังข้ึนเพ่ือการจดทะเบียนและต0องเขียนด0วยกระดาษแบบพิมพ6ของราชการ 
เวลาท่ียื่นเรื่องราวผู0ขอใบอนุญาตต0องนําเงินไม� ตํ่ากว�าก่ึงจํานวนเงินค�าธรรมเนียมสําหรับออก
ใบอนุญาตนั้นมาวางไว0ด0วย 

                                                 
๘๐ มาตรา ๑๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับท่ี ๖) พุทธศักราช 

๒๔๘๑ 
๘๑ มาตรา ๑๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับท่ี ๖) พุทธศักราช 

๒๔๘๑ 
๘๒ มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับท่ี ๖) พุทธศักราช 

๒๔๘๑ 
๘๓ มาตรา ๑๓๗ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ0าเป=นเรือกลไฟหรือเรือยนต6ท่ีประสงค6จะเดินรับจ0างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค0า 
หรือจูงเรือ ผู0ยื่นเรื่องราวต0องแจ0งมาให0ชัดเจน ถ0าจะเดินรับจ0างเป=นการประจําทางจะต0องระบุด0วยว�า 
ตนจะนําเรือนั้นไปเดินจากตําบลใดถึงตําบลใด 

เพ่ือประโยชน6แห�งมาตรานี้ เรือกลไฟหรือเรือยนต6ลําใดเดินรับจ0างเป=นการประจํา
ระหว�างตําบลใด ๆ มีกําหนดต้ังแต� ๓ เดือนข้ึนไป ให0ถือว�าเป=นเรือเดินประจําทาง 

เรือกลไฟหรือเรือยนตร6ท่ีได0รับอนุญาตให0เดินรับจ0างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค0า 
หรือจูงเรือตามความประสงค6ในวรรคก�อนนี้แล0ว ต�อมาถ0าจะขอแก0ทะเบียนเปลี่ยนความประสงค6ท่ี
ได0รับอนุญาตไว0แต�เดิมนั้นก็ได0 

 
มาตรา ๑๓๘  เม่ือเจ0าพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นว�าเรือ

กําป?@นและเรือเล็กลําใดมีความพิทักษ6รักษาและความสะอาดเรียบร0อยไม�พอเพียงสําหรับการท่ีใช0กัน
อยู�หรือท่ีคิดจะใช0นั้นก็ดี หรือว�าผู0ท่ีได0รับอนุญาตหรือคนประจําเรือลําใดได0ประพฤติไม�เรียบร0อยอย�าง
หนึ่งอย�างใดก็ดี ท�านว�าถ0าเป=นเรือท่ียังไม�มีใบอนุญาตเจ0าพนักงานผู0นั้นมีอํานาจท่ีจะไม�ยอมออก
ใบอนุญาตให0 ถ0าเป=นเรือท่ีมีใบอนุญาตแล0ว เจ0าพนักงานมีอํานาจท่ีจะเรียกคืนและริบใบอนุญาตนั้นได0 

 
มาตรา ๑๓๙๘๔  เม่ือเจ0าท�าตรวจพบว�าเรือกําป?@นลําใดท่ีใช0ในทะเลหรือเรือท่ีใช0ใน

แม�น้ําไม�อยู�ในสภาพท่ีปลอดภัย หรือไม�เหมาะสมสําหรับการใช0 ให0เจ0าท�ามีอํานาจออกคําสั่งเป=น
หนังสือถึงนายเรือห0ามใช0เรือนั้นและสั่งให0เปลี่ยนแปลงแก0ไขหรือซ�อมแซมให0เรียบร0อยจนเป=นท่ี
ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมสําหรับการใช0 

ถ0านายเรือนําเรือตามวรรคหนึ่งมาใช0โดยมิได0ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ0าท�าท่ีสั่งตาม
วรรคหนึ่ง ให0เจ0าท�ามีอํานาจกักเรือนั้นไว0จนกว�าจะได0ปฏิบัติให0ถูกต0องตามคําสั่ง 

 
มาตรา ๑๔๐๘๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๑๘๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๒๘๗  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง

กําหนดแบบใบอนุญาตใช0เรือ ตลอดจนหลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตใช0เรือ
และการออกใบอนุญาตใช0เรือ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0ว ให0ใช0บังคับได0 
 

                                                 
๘๔ มาตรา ๑๓๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๕ มาตรา ๑๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๖ มาตรา ๑๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๗ มาตรา ๑๔๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔๓๘๘  การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหม�แทนฉบับเดิมท่ี
หมดอายุ สําหรับเรือท่ีบัญญัติไว0ในหมวดท่ี ๓ หมวดท่ี ๔ และหมวดท่ี ๕ ในภาคท่ี ๒ ให0เรียก
ค�าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต�ไม�เกินฉบับละสองพันบาท 

ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจกําหนดเรือท่ีได0รับการยกเว0น
ค�าธรรมเนียมในวรรคหนึ่งไว0ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๔๘๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๕๙๐  ใบอนุญาตนั้นจะสับเปลี่ยนกันใช0ไม�ได0 แต�ถ0าในระหว�างท่ีใบอนุญาต

ยังไม�หมดอายุ เรือนั้นได0เปลี่ยนเจ0าของกันไปแล0วก็ให0จัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได0 แต�ต0องแจ0งความให0
เจ0าท�าทราบด0วย เพ่ือเจ0าท�าจะได0แก0ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชีทะเบียนไว0เป=นสําคัญ โดยเรียก
ค�าธรรมเนียม ถ0าเป=นเรือเล็ก เรือบรรทุกสินค0าหรือเรือเป=ดทะเล ฯลฯ เป=นเงินสองบาท ถ0าเป=นเรือ
นอกจากท่ีว�ามานี้เป=นเงินยี่สิบบาท 

 
มาตรา ๑๔๖  เม่ือยังไม�ได0จัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามท่ีบังคับไว0ใน

มาตรา ๑๔๕ ท�านว�าผู0ท่ีจะโอนนั้น ต0องคงเป=นผู0รับผิดชอบอยู�ก�อนตามบัญญัติในมาตรา ๒๙๘ และ 
๒๙๙ และให0ถือว�าการโอนนั้นยังใช0โดยชอบด0วยกฎหมายไม�ได0สําหรับคนผู0อ่ืนท่ียังไม�รู0ในเรื่องการโอน
นั้น 

 
มาตรา ๑๔๗  ถ0าในระหว�างอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบเลือน

จนอ�านไม�ชัดก็ดี หรือสูญหายไปก็ดี ท�านห0ามมิให0ใช0เรือลํานั้น จนกว�าเจ0าท�าจะได0ออกสําเนา
ใบอนุญาตฉบับใหม�ให0 ถ0าเป=นการท่ีสูญหายจะขอใหม� ให0ยื่นเรื่องราวเป=นลายลักษณ6อักษร 

 
มาตรา ๑๔๘  ใบอนุญาตฉบับใหม�ท่ีออกให0แทนเช�นว�ามานั้น ให0มีอักษรว�า “สําเนา

ใบอนุญาต” เขียนลงไว0เป=นสําคัญ และให0ใช0ได0ชอบด0วยกฎหมายเพียงกําหนดเวลาท่ีฉบับเดิมยังไม�
หมดอายุ 

 
มาตรา ๑๔๙ ๙๑  การออกสําเนาใบอนุญาต ให0 เรียกค�าธรรมเนียมก่ึงอัตรา

ค�าธรรมเนียมออกใบอนุญาต แต�ไม�เกินหนึ่งร0อยบาท 
 

                                                 
๘๘ มาตรา ๑๔๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๘๙ มาตรา ๑๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญ ัต ิการเด ินเร ือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับที ่ ๖ ) 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๙๐ มาตรา ๑๔๕ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับที่ ๘) 

พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๙๑ มาตรา ๑๔๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๕๐  ผู0ท่ีควบคุมเรือกําป?@นและเรือเล็กลําใด ท่ีได0จดทะเบียนแล0ว ต0องรักษา
ใบอนุญาตไว0ในเรือนั้นเสมอ 

 
มาตรา ๑๕๑  ผู0ท่ีควบคุมเรือกําป?@นและเรือเล็กลําใดท่ีเป=นเรือต0องจดทะเบียนนั้น 

เม่ือเจ0าพนักงานออกใบอนุญาต หรือเจ0าพนักงานกองตระเวน หรือเจ0าพนักงานกรมการขนส�งทางน้ํา
และพาณิชยนาวี* หรือผู0ท่ีเช�าเรือลํานั้นมีความประสงค6จะขอตรวจดูใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้นแล0ว 
ผู0ควบคุมต0องนํามาแสดงให0เห็นปรากฏ 

 
มาตรา ๑๕๒๙๒  ผู0ใดเป=นผู0ควบคุมเรือกําป?@นหรือเรือเล็กลําใดท่ีมีใบอนุญาตหรือยังไม�

มีใบอนุญาตก็ดี ถ0าและผู0นั้นรู0อยู�แล0วนําเอาใบอนุญาตสําหรับเรือลําอ่ืนออกแสดงและใช0เป=น
ใบอนุญาตสําหรับเรือลําท่ีตนเป=นผู0ควบคุม หรือผู0ใดจัดหาใบอนุญาตมาเพ่ือใช0ในการกระทําความผิด
ดังกล�าว ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๓  ห0ามมิให0เรือกําป?@นลําใดเอาชื่อของเรือลําอ่ืนท่ีได0จดทะเบียนไว0แล0วมา

ใช0 ถ0าและเรือกําป?@นลําใดท่ีขอรับใบอนุญาตมีชื่อพ0องกันกับเรือลําอ่ืน เจ0าท�าต0องขอให0ผู0ท่ียื่นเรื่องราว
ขอรับใบอนุญาตนั้นเปลี่ยนชื่อเรือเป=นอย�างอ่ืน และให0ยับยั้งการออกใบอนุญาตไว0จนกว�าจะได0เปลี่ยน
ชื่อเรือนั้น 

 
มาตรา ๑๕๔๙๓  เจ0าของเรือกําป?@นลําใดจะเปลี่ยนชื่อเรือท่ีจดทะเบียนไว0แล0ว ต0องนํา

ชื่อใหม�ไปจดทะเบียนทันที และเสียค�าธรรมเนียมจดทะเบียนครั้งละห0าสิบบาท 
 
มาตรา ๑๕๕๙๔  ห0ามมิให0เรือกลไฟหรือเรือยนต6ลําใดบรรทุกผู0โดยสารมากกว�า

จํานวนท่ีแจ0งในใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้น 
 
มาตรา ๑๕๖  เรือกําป?@นลําใดจะใช0ธงพิเศษสําหรับเป=นเครื่องหมายของเจ0าของ หรือ

ใช0เครื่องหมายอย�างใดท่ีปล�องเรือก็ดี ต0องได0จดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนั้นไว0 ณ ท่ีว�าการกรมการ
ขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* และอธิบายลงไว0ในใบอนุญาตสําหรับเรือเสียก�อนจึงให0ใช0ได0 

 
มาตรา ๑๕๗  ตัวเลขและตัวอักษรท่ีเป=นส�วนของชื่อและเลขลําดับท่ีพระราชบัญญัติ

นี้บังคับให0เขียนด0วยสี หรือให0ติดหรือสลักลงไว0ท่ีเรือกําป?@นและเรือเล็กต�าง ๆ นั้น จะต0องเป=นเลขหรือ
อักษรขนาดเท�าใด ต0องแล0วแต�เจ0าท�าจะเห็นสมควร 

                                                 
๙๒ มาตรา ๑๕๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๓ มาตรา ๑๕๔ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๙๔ มาตรา ๑๕๕ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๕๘  เจ0าท�า, เจ0าพนักงานกองตระเวน, เจ0าพนักงานกรมการขนส�งทางน้ํา

และพาณิชยนาวี* คนใดก็ดี ย�อมมีอํานาจโดยพระราชบัญญัตินี้ ท่ีจะข้ึนไปและตรวจบนเรือกําป?@นหรือ
เรือเล็กลําใด ๆ ได0ทุกลํา เพ่ือให0ทราบว�าเรือนั้นได0รับอนุญาตสําหรับเรือแล0วหรือไม� และเพ่ือให0ทราบ
ว�าได0มีความละเมิดต�อข0อบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎข0อบังคับอย�างใด ๆ ซ่ึงเจ0าท�าได0ออก
โดยชอบด0วยกฎหมายอย�างหนึ่งอย�างใดหรือไม� 

 
มาตรา ๑๕๙  สิ่งของอย�างใด ๆ ท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0แม0จะเป=นจํานวน

อย�างน0อยสักเพียงใดก็ดี ท�านห0ามมิให0บรรทุกไปในเรือกําป?@นหรือเรือเล็กลําใดพร0อมกันกับคนโดยสาร 
เว0นไว0แต�เรือลํานั้น ๆ ได0จัดท่ีไว0เป=นพิเศษในตอนใต0ดาดฟMาสําหรับบรรทุกน้ํามันปXโตรเลียมและน้ํามัน
เบนซิน และถ0าเจ0าท�าเห็นเป=นการสมควรแล0ว จึงให0บรรทุกของสองอย�างนั้นไปด0วยได0 แต�ข0อบังคับใน
มาตรานี้ท�านว�าไม�ต0องถือเป=นการห0ามคนโดยสารคนใดท่ีจะพาอาวุธปZนของตนกับเครื่องกระสุนปZนมี
จํานวนอันสมควรสําหรับใช0เองไปด0วยในเรือได0 

 
มาตรา ๑๖๐๙๕  เม่ือปรากฏว�าเรือไทยท่ีได0รับใบอนุญาตใช0เรือมีอุปกรณ6 และ

เครื่องใช0ประจําเรือไม�ถูกต0องหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีใช0การได0ตามใบสําคัญท่ีออกตามกฎข0อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให0เจ0าท�ามีอํานาจออกคําสั่งเป=นหนังสือให0นายเรือแก0ไขให0
ถูกต0องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ถ0านายเรือนําเรือตามวรรคหนึ่งมาใช0โดยมิได0ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ0าท�าท่ีสั่งตาม
วรรคหนึ่ง ให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งพักใช0ใบอนุญาตใช0เรือจนกว�าจะได0ปฏิบัติถูกต0องตามคําสั่ง 

เม่ือได0ปฏิบัติถูกต0องตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล0ว ให0เจ0าท�าออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
พักใช0ใบอนุญาตใช0เรือโดยพลัน 

เม่ือเจ0าท�าตรวจพบว�าเรือต�างประเทศท่ีเข0ามาในเขตท�าเรือของประเทศไทยมี
อุปกรณ6และเครื่องใช0ประจําเรือไม�ถูกต0องหรือไม�อยู�ในสภาพท่ีใช0การได0ตามใบสําคัญตามท่ีกําหนดใน
กฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ให0เจ0าท�ามีอํานาจออกคําสั่งเป=นหนังสือให0นายเรือ
แก0ไขให0ถูกต0องเสียก�อน เม่ือเห็นว�าถูกต0องแล0ว จึงจะอนุญาตให0ออกเรือได0 

 
มาตรา ๑๖๑๙๖  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา 

๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๒ ทวิ มาตรา ๑๖๒ ตรี 
มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๗๑ หรือมาตรา ๑๗๓ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�
หนึ่งร0อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๖๑ ทวิ๙๗  นายเรือหรือผู 0ที ่ควบคุมเรือกลไฟหรือเรือยนต6ผู 0ใดฝVาฝZน

                                                 
๙๕ มาตรา ๑๖๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๖ มาตรา ๑๖๑ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๗ มาตรา ๑๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๕๕ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
หมวดท่ี ๒ 

การตรวจเซอร6เวย6เรือ 
   

 
มาตรา ๑๖๒๙๘  เจ0าพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใช0เรือหรือเปลี่ยน

ใบอนุญาตใช0เรือแทนฉบับเดิมให0แก�เรือลําใด ให0กระทําได0ต�อเม่ือมีใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือ
อนุญาตให0ใช0เรือซ่ึงเจ0าพนักงานตรวจเรือได0ออกให0ไว0 แสดงว�าเรือลํานั้นได0รับการตรวจตามกฎ
ข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ และปรากฏว�า เป=นเรือท่ีอยู�ในสภาพปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับการ
ใช0นั้นในช�วงระหว�างเวลาสิบสองเดือน หรือน0อยกว�านั้น 

 
มาตรา ๑๖๒ ทวิ๙๙  เรือท่ีเป=นเรือเดินทะเลระหว�างประเทศ ต0องมีใบสําคัญรับรอง

เก่ียวกับความปลอดภัยแห�งชีวิตในทะเล ตามมาตรา ๑๖๓ (๓) เว0นแต� 
(๑) เรือของทางราชการทหารไม�ว�าจะเป=นของประเทศไทยหรือของต�างประเทศ 

หรือเรือลําเลียงทหารไม�ว�าจะเป=นเรือไทยหรือเรือต�างประเทศ 
(๒) เรือสินค0าขนาดตํ่ากว�าห0าร0อยตันกรอสส6 
(๓) เรือท่ีมิใช�เรือกล 
(๔) เรือไม0ท่ีต�อแบบโบราณ 
(๕) เรือสําราญและกีฬา 
(๖) เรือประมง 
 
มาตรา ๑๖๒ ตรี๑๐๐  เรือทุกลําต0องมีใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุกตามมาตรา 

๑๖๓ (๔) เว0นแต� 
(๑) เรือของทางราชการทหาร ไม�ว�าจะเป=นของประเทศไทยหรือของต�างประเทศ 
(๒) เรือท่ีวางกระดูกงูในวันหรือหลังวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่ีมีความยาว

ฉากน0อยกว�ายี่สิบสี่เมตร 
(๓) เรือท่ีวางกระดูกงูก�อนวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่ีมีขนาดตํ่ากว�าหนึ่ง

ร0อยห0าสิบตันกรอสส6 
(๔) เรือสําราญและกีฬา 
(๕) เรือประมง 
 

                                                 
๙๘ มาตรา ๑๖๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๙ มาตรา ๑๖๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๐๐ มาตรา ๑๖๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๖๓๑๐๑  ให0เจ0าท�าและเจ0าพนักงานตรวจเรือมีอํานาจตรวจและออก
ใบสําคัญในเรื่อง ดังต�อไปนี้ 

(๑) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ืออนุญาตให0ใช0เรือ 
(๒) ใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนเรือไทย 
(๓) ใบสําคัญรับรองเก่ียวกับความปลอดภัยแห�งชีวิตในทะเล 
(๔) ใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุก 
(๕) ใบสําคัญรับรองการตรวจในเรื่องอ่ืนใดท่ีเจ0าท�าประกาศกําหนดเพ่ือให0เป=นไป

ตามความตกลง ระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยเป=นภาคีหรือมีพันธกรณีท่ีต0องปฏิบัติตาม 
(๖) ใบสําคัญรับรองการตรวจในเรื่องอ่ืนใดนอกจาก (๕) ท่ีเจ0าท�าโดยความเห็นชอบ

ของ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดเพ่ือให0สอดคล0องกับความตกลงระหว�าง
ประเทศ 

 
มาตรา ๑๖๓/๑๑๐๒  หลักเกณฑ6 วิธีการ เง่ือนไข และค�าธรรมเนียมการตรวจและการ

ออกใบสําคัญ ตามมาตรา ๑๖๓ ให0เป=นไปตามข0อบังคับท่ีเจ0าท�ากําหนดโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 

ข0อบังคับตามวรรคหนึ่งในส�วนท่ีเก่ียวกับเรือประมงตามกฎหมายว�าด0วยการประมง
ให0หารือ กรมประมงก�อน 

ในกรณีท่ีเจ0าของหรือผู0ครอบครองเรือได0ให0สถาบันการตรวจเรือท่ีเจ0าท�ากําหนด
ตรวจและ ออกใบสําคัญแล0ว เจ0าของหรือผู0ครอบครองเรือจะยื่นคําขอต�อเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานตรวจ
เรือตามมาตรา ๑๖๓ พร0อมชําระค�าธรรมเนียมเพ่ือให0ถือว�าการตรวจและใบสําคัญนั้นเป=นการตรวจ
และใบสําคัญท่ีออกตาม พระราชบัญญัตินี้แล0วก็ได0 

หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขในการประกาศกําหนดสถาบันการตรวจเรือตาม
วรรคสาม ให0เป=นไปตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมกําหนด 

 
มาตรา ๑๖๔๑๐๓  ผู0ยื่นเรื่องราวขอรับใบสําคัญตามมาตรา ๑๖๓ ต0องเตรียมเรือไว0ให0

เจ0าพนักงานตรวจเรือตรวจตามกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
 
มาตรา ๑๖๔ ทวิ๑๐๔  ผู0ยื่นเรื่องราวตามมาตรา ๑๖๔ ประสงค6จะให0เจ0าพนักงาน

ตรวจเรือตรวจเรือนอกสถานท่ีราชการไม�ว�าในหรือนอกเวลาราชการ นอกจากต0องเสียค�าธรรมเนียม
การตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๕ แล0ว ให0เสียค�าเดินทางและค�าธรรมเนียมสําหรับการเดินทางไปตรวจ
เรือนอกสถานท่ีราชการไม�ว�าในหรือนอกเวลาราชการ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๑๖๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐๒ มาตรา ๑๖๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐๓ มาตรา ๑๖๔ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๐๔ มาตรา ๑๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าเดินทาง
และค�าธรรมเนียมสําหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานท่ีราชการไม�ว�าในหรือนอกเวลาราชการ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0ว ให0ใช0บังคับได0 
 
มาตรา ๑๖๕๑๐๕  (ยกเลิก) 
 

หมวดท่ี ๓ 
ว�าด0วยเรือกลไฟทุกอย�าง 

   
 
มาตรา ๑๖๖  เรือกลไฟทุกลําต0องมีชื่อเรือเป=นอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติด

ไว0ในท่ีเด�นแลเห็นได0ง�ายท่ีหัวเรือท้ังสองแคม ถ0าเป=นเรือกลไฟเดินทะเลต0องเขียนหรือติดชื่อเรือและชื่อ
เมืองท่ีได0จดทะเบียนเรือนั้นไว0ท่ีท0ายเรือด0วย ถ0าเป=นเรือไม�มีชื่อฉะนั้นต0องเขียนหรือติดเลขลําดับของ
ใบอนุญาตสําหรับเรือเป=นเลขไทยและเลขฝรั่งไว0ท่ีหัวเรือท้ังสองแคม และห0ามมิให0เอาสิ่งใดปXดบังชื่อ
หรือเลขท่ีว�านี้เป=นอันขาด 

 
มาตรา ๑๖๗  บรรดาเรือกลไฟสําหรับให0เช�าต0องเอาใบอนุญาตสําหรับเรือและสําเนา

ข0อบังคับท่ีบัญญัติไว0ในหมวดนี้และในหมวดท่ี ๑ ใส�กรอบแขวนไว0ในท่ีเด�นในเรือท่ีคนท้ังหลายอ�านได0ง�าย 
 
มาตรา ๑๖๘  บรรดาเรือกลไฟสําหรับให0เช�า ซ่ึงมิใช�เรือกลไฟเดินทะเล ต0องเขียน

เลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือเป=นเลขไทยและเลขฝรั่งท่ีหัวเรือขนาบข0างชื่อเรือ และต0องเขียน
ชื่อและเลขเช�นนั้นไว0ท่ีท0ายเรือด0วย จํานวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให0บรรทุกได0นั้น ต0องเขียนหรือติดไว0
ในท่ีเด�นแลเห็นได0ง�ายจากภายนอกท้ังสองข0างลําเรือ และห0ามมิให0เอาสิ่งไรปXดบังชื่อหรือเลขเช�นว�ามานี้
เป=นอันขาด 

 
มาตรา ๑๖๙  เนื้อท่ีในเรือสําหรับให0คนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะต0องมีขนาดเท�าไรนั้น 

จะได0กําหนดไว0โดยชัดในกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ และเรือลําใดจะยอมให0บรรทุกคนโดยสาร
ได0ก่ีคนนั้นจะได0กําหนดไว0ในใบอนุญาตสําหรับเรือ 

 
มาตรา ๑๗๐๑๐๖  เม่ือเจ0าท�าตรวจพบว�าเรือท่ีได0รับอนุญาตให0บรรทุกคนโดยสาร 

บรรทุกสินค0า หรือบรรทุกคนโดยสารและสินค0าลําใดอยู�ในสภาพไม�ปลอดภัยต�อคนโดยสารมีสภาพไม�
เหมาะสมกับการใช0 ให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งห0ามใช0เรือลํานั้นจนกว�าเจ0าของหรือผู0ครอบครองจะได0แก0ไข
ให0เรียบร0อย 

ผู0ใดใช0เรือท่ีเจ0าท�าสั่งห0ามใช0ตามวรรคหนึ่ง ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึง
                                                 

๑๐๕ มาตรา ๑๖๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐๖ มาตรา ๑๗๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หนึ่งหม่ืนบาท๑๐๗ 
 
มาตรา ๑๗๑  ในเรือลําใดถ0าใช0เนื้อท่ีท่ีกําหนดสําหรับคนโดยสารเป=นท่ีวางสิ่งของ

กินเนื้อท่ีมากน0อยเท�าคนโดยสารก่ีคน ต0องลดจํานวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให0บรรทุกได0นั้นลงไปให0สมกัน 
 
มาตรา ๑๗๒  ในใบอนุญาตต0องกล�าวว�า แรงสติมท่ีหม0อน้ําของเรือนั้นควรมีหรือ

อนุญาตให0มีได0เพียงใดเป=นอย�างมากท่ีสุด ถ0าเจ0าของหรือผู0ใช0จักรหรือนายเรือ ๆ กลไฟลําใดใช0แรง
สติมเกินกว�าท่ีอนุญาตให0ใช0ก็ดี หรือเอาของหนักหรือสิ่งใดถ�วงหรือกดท่ี (เซฟติแวลฟi) คือเครื่อง
สําหรับให0พ�นสติมไอน้ําเพ่ือปMองกันอันตรายไว0โดยมิควรก็ดี ท�านว�ามีความผิดต0องระวางโทษปรับเงิน
ไม�เกินกว�าห0าร0อยบาท 

 
มาตรา ๑๗๓  ถ0ามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดข้ึนในเรือกลไฟลําใดแก�ลําเรือ หรือหม0อน้ํา 

หรือเครื่องจักร หรือแก�คนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซ่ึงเรือลํานั้นเป=น
ต0นเหตุก็ดี ท�านว�าต0องแจ0งความไปยังเจ0าท�าโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๗๔๑๐๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๗๕๑๐๙  ผู0ใดใช0เรือผิดจากเง่ือนไขหรือข0อกําหนดในใบอนุญาตใช0เรือ ต0อง

ระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๗๖๑๑๐  เรือลําใดบรรทุกเกินกว�าท่ีกําหนดในใบสําคัญรับรองแนวน้ํา

บรรทุก เจ0าท�ามีอํานาจท่ีจะกักเรือลํานั้นไว0 และสั่งให0นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือจัดการให0เรือลํานั้น
บรรทุกให0ถูกต0องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ถ0านายเรือหรือผู0ควบคุมเรือผู0ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ0าท�าตามวรรคหนึ่ง ต0อง
ระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 

 
หมวดท่ี ๔ 

ว�าด0วยเรือใบ, เรือโปIะจ0าย,  
เรือลําเลียง, เรือเป=ดทะเลและอ่ืน ๆ และเรือสําเภา 

   

                                                 
๑๐๗ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๘ มาตรา ๑๗๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๐๙ มาตรา ๑๗๕ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๐ มาตรา ๑๗๖ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๗๗  ในใบอนุญาตทุกฉบับสําหรับเรือใบ, เรือโปIะจ0าย, เรือลําเลียง, 

เรือเป=ดทะเล, และอ่ืน ๆ, และเรือสําเภานั้น ต0องชี้แจงขนาดกว0างยาว, ลึก, ของเรือ และเรืออาจ
บรรทุกของหนักได0เพียงใด 

 
มาตรา ๑๗๘  เรือท่ีว�ามาแล0วเช�นนั้นทุก ๆ ลําต0องมีเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับ

เรือเป=นเลขไทยและเลขฝรั่งเขียนด0วยสีให0อ�านได0ชัดไว0ท่ีหัวเรือท้ังสองแคมและท่ีท0ายเรือ ห0ามมิให0
เขียนเลขอ่ืนท่ีมิใช�เลขลําดับของใบอนุญาต และห0ามมิให0เอาสิ่งใดปXดบังเลขท่ีเขียนไว0นั้นเป=นอันขาด 

 
มาตรา ๑๗๙  ห0ามมิให0เรือโปIะจ0าย, เรือลําเลียง, เรือเป=ดทะเลและอ่ืน ๆ และเรือ

สําเภา มีท0องเรือปลอม หรือมีระวาง หรือท่ีลับสําหรับซ�อนสินค0าหรือซ�อนบุคคล 
 
มาตรา ๑๘๐๑๑๑  (ยกเลิก) 
 

หมวดท่ี ๕ 
ว�าด0วยเรือบรรทุกสินค0าและเรือเล็กต�าง ๆ 

   
 
มาตรา ๑๘๑๑๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๘๒๑๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๘๓  เม่ือมีผู0ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหม�

แทนฉบับเดิมท่ีหมดอายุ สําหรับเรือบรรทุกสินค0าหรือเรือเล็กลําใด ๆ ถ0าเจ0าท�ามีเหตุอันสมควรท่ีจะ
สงสัยว�าได0มีการละเมิดท่ีเก่ียวด0วยเรือนั้นเอง หรือเก่ียวด0วยใบอนุญาตใด ๆ สําหรับเรือนั้นไซร0 ท�านว�า
เจ0าท�ามีอํานาจท่ีจะรอการออกใบอนุญาตตามท่ีขอนั้นและกักเรือลํานั้น ๆ ไว0เพ่ือไต�สวนต�อไป ถ0าและ
ไต�สวนตกลงในชั้นท่ีสุดว�าไม�ควรออกใบอนุญาตให0ฉะนั้น ให0ถือว�าเรือลํานั้นดุจทรัพย6สมบัติท่ีเก็บได0 
ตามความมุ�งหมายของบัญญัติในมาตรา ๑๒๙ แห�งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๘๔  ในใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินค0า ต0องชี้แจงขนาดกว0างยาวและ

ลึกของลําเรือและจํานวนน้ําหนักท่ีเรือนั้นมีกําลังบรรทุกได0เพียงใด 
 

                                                 
๑๑๑ มาตรา ๑๘๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๑๒ มาตรา ๑๘๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับที่ ๖) 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
๑๑๓ มาตรา ๑๘๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับที่ ๖) 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘๕  ในใบอนุญาตสําหรับเรือเล็กต�าง ๆ ท่ีรับจ0างบรรทุกคนโดยสาร ต0อง
ชี้แจงจํานวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให0เรือนั้นบรรทุกได0 ถ0าเป=นเรือท่ีใช0ท้ังสําหรับบรรทุกสินค0าและ
รับจ0างบรรทุกคนโดยสารฉะนั้น ในใบอนุญาตต0องชี้แจงขนาดกว0างยาวและลึกของลําเรือและกําลัง
ของเรือท่ีบรรทุกของหนักได0เพียงใด และจํานวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให0บรรทุกได0นั้นด0วย 

 
มาตรา ๑๘๖  เรือบรรทุกสินค0าและเรือเล็กต�าง ๆ ทุกลํา ท่ีใช0สําหรับให0เช�าหรือ

รับจ0างและได0รับใบอนุญาตสําหรับเรือแล0วนั้น ต0องมีเลขลําดับของใบอนุญาตเป=นเลขไทยท่ีเขียนด0วยสี
อ�านได0ชัดไว0ท่ีหัวเรือท้ังสองแคม ห0ามไม�ให0มีเลขอย�างอ่ืนเขียนไว0ในท่ีนั้นเป=นอันขาด และต0องสลักเลข
ลําดับนั้นลงไว0ในท่ีแลเห็นได0ง�ายในลําเรือนั้น ๆ ด0วย ถ0าเป=นเรือสําหรับรับจ0างบรรทุกคนโดยสาร ต0อง
เขียนจํานวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให0บรรทุกได0นั้น ด0วยสีลงไว0ในท่ีแลเห็นได0ง�ายในลําเรือนั้นเป=นอักษร
เลขไทยและเลขฝรั่ง และท่ีเขียนไว0เช�นนี้ห0ามมิให0เอาสิ่งใดปXดบังไว0เป=นอันขาด 

 
มาตรา ๑๘๗  ห0ามมิให0เรือบรรทุกสินค0าและเรือเล็ก ๆ ลําใด ๆ มีท0องเรือปลอมหรือ

มีท่ีลับอย�างใด ๆ สําหรับซ�อนสิ่งของหรือบุคคล 
 
มาตรา ๑๘๘๑๑๔  (ยกเลิก) 
 

ภาคท่ี ๓ 
ข0อบังคับพิเศษ 

   
 

หมวดท่ี ๑ 
ข0อบังคับสําหรับเรือกําป?@นและเรือต�าง ๆ 

ท่ีบรรทุกสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0 
   

 
มาตรา ๑๘๙๑๑๕  ให0เจ0าท�าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายได0 
 
มาตรา ๑๙๐๑๑๖  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ6และวิธีการเก่ียวกับการบรรจุหีบห�อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดง
เครื่องหมาย การจัดให0มีเอกสารท่ีจําเป=น และการขนถ�ายสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0ในการ

                                                 
๑๑๔ มาตรา ๑๘๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๑๕ มาตรา ๑๘๙ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๑๖ มาตรา ๑๙๐ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ขนส�งตามหมวดนี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0วให0ใช0บังคับได0 
 
มาตรา ๑๙๑๑๑๗  การขนถ�ายสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0 จากเรือลําหนึ่งไป

ยังเรืออีกลําหนึ่ง การขนถ�ายจากเรือข้ึนบก หรือการขนถ�ายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจ0าของ
เรือต0องแจ0งให0เจ0าท�าทราบล�วงหน0าไม�น0อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนการขนถ�าย และห0ามมิให0ขนถ�าย
จนกว�าจะได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า 

ให0อธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว0นเรือชนิดใดหรือการขนถ�ายประเภทใดท่ีจะไม�
ต0องอยู�ในบังคับแห�งบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได0 

 
มาตรา ๑๙๒๑๑๘  ให0อธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให0เรือชนิดหนึ่งชนิดใดท่ี
บรรทุกสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0 ต0องชักธงหรือแสดงเครื่องหมายหรือต0องให0สัญญาณใด ๆ 
ตามท่ีกําหนดได0 

 
มาตรา ๑๙๓๑๑๙  ในการส�งสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0โดยทางเรือผู0ส�งต0อง

จัดให0มีฉลากแสดงสภาพอันตรายของสิ่งของนั้นให0ชัดเจนท่ีหีบห�อ และต0องแจ0งเป=นหนังสือเก่ียวกับ
สภาพอันตรายของสิ่งของนั้น ตลอดจนชื่อและท่ีอยู�ของผู0ส�งให0นายเรือทราบในขณะหรือก�อนการนํา
สิ่งของนั้นข้ึนเรือ 

ห0ามมิให0ผู0ใดส�งหรือรับขนโดยทางเรือซ่ึงสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0ท่ีมิได0มี
การปฏิบัติให0ถูกต0องตามวรรคหนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแต�มีข0อความอันเป=นเท็จ 

 
มาตรา ๑๙๔๑๒๐  นายเรือต0องตรวจสอบอย�างระมัดระวังตามควรแก�กรณีมิให0มีการ

นําสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0ข้ึนบนเรือโดยฝVาฝZนกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 
๑๙๐ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการลักลอบนําสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0
ข้ึนบนเรือ นายเรืออาจปฏิเสธท่ีจะรับหีบห�อนั้นได0 เว0นแต�เจ0าของหรือผู0ครอบครองจะให0เปXดหีบห�อ
เพ่ือตรวจดู 

 

                                                 
๑๑๗ มาตรา ๑๙๑ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๘ มาตรา ๑๙๒ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๙ มาตรา ๑๙๓ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๐ มาตรา ๑๙๔ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๙๕๑๒๑  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๔ 
วรรคหนึ่ง ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๙๖๑๒๒  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ หรือ

มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
หมวดท่ี ๒ 

ข0อบังคับว�าด0วยน้ํามันปXโตรเลียม 
อย�างบรรทุกในถังระวาง 

   
 
มาตรา ๑๙๗๑๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๘๑๒๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๙  เรือกําป?@นถังทุกลําท่ีเข0ามาถึงในเขตท�าหรือลําแม�น้ําใด ๆ ในประเทศ

ไทย และมีน้ํามันปXโตรเลียมอย�างบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ท�านว�าเรือนั้นต0องรีบไปยังท่ีท�าขน
สินค0าซ่ึงได0รับอนุญาตสําหรับขนน้ํามันปXโตรเลียมอย�างนั้นโดยพลัน และห0ามมิให0เรือลํานั้นถอยไปจาก
ท่ีนั้นโดยมิได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า 

 
มาตรา ๒๐๐  ในระหว�างเวลาท่ีเรือกําป?@นถังลําใด ซ่ึงมีน้ํามันปXโตรเลียมอย�างบรรทุก

ในถังระวางอยู�ในเรือยังพักอยู�ในเขตท�าหรือลําแม�น้ําตําบลใด ๆ ในประเทศไทย ท�านห0ามมิให0ใช0ไฟ
หรือโคมนอกจากโคมไฟฟMาบนเรือหรือในท่ีใกล0ชิดกับเรือลํานั้น ในขณะท่ีถังระวางหรือห0องบรรทุก
น้ํามันปXโตรเลียมยังเปXดอยู�หรือกําลังถ�ายหรือรับน้ํามันปXโตรเลียมหรือในขณะท่ีฝาครอบปากระวางยัง
เปXดอยู� และห0ามบรรดาคนในเรือนั้นทุกคนมิให0สูบยาหรือมีไม0ขีดไฟอยู�กับตัว แต�ท่ีบังคับไว0เหล�านี้ 
ต0องถือว�าไม�เป=นการห0ามไฟครัว หรือไฟในห0องเครื่องจักรสําหรับให0เกิดสติมพอให0เรือถอยเข0าหรือ
ถอยออกท่ีท�าขนสินค0าเช�นว�ามาแล0ว หรือออกไปยังทะเล หรือเพ่ือให0มีแรงสติมสําหรับทําการถ�าย
น้ํามันปXโตรเลียมท่ียังมีอยู�นั้นออกจากเรือ 

 

                                                 
๑๒๑ มาตรา ๑๙๕ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๒ มาตรา ๑๙๖ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๓ มาตรา ๑๙๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒๔ มาตรา ๑๙๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๐๑๑๒๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๒๑๒๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๓๑๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๔๑๒๘  ผู0ใดเท ท้ิง หรือปล�อยให0น้ํามันปXโตรเลียมหรือน้ํามันท่ีปนกับน้ํา

รั่วไหลด0วยประการใด ๆ ลงในเขตท�า แม�น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน�านน้ําไทย 
ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปQ หรือปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๐๕  ในไม�ว�าเวลาใด ห0ามมิให0เรือกําป?@นถังเข0าไปยังท�าหรือเข0าจอดเทียบ

ท�ามากกว�าลําหนึ่ง และในขณะท่ีเรือกําป?@นถังลําใดกําลังถ�ายน้ํามันปXโตรเลียมจากเรือ หรือรับน้ํามัน
ปXโตรเลียมลงบรรทุกในเรือ ห0ามมิให0เรือกําป?@นหรือเรือลําอ่ืนหรือเรือสําเภาลําหนึ่งลําใดอยู�เทียบท�า
เดียวกัน หรือเทียบกับกําป?@นถังลํานั้นเป=นอันขาด 

 
มาตรา ๒๐๖  เรือกําป?@นถังลําใดท่ีบรรทุกน้ํามันปXโตรเลียมอยู�ในถังระวางเรือ หรือท่ี

เพ่ิงจะเสร็จการถ�ายน้ํามันปXโตรเลียมท่ีบรรทุกมาเช�นนั้นจากเรือก็ดี ท�านห0ามมิให0เคลื่อนจากท่ี ๆ จอด
อยู�นั้นโดยมิได0รับอนุญาตจากเจ0าท�า ถ0าและเจ0าท�าเห็นเป=นท่ีพอใจว�าเรือกําป?@นถังลําใดไม�มีน้ํามัน
ปXโตรเลียมอยู�ในเรือ และได0ล0างชําระเปXดให0อากาศเข0าออกในถังระวางเรือโดยสะอาดสนิทแล0ว เจ0าท�า
อนุญาตให0เรือลํานั้นเลื่อนไปจอดยังท่ีใดตามท่ีจะกําหนดให0ไว0นั้นก็ได0 

 
มาตรา ๒๐๗๑๒๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๘๑๓๐  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา 

๒๐๕ หรือมาตรา ๒๐๖ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
                                                 

๑๒๕ มาตรา ๒๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒๖ มาตรา ๒๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒๗ มาตรา ๒๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒๘ มาตรา ๒๐๔ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๒๙ มาตรา ๒๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๓๐ มาตรา ๒๐๘ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวดท่ี ๓ 
ข0อบังคับว�าด0วยการทอดสมอใกล0เคียงหรือเกาสมอข0ามสาย 

ท�อหรือสิ่งก�อสร0างท่ีทอดใต0น้ํา๑๓๑ 
   

 
มาตรา ๒๐๙๑๓๒  สายโทรเลข สายโทรศัพท6 สายไฟฟMาหรือสายอ่ืนใด หรือท�อหรือ

สิ่งก�อสร0างท่ีทอดใต0น้ํา ในแม�น้ํา ลําคลอง บึง อ�างเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเป=นทางสัญจรของประชาชน
หรือท่ีประชาชนใช0ประโยชน6ร�วมกัน หรือทะเลภายในน�านน้ําไทย ให0เจ0าท�าจัดให0มีเครื่องหมายแสดง
ไว0 ณ ท่ีซ่ึงสายท�อหรือสิ่งก�อสร0างนั้นทอดลงน้ํา เครื่องหมายนั้นให0ทําเป=นเสาสูงมีปMายใหญ�สีขาวรูป
กลมติดท่ีปลายเสาในกลางปMายมีข0อความเป=นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว�า “สาย ท�อหรือสิ่งก�อสร0าง
ใต0น้ํา ห0ามทอดสมอและเกาสมอ” และในกรณีท่ีเห็นสมควรเจ0าท�าจะจัดให0มีการวางทุ�นหรือ
เครื่องหมายอ่ืนใดแสดงไว0ด0วยก็ได0 

ห0ามมิให0เรือลําใดทอดสมอภายในระยะข0างละหนึ่งร0อยเมตรนับจากท่ีซ่ึงสายท�อหรือ
สิ่งก�อสร0างใต0น้ําทอดอยู� หรือเกาสมอข0ามสาย ท�อหรือสิ่งก�อสร0างท่ีทอดใต0น้ํานั้น 

 
มาตรา ๒๑๐๑๓๓  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือลําใดทอดสมอเรือภายในเขตท่ีต0องห0าม

ตามความในหมวดนี้ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตว6น้ํา หรือเครื่องมือใด ๆ ข0ามเขต
เหล�านั้น ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�สามร0อยบาทถึงสามพันบาท และถ0าการกระทําดังกล�าวเป=นเหตุให0
เกิดความเสียหายแก�สาย ท�อ หรือสิ่งก�อสร0างใด ๆ ท่ีทอดใต0น้ําด0วย ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหก
เดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และต0องชดใช0ค�าเสียหายหรือ
ค�าใช0จ�ายในการซ�อมสายท�อหรือสิ่งก�อสร0างใต0น้ําท่ีเสียหายเนื่องจากการท่ีได0ทอดสมอหรือเกาสมอ 
หรือลากของข0ามสาย ท�อหรือสิ่งก�อสร0างนั้นด0วย 

ในระหว�างการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง เจ0าท�ามีอํานาจท่ีจะ
กักเรือท่ีเก่ียวข0องไว0ได0 จนกว�าจะมีประกันมาวางสําหรับเงินค�าปรับหรือค�าเสียหายหรือค�าใช0จ�ายใน
การซ�อมแซมตามท่ีเจ0าท�ากําหนดตามควรแก�กรณี 

 
มาตรา ๒๑๑  ตามความในหมวดนี้ เม่ือเรือลําใดแล�นข0ามเขตอันต0องห0ามดังท่ีว�า

มาแล0วแห�งใด ถ0ามิได0ชักสมอข้ึนพ0นจากน้ําจนแลเห็นได0 ท�านให0ถือว�าเรือลํานั้นเท�ากับได0เกาสมอข0าม
เขตท่ีต0องห0าม 

 
หมวดท่ี ๔ 

ว�าด0วยค�าธรรมเนียมประภาคาร 

                                                 
๑๓๑ ช่ือหมวดท่ี ๓ ข0อบังคับว�าด0วยการทอดสมอใกล0เคียงหรือเกาสมอข0ามสายท�อหรือ

สิ่งก�อสร0างท่ีทอดใต0นํ้า แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓๒ มาตรา ๒๐๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓๓ มาตรา ๒๑๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 
มาตรา ๒๑๒๑๓๔  ภายใต0บังคับแห�งมาตรา ๒๑๓ เรือเดินในทะเลท่ีเข0ามาในน�านน้ํา

ไทย หรือท่ีเดินจากท�าหนึ่งถึงอีกท�าหนึ่งต0องเสียค�าธรรมเนียมประภาคาร ทุ�นหมายร�องน้ํา และโคมไฟ 
แก�เจ0าพนักงานท่ีได0แต�งต้ังไว0เพ่ือการนั้นตามอัตราและวิธีการท่ีจะได0มีกฎกระทรวงกําหนดไว0เป=นครั้งคราว 

 
มาตรา ๒๑๓๑๓๕  เรือต�อไปนี้ให0ยกเว0นไม�ต0องเสียค�าธรรมเนียมประภาคาร ทุ�นหมาย

ร�องน้ํา และโคมไฟ ตามมาตรา ๒๑๒ คือ 
(๑) เรือของรัฐบาลไทย 
(๒) เรือยอชต6ของเอกชน 
(๓) เรือของรัฐบาลต�างประเทศ 
(๔) เรือท่ีใช0เฉพาะขนถ�ายสินค0าหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตท�าเดียวกัน หรือ

ระหว�างท�ากับท่ีทอดจอดเรือภายนอกแห�งท�านั้น 
(๕) เรือค0าชายฝ?@งขนาดบรรทุกตํ่ากว�า ๘๐๐ หาบ 
(๖) เรือเดินทางซ่ึงมีแต�อับเฉาไม�ได0ค�าระวางบรรทุกและไม�มีคนโดยสาร 
(๗) เรือท่ีเข0ามาเฉพาะจัดหาเชื้อเพลิง เครื่องพัสดุ หรือเสบียงสําหรับเรือลํานั้นเท�านั้น 
(๘) เรือท่ีเข0ามาเพราะถูกพายุ หรือเพ่ือทําการซ�อมแซม หรือเพราะเกิดเสียหาย แต�

เรือท่ีว�านี้จะต0องไม�ขนถ�ายสินค0าลงหรือข้ึนนอกจากสินค0าท่ีจําต0องขนลง เพ่ือการซ�อมแซมท่ีว�านี้ และ
ภายหลังได0ขนสินค0านั้นคืนข้ึนเรือ 

 
มาตรา ๒๑๔๑๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑๕๑๓๗  เรือลําใดซ่ึงจะต0องเสียค�าธรรมเนียมประภาคาร ทุ�นหมายร�องน้ํา 

และโคมไฟ มาขอใบปล�อยเรือ ให0เจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานศุลกากรหรือเจ0าพนักงานอ่ืนผู0มีหน0าท่ีออก
ใบปล�อยเรือขอตรวจดูใบเสร็จค�าธรรมเนียมนั้น ถ0าปรากฏว�าได0เสียค�าธรรมเนียมแล0ว จึงให0ออกใบ
ปล�อยเรือให0 

 
มาตรา ๒๑๖๑๓๘  นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือผู0ใดพยายามจะนําเรือไปจากน�านน้ํา

ไทย โดยไม�ได0เสียค�าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๑๒ หรือไม�ยอมให0วัดขนาดเรือท่ีตนเป=นผู0ควบคุมเพ่ือ
                                                 

๑๓๔ มาตรา ๒๑๒ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๓๕ มาตรา ๒๑๓ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๓๖ มาตรา ๒๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๓๗ มาตรา ๒๑๕ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

๑๓๘ มาตรา ๒๑๖ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประโยชน6ในการเรียกเก็บค�าธรรมเนียม ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 

หมวดท่ี ๕ 
ข0อบังคับสําหรับการปMองกันโรคภยันตราย 

   
 
มาตรา ๒๑๗  เม่ือได0รับข�าวว�ามีไข0อหิวาตกโรค ไข0ทรพิษ ไข0กาฬโรค ไข0จับ หรือโรค

ร0ายต�าง ๆ ท่ีมีอาการติดกันได0 เกิดข้ึนหรือมีอยู�ในเมืองท�าหรือตําบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขต
ไทย ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงนครบาลมีอํานาจชอบด0วยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา และแจ0งประกาศไปยังกงสุลต�างประเทศท่ัวกันว�า เมืองท�าหรือตําบลนั้น ๆ มีโรคร0ายท่ีติดกัน
ได0 แล0วให0บังคับบรรดาเรือท่ีจะมาจากเมืองท�าหรือตําบลนั้นให0ไปอยู�ท่ีสถานีหรือทําเลทอดสมอเพ่ือ
ปMองกันโรคภยันตราย และให0กักอยู� ท่ีนั้น จนกว�าเจ0าพนักงานแพทย6กระทรวงนครบาลหรือเจ0า
พนักงานรองซ่ึงต�อไปจะเรียกว�าเจ0าพนักงานแพทย6นั้น จะอนุญาตปล�อยให0ไปได0 

[คําว�า “รัฐมนตรีว�าการ” แก0ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติเทียบ
ตําแหน�งรัฐมนตรีกับตําแหน�งเสนาบดีแต�ก�อน พุทธศักราช ๒๔๗๕] 
 

มาตรา ๒๑๘  ทําเลสําหรับทอดสมอเรือท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตรายใน
น�านน้ําไทยนั้น คือ :- 

(๑) ท่ีเกาะพระ หน0าสถานีปMองกันโรคภยันตราย 
(๒) ท่ีเกาะสีชัง หน0าด�านศุลกากร 
(๓) ท่ีอ�างศิลา หน0าด�านศุลกากร 
(๔) ท่ีเมืองสมุทรปราการ ในแม�น้ําเจ0าพระยาหน0าด�านศุลกากร 
(๕) ท่ีกรุงเทพฯ ในแม�น้ําเจ0าพระยาหน0าโรงพักกองตระเวน

ตําบลบางคอแหลม 
 
มาตรา ๒๑๙  สถานีปMองกันโรคภยันตรายนั้นต้ังอยู�ท่ีเกาะพระ หรือ ณ ตําบลใด ๆ อีก

สุดแล0วแต�จะกําหนดต�อภายหลัง 
 
มาตรา ๒๒๐  ถ0าเรือกําป?@นลําใดท่ีเข0ามาถึงน�านน้ําไทยมีคนเป=นไข0กาฬโรค ไข0

อหิวาตกโรค ไข0ทรพิษ ไข0จับ หรือโรคร0ายอย�างหนึ่งอย�างใด ท่ีติดกันได0มาในเรือก็ดี หรือเป=นมาแล0ว
ภายใน ๑๔ วันก�อนวันท่ีเรือมาถึงก็ดี นายเรือหรือผู0ท่ีบังคับการในเรือลํานั้น ต0องชักธงสําหรับบอกว�า
มีโรคร0ายข้ึนไว0 และต0องทอดสมอจอดเรืออยู�ท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตราย จนกว�าเจ0าพนักงานแพทย6
จะอนุญาตปล�อยให0ไปจึงไปได0 ถ0าเป=นเรือท่ีจอดอยู�แล0วในน�านน้ําไทย นายเรือหรือผู0บังคับการในเรือ
นั้น ต0องชักธงสําหรับบอกว�ามีโรคร0ายข้ึนทันที และต0องถอยเรือไปจอดอยู�ยังตําบลท่ีเจ0าพนักงาน
แพทย6เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๒๑  เจ0าพนักงานแพทย6ต0องรีบไปไต�สวนเหตุการณ6ท่ีเรือนั้น และถ0าเห็น

เป=นการจําเป=นสําหรับความปMองกันโรคภยันตรายแก�บ0านเมืองท่ีจะต0องกักเรือและบรรดาคนในเรือลํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นั้นไว0ท่ีด�านปMองกันโรคภยันตราย ก็ให0มีคําสั่งแก�นายเรือหรือผู0ท่ีบังคับการในเรือนั้น ให0พาเรือและคน
ในเรือไปอยู�ในความกักด�านปMองกันโรคภยันตราย 

 
มาตรา ๒๒๒  เม่ือมีคําสั่งดังนั้น เป=นหน0าท่ีของนายเรือหรือผู0ควบคุมเรือนั้นจะต0อง

เอาเรือนั้นไปยังตําบลท่ีเจ0าพนักงานจะชี้ให0จอด และต0องจอดกักด�านอยู�ท่ีนั้นจนกว�าจะมีอนุญาต
ปล�อยให0ไปได0ตามข0อบังคับในกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๒๓๑๓๙  บรรดาเรือท่ีต0องกักด�านสําหรับปMองกันโรคภยันตรายตามคําสั่งนั้น 

ในเวลากลางวันให0ชักธงสําหรับบอกว�ามีโรคร0าย คือ ธงสีเหลือง มีธงประมวลอาณัติสัญญาณสากลอยู�
ข0างล�าง และในเวลากลางคืนให0ชักโคมไฟสีแดงไว0ท่ีปลายเสาหน0า 

 
มาตรา ๒๒๔  บรรดากองเรือรักษาท่ีเฝMาอยู�นั้น ในเวลากลางวันให0ชักธงสีเหลือง

อย�างเดียวนั้นไว0ท่ีท0ายเรือ และในเวลาต้ังแต�พระอาทิตย6ตกจนพระอาทิตย6ข้ึนให0มีโคมไฟไว0ท้ังท่ีหัวเรือ
และท0ายเรือ 

 
มาตรา ๒๒๕  ห0ามไม�ให0เรือท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตรายถอยไปจากท่ี โดย

มิได0รับหนังสืออนุญาตของเจ0าพนักงานแพทย6 
 
มาตรา ๒๒๖  ห0ามไม�ให0เรือท้ังหลาย นอกจากเรือของเจ0าพนักงานแพทย6เข0าเทียบ

ข0างเรือท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตราย และห0ามไม�ให0คนผู0ใดไปมาติดต�อกับเรือท่ีต0องกักนั้น และ
ห0ามไม�ให0คนผู0ใดในเรือท่ีต0องกักนั้นไปมาติดต�อกับบนฝ?@ง เว0นแต�การท่ีอาศัยฝากธุระโดยทางเจ0า
พนักงานแพทย6นั้น ยอมให0กระทําได0 

 
มาตรา ๒๒๗  เม่ือเรือลําใดท่ีมาถึงเมืองท�าใด ๆ ในประเทศไทยกําลังมีโรคร0ายท่ี

ติดต�อกันได0ในเรือหรือได0มีมาแล0วภายใน ๑๔ วันก�อนเวลาท่ีเรือมาถึงนั้นก็ดี ให0ส�งห�อและถุงหนังสือ
ไปรษณีย6แก�เจ0าพนักงานแพทย6 และเม่ือเจ0าพนักงานแพทย6ได0เอารมยาหรือทําตามวิธีปMองกันโรคร0าย
อย�างใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรแก�การแล0ว ก็ให0ส�งห�อและถุงหนังสือไปรษณีย6ไปยังท่ีว�าการกรมไปรษณีย6
ในเมืองนั้นได0 

 
มาตรา ๒๒๘  เม่ือมีวิธีสําหรับปMองกันความติดต�อของโรคร0ายได0โดยรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงนครบาลยอมเห็นชอบด0วยตามคราวท่ีสมควรแก�การแล0ว ก็ให0เจ0าพนักงานแพทย6มีอํานาจ
ชอบด0วยกฎหมายอนุญาตให0เรือกลไฟลําใด ๆ ผ�านทางเขตท�ารับถ�ายน้ําและเสบียง และขนสินค0าข้ึน
บกได0 

[คําว�า “รัฐมนตรีว�าการ” แก0ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติเทียบ
ตําแหน�งรัฐมนตรีกับตําแหน�งเสนาบดีแต�ก�อน พุทธศักราช ๒๔๗๕] 

 
                                                 

๑๓๙ มาตรา ๒๒๓ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศแก0ไขพระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือในน�านนํ้า
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๒๙  เม่ือเห็นเป=นการสมควร ให0เจ0าพนักงานแพทย6มีอํานาจบังคับให0เอา
คนในเรือลําใดท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตรายท้ังหมด หรือแต�บางคนข้ึนไปไว0ท่ีโรงพยาบาลหรือ
โรงพักท่ีสถานีปMองกันโรคของเมืองท�านั้นให0พักอาศัยและรักษาอยู�ท่ีนั้นจนกว�าเจ0าพนักงานแพทย6จะ
เห็นสมควรให0กลับไปท่ีเรือหรือย0ายไปลงเรืออ่ืนทําการติดต�อกับฝ?@งได0 

 
มาตรา ๒๓๐  เม่ือเวลามีคนท่ีต0องกักอยู�ท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตราย ในเวลา

กลางวันให0ชักธงสีเหลือง และเวลากลางคืนให0ชักโคมไฟสีแดงข้ึนไว0เป=นสําคัญในท่ี ๆ แลเห็นได0ง�าย 
 
มาตรา ๒๓๑  เม่ือมีธงหรือโคมไฟเป=นเครื่องหมายความกักด�านปMองกันโรค

ภยันตรายชักข้ึนไว0เช�นนั้น ห0ามไม�ให0คนผู0ใดนอกจากเจ0าพนักงานแพทย6 หรือคนท่ีเจ0าพนักงานแพทย6
ให0อนุญาตนั้นไปข้ึนบกท่ีโรงพักด�านปMองกันโรคภยันตรายเป=นอันขาด 

 
มาตรา ๒๓๒  เม่ือเจ0าพนักงานแพทย6จะต0องการกองรักษาสําหรับการปMองกันรักษา

ด�านท่ีปMองกันโรคภยันตรายให0การเป=นไปตามข0อบังคับการปMองกันโรคภยันตราย ก็ให0ผู0บังคับการกอง
ตระเวนจัดให0ตามท่ีต0องการ 

 
มาตรา ๒๓๓  ห0ามไม�ให0คนผู0ใดท่ีต0องกักอยู�ท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตรายไปจากท่ี

นั้นโดยอ0างเหตุอย�างหนึ่งอย�างใดก�อนท่ีได0รับอนุญาตปล�อยจากเจ0าพนักงานแพทย6นั้นเป=นอันขาด 
 
มาตรา ๒๓๔  ถ0าคนผู0ใดข้ึนไปบนเรือท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตราย หรือเข0าไป 

หรือจอดเรือข้ึนท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตรายโดยมิได0รับอนุญาตจากเจ0าพนักงานแพทย6 คนผู0นั้น
จะต0องถูกกักด�านปMองกันโรคภยันตราย มีกําหนดเวลาตามท่ีเจ0าพนักงานแพทย6จะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๓๕  ถ0าเจ0าพนักงานแพทย6มีความต0องการให0นายเรือท่ีต0องกักด�านปMองกัน

โรคภยันตรายจัดหาเรือและเครื่องใช0ต�าง ๆ เพ่ือส�งคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั้นข้ึนไปไว0ยังโรงพัก
สถานีปMองกันโรคภยันตราย นายเรือต0องปฏิบัติตามทุกประการ 

 
มาตรา ๒๓๖  ถ0ามีคนตายในเรือลําใดท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตราย หรือตาย

ในเรือท่ีบังคับให0ไปอยู�ในความกักด�านปMองกันโรคภยันตรายก็ดี ต0องจัดการปลงศพผู0ตายตามวิธีท่ีเจ0า
พนักงานแพทย6จะสั่งให0ทํา และผู0เป=นนายเรือลํานั้นจะต0องเป=นธุระจัดการนั้นให0เป=นไปตามคําสั่งของ
เจ0าพนักงานแพทย6ทุกประการ 

 
มาตรา ๒๓๗  บรรดาเรือต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตรายนั้น เม่ือได0ส�งคนโดยสาร

ข้ึนไว0ท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตรายแล0วต0องล0างและชําระเรือด0วยน้ํายากันโรคร0ายให0เป=นท่ีพอใจเจ0า
พนักงานแพทย6 และเม่ือทําดังนั้นแล0วก็อนุญาตปล�อยเรือลํานั้นไปจากความกักด�านได0 

 
มาตรา ๒๓๘  ผู0แทนเจ0าของเรือจะต0องรับใช0ค�าเลี้ยงดูคนท่ีต0องส�งข้ึนจากเรือนั้นไป

ไว0ท่ีด�านปMองกันโรคภยันตรายท่ีรัฐบาลได0ใช0จ�ายออกไปแล0วตามใบพยานของเจ0าพนักงานแพทย6 และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ต0องรับใช0ค�าชําระล0างเรือและค�าพยาบาลคนโดยสารและของอ่ืนด0วยยากันโรคร0ายนั้นด0วย 
 
มาตรา ๒๓๙  เป=นหน0าท่ีของเจ0าพนักงานแพทย6จะต0องรีบแจ0งรายงานต�อ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงนครบาลในทุกครั้งท่ีมีเหตุสมควรต0องเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ท่ีพ่ึงเข0า
มาถึงนั้นกักด�านปMองกันโรคภยันตราย และเม่ือต0องกักเรือใด ๆ เพ่ือตรวจโรคร0าย และเวลาท่ีอนุญาต
ปล�อยเรือนั้นก็ต0องรายงานด0วยเหมือนกัน 

[คําว�า “รัฐมนตรีว�าการ” แก0ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติเทียบ
ตําแหน�งรัฐมนตรีกับตําแหน�งเสนาบดีแต�ก�อน พุทธศักราช ๒๔๗๕] 

 
มาตรา ๒๔๐  เม่ือมีเรือเข0ามาจากเมืองท�าหรือตําบลใดท่ีมีโรคภยันตรายท่ีติดกันได0 

หรือท่ีชักธงบอกว�ามีโรคร0ายอยู�ในเรือก็ดี ถ0าเป=นการจําเป=นเพ่ือการเดินเรือไม�ให0เป=นอันตราย ผู0นําร�อง
จะข้ึนบนเรือนั้นเพ่ือพามายังท่ีทอดสมอด�านตรวจโรคภยันตรายก�อนได0รับอนุญาตแพทย6ก็ได0 แต�ถ0า
ภายหลังเจ0าพนักงานแพทย6ตรวจเห็นเป=นท่ีสมควรว�าต0องกักเรือลํานั้นท่ีด�านปMองกันโรคภยันตราย 
ผู0นําร�องผู0นั้นก็จะต0องถูกกักด0วย ตามลักษณะในมาตรา ๒๗๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔๑  นายเรือหรือแพทย6ในเรือลําใดท่ีเข0ามาถึงจากตําบลใดท่ีมีไข0

อหิวาตกโรค ไข0ทรพิษ หรือโรคร0ายท่ีติดต�อกันได0กําลังแพร�หลายอยู�ก็ดี หรือในลําเรือนั้นได0มีคนปVวย
เป=นโรคอย�างหนึ่งอย�างใดในระหว�าง ๑๔ วันก�อนวันท่ีเข0ามาถึงนั้นก็ดี นายเรือหรือแพทย6ผู0นั้นมีหน0าท่ี
จําเป=นต0องแจ0งเหตุเหล�านั้นโดยถ�องแท0แก�ผู0นําร�อง และแก�เจ0าพนักงานแพทย6ท่ีจะมาจอดเทียบข0าง
หรือข้ึนบนเรือนั้นให0ทราบ 

 
มาตรา ๒๔๒  เจ0าพนักงานแพทย6มีอํานาจท่ีจะข้ึนบนเรือใด ๆ ท่ีเข0ามาในน�านน้ํา

ไทย และตรวจคนในเรือนั้นได0ทุกคน และถ0าเห็นสมควรแก�การจะเรียกดูสมุดและหนังสือสําคัญ
สําหรับเรือด0วยก็ได0 และเจ0าพนักงานแพทย6จะต0องพยายามทุกอย�างในทางท่ีชอบด0วยกฎหมายตามท่ี
จะเห็นสมควรแก�การสําหรับท่ีจะให0ทราบได0ว�าเรือตลอดท้ังคนในเรือนั้นมีความสะอาดเรียบร0อย
ปราศจากไข0เจ็บเพียงไร 

 
มาตรา ๒๔๓  บรรดาคนท่ีส�งข้ึนไว0ท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตรายนั้น ต0องอยู�ในความ

กักด�านปMองกันโรคภยันตราย ตามกําหนดเวลาดังต�อไปนี้ คือ :- 
ไข0กาฬโรค ไม�เกิน ๑๐ วันต้ังแต�วันท่ีคนปVวยสุดท0ายตายลง หรือหายสนิท 

หรือย0ายไปไว0ในท่ีซ่ึงไม�ปะปนกับคนอ่ืน 
ไข0ทรพิษ ไม�เกิน ๑๔ วันต้ังแต�วันท่ีคนปVวยสุดท0ายตายลง หรือหายสนิท 

หรือย0ายไปไว0ในท่ีซ่ึงไม�ปะปนกับคนอ่ืน 
ไข0อหิวาตกโรค ไม�เกิน ๑๐ วันต้ังแต�วันท่ีคนปVวยสุดท0ายตายลง หรือหายสนิท 

หรือย0ายไปไว0ในท่ีซ่ึงไม�ปะปนกับคนอ่ืน 
 
มาตรา ๒๔๔  ห0ามมิให0เอาสิ่งของอย�างหนึ่งอย�างใดนอกจากหนังสือและเงินตรา

ออกจากท่ีใด หรือเรือลําใดท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตราย โดยมิได0รับอนุญาตจากเจ0าพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แพทย6เป=นอันขาด และบรรดาสิ่งของทุกอย�างท่ีเอาออกมาแล0วนั้นต0องชําระด0วยเครื่องยาปMองกันโรค
ร0ายตามวิธีท่ีเจ0าพนักงานแพทย6จะสั่งให0ทํานั้นเสียก�อนจึงส�งต�อไปได0 

 
มาตรา ๒๔๕  บรรดาหนังสือและห�อสิ่งของทางไปรษณีย6 (ไปรษณีย6วัตถุ) สําหรับส�ง

ถึงคนท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตรายนั้นให0ส�งไว0ยังท่ีว�าการกรมไปรษณีย6เพ่ือให0รีบส�งต�อไปใน
โอกาสแรกท่ีจะส�งได0 

 
มาตรา ๒๔๖  เจ0าพนักงานแพทย6ได0ตรวจบนเรือท่ีต0องกักด�านปMองกันโรคภยันตราย 

หรือไปตรวจท่ีสถานีปMองกันโรคภยันตรายในเวลาท่ีมีคนต0องกักด�านอยู�นั้นก็ดี เม่ือเวลากลับต0องชําระ
ตนเองด0วยเครื่องยาปMองกันโรคร0ายให0เรียบร0อยเสียก�อนจึงข้ึนบกได0 

 
มาตรา ๒๔๗  ในคราวท่ีเจ0าพนักงานแพทย6ของรัฐบาลไทยแจ0งความแก�นายเรือใน

บังคับต�างประเทศลําใดว�าจะต0องจัดการตามลักษณะในมาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๒๙ 
มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๒ นั้น เม่ือก�อนจะได0ลงมือจัดการ นายเรือลํานั้นย�อมมีอํานาจชอบธรรม
ท่ีจะไปแจ0งเหตุต�อกงสุลของประเทศนั้นได0 และกงสุล (ถ0าเห็นสมควรแก�การ) ก็มีอํานาจท่ีจะมาดูใน
เวลาท่ีตรวจเรือต�างประเทศนั้น และจะยอมหรือไม�ยอมให0เจ0าพนักงานจัดการตามข0อบังคับในมาตรา
ต�าง ๆ ท่ีกล�าวมาแล0วนั้นก็ได0 

 
มาตรา ๒๔๘๑๔๐  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๒๐ มาตรา 

๒๒๒ มาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๒๕ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๑ มาตรา 
๒๓๓ มาตรา ๒๓๔ มาตรา ๒๓๕ มาตรา ๒๓๖ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ มาตรา 
๒๔๑ มาตรา ๒๔๓ หรือมาตรา ๒๔๔ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 

 
หมวดท่ี ๖ 

ข0อบังคับสําหรับผู0นําร�อง๑๔๑ 
   

 
มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๗๖  (ยกเลิก) 
 

หมวดท่ี ๗ 
ว�าด0วยการจ0างและการเลิกจ0างคนสําหรับเรือต�าง ๆ 

และการสอบไล�ความรู0เพ่ือรับประกาศนียบัตรสําหรับทําการตามหน0าท่ีได0 
   

 
                                                 

๑๔๐ มาตรา ๒๔๘ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๔๑ ภาคท่ี ๓ หมวดท่ี ๖ ข0อบังคับสําหรับผู0นําร�อง มาตรา ๒๔๙ ถึงมาตรา ๒๗๖ ยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๗๗๑๔๒  ห0ามมิให0ผู0ใดทําการในเรือกลไฟ เรือยนต6 เรือเดินทะเล เรือบรรทุก
สินค0าขนาดต้ังแต� ๑๐๐ หาบข้ึนไปซ่ึงทําการติดต�อกับเรือเดินทะเลหรือเรือซ่ึงใช0เป=นเรือชูชีพประจํา
เรือเดินทะเล ในตําแหน�งท่ีกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือกําหนดให0ต0องมีประกาศนียบัตร เว0นแต�
เป=นผู0ท่ีได0รับประกาศนียบัตรรับรองความรู0ความสามารถให0ทําการเช�นนั้นได0 

 
มาตรา ๒๗๘๑๔๓  เม่ือจะออกประกาศนียบัตรเช�นว�ามาแล0วให0แก�ผู0ใดสําหรับทําการ

เป=นนายเรือ ต0นหน สรั่ง ไต0กkง นายท0าย คนถือท0าย หรือต0นกล คนใช0เครื่อง ท�านว�าผู0นั้นต0องสอบ
ความรู0ได0แล0ว และเม่ือยื่นใบสมัครสอบนั้นต0องมีพยานหลักฐานมาแสดงให0เป=นท่ีพอใจถึงเรื่องไม�เป=น
คนประพฤติเสเพลติดสุรายาเมา หรือติดยาเสพติดให0โทษ ความชํานาญการงานท่ีได0ทํามา และความ
ประพฤติท่ัวไปนั้นด0วย แต�ถ0าผู0นั้นเป=นนายเรือ ต0นหน สรั่ง ไต0กkง และนายท0าย จะต0องแสดงว�ามี
สายตาดีด0วย 

ในมาตรานี้ คําว�า 
“สรั่ง” หมายความถึงผู0ทําการควบคุมเรือลําเลียง 
“ไต0กkง” หมายความถึงผู0ควบคุมเรือใบเดินทะเลท่ีมีน้ําหนักบรรทุกต้ังแต� ๘๐๐ หาบ 

ข้ึนไป 
“คนถือท0าย” หมายความถึงผู0ควบคุม หรือผู0ถือท0าย หรือคนแจวท0ายของเรือ

บรรทุกสินค0าท่ีทําการติดต�อกับเรือเดินทะเล 
 
มาตรา ๒๗๙๑๔๔  ให0เจ0าท�าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออก

ข0อบังคับเก่ียวกับการสอบความรู0ของผู0ทําการในเรือในเรื่องดังต�อไปนี้ 
(๑) การแบ�งชั้นความรู0 
(๒) วิธีการสอบความรู0 
(๓) หลักสูตร 
(๔) คุณสมบัติของผู0สมัครสอบ 
(๕) ค�าธรรมเนียมในการสอบ 
(๖) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรู0ความสามารถ 
(๗) รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสอบความรู0 
ข0อบังคับนั้น เม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0ว ให0ใช0บังคับได0 
 
มาตรา ๒๘๐๑๔๕  ประกาศนียบัตรแสดงความรู0นั้นต0องระบุชื่อ อายุ และตําหนิ

                                                 
๑๔๒ มาตรา ๒๗๗ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๔๓ มาตรา ๒๗๘ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๔๔ มาตรา ๒๗๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๔๕ มาตรา ๒๘๐ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รูปพรรณของผู0ถือประกาศนียบัตร และข0อความอ่ืน ๆ ตามท่ีจําเป=น และต0องมีรูปถ�ายของผู0ถือ
ประกาศนียบัตรปXดไว0ด0วย 

ประกาศนียบัตรสําหรับคนถือท0ายให0มีอายุสามปQ นอกนั้นให0มีอายุห0าปQ เม่ือครบ
กําหนดแล0ว ผู0ถือต0องนํามาเปลี่ยนใหม� ให0เรียกค�าธรรมเนียมการเปลี่ยนประกาศนียบัตรก่ึงหนึ่งแห�ง
อัตราค�าธรรมเนียมเดิม และถ0าเจ0าท�าจะต0องการให0แสดงพยานหลักฐานดังท่ีบัญญัติไว0ในมาตรา ๒๗๘ 
ก็ทําได0 

 
มาตรา ๒๘๑  บรรดาประกาศนียบัตรสําหรับความรู0ท่ีได0ออกให0ไปแล0วก�อนเวลา

ประกาศใช0พระราชบัญญัตินี้นั้น ให0เป=นอันใช0ได0มีกําหนดห0าปQนับแต�วันท่ีออกประกาศนียบัตรให0ไป
แล0ว 

 
มาตรา ๒๘๒๑๔๖  ผู0ใดทําการในเรือในตําแหน�งท่ีกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ

กําหนดให0ต0องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู0ความสามารถ โดยมิได0รับประกาศนียบัตรรับรองความรู0
ความสามารถอันถูกต0องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน 
หรือปรับ ต้ังแต�หนึ่ งพันบาทถึงหนึ่ งห ม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ถ0าทําการในเรือในขณะท่ี
ประกาศนียบัตรสิ้นอายุแล0ว ต0องระวางโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๒๘๓ ๑๔๗  ผู0 ใดนํ าประกาศนียบัตรของผู0 อ่ืนมาใช0หรือแสดงว�าเป=น

ประกาศนียบัตรของตน หรือผู0ใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพ่ือให0ผู0อ่ืนกระทําการดังกล�าว ต0องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปQ หรือปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘๔๑๔๘  ผู0ทําการในเรือในตําแหน�งท่ีกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ

กําหนดให0ต0องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู0ความสามารถต0องเก็บประกาศนียบัตรของตนไว0ในเรือ
เพ่ือให0เจ0าท�าตรวจดูได0ในขณะท่ีทําการ 

ถ0าเจ0าท�าหรือตัวแทนเจ0าของเรือประสงค6จะเปลี่ยนตัวผู0ทําการในเรือลําใด ให0
เจ0าของหรือตัวแทนเจ0าของเรือนําใบอนุญาตใช0เรือลํานั้นพร0อมท้ังประกาศนียบัตรของผู0ท่ีจะทําการใน
เรือลํานั้นไปให0เจ0าพนักงานออกใบอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนตัวผู0ทําการในเรือไว0ในใบอนุญาตใช0เรือ 
ณ ท่ีทําการเจ0าท�าท0องถ่ินท่ีเรือนั้นข้ึนทะเบียน ภายในกําหนดสิบห0าวัน 

 
มาตรา ๒๘๕  คนรับจ0างสําหรับทําการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข0าทําการงานหรือ

มีผู0จ0างทําการงานในเรือกําป?@นชาติไทย หรือเรือกําป?@นต�างประเทศชาติใดท่ีไม�มีกงสุลประจําอยู�ใน
ประเทศไทย ต0องได0รับอนุญาตเจ0าท�าก�อนจึงทําได0 และเจ0าท�าต0องเรียกใบพยานเลิกจ0างท่ีผู0นั้นได0รับ

                                                 
๑๔๖ มาตรา ๒๘๒ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๗ มาตรา ๒๘๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๘ มาตรา ๒๘๔ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จากเรือท่ีตนได0ทําการงานมาแล0วในหนหลังมาเก็บรักษาไว0ด0วย ถ0าและผู0นั้นนําใบพยานเช�นนั้นมาส�ง
ไม�ได0 ท�านว�าผู0นั้นจําเป=นต0องชี้แจงว�าเป=นด0วยเหตุใดให0เป=นท่ีพอใจเจ0าท�า 

 
มาตรา ๒๘๕/๑๑๔๙  ให0เจ0าท�ามีอํานาจออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือได0

เม่ือได0รับการร0องขอ 
หลักเกณฑ6 วิธีการ แบบหนังสือสําคัญ และอัตราค�าธรรมเนียมในการออกหนังสือ

สําคัญ ประจําตัวคนประจําเรือ ให0เป=นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๘๖  ค�าธรรมเนียมซ่ึงรัฐบาลไทยจะได0กําหนดตามครั้งคราวนั้น ให0เรียก

เก็บสําหรับการว�าจ0างและการเลิกจ0างทุกครั้ง ให0เจ0าท�าจัดระเบียบพิกัดค�าธรรมเนียมเช�นนี้ปXด
ประกาศไว0ในท่ีแลเห็นง�าย ณ ท่ีว�าการกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* และให0มีอํานาจไม�ยอม
เป=นธุระจัดการว�าจ0างหรือการเลิกจ0างรายใด ๆ ก�อนได0รับค�าธรรมเนียมในส�วนนั้น 

 
มาตรา ๒๘๗  เจ0าของเรือหรือนายเรือกําป?@นจะว�าจ0างหรือเลิกจ0างคนการสําหรับเรือ

เดินทะเล ณ ท่ีว�าการกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* ต0องเสียเงินค�าธรรมเนียมตามพิกัดท่ีต้ัง
ไว0สําหรับการว�าจ0างหรือเลิกจ0างนั้นทุกครั้ง 

 
มาตรา ๒๘๘  เม่ือคนทําการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจ0างจากเรือกําป?@นไทยลํา

หนึ่งลําใดภายในพระราชอาณาเขต นายเรือกําป?@นลํานั้นต0องทําใบพยานการเลิกจ0างให0ผู0นั้นไปฉบับ
หนึ่งเป=นคู�มือ ให0ทําให0ในเวลาท่ีเลิกจ0าง และให0เขียนความลงไว0ในนั้นว�าผู0นั้นได0รับจ0างช0านานเท�าใด 
ประเภทการท่ีได0ใช0ให0ทํา และเลิกจ0างเม่ือวันใด และลงลายมือนายเรือเป=นสําคัญ ถ0าและผู0เลิกรับจ0าง
จะขอร0องให0ทําหนังสือชี้แจงเพ่ิมเติมว�าได0ให0ค�าจ0างและได0หักเงินค�าจ0างอย�างไร นายเรือต0องทําให0ตาม
ประสงค6 ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต�เวลาท่ีร0องขอ 

 
มาตรา ๒๘๙  การเลิกจ0างคนทําการในเรือเดินทะเลจากเรือกําป?@นชาติไทย หรือจาก

เรือกําป?@นต�างประเทศท่ีไม�มีกงสุลประจําอยู�ในประเทศไทยนั้นห0ามมิให0ทําในท่ีอ่ืน นอกจากท่ีว�าการ
กรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 
มาตรา ๒๙๐๑๕๐  ผู0ใดฝVาฝZนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา 

๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ ต0องระวางโทษปรับต้ังแต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท 
 

หมวดท่ี ๘ 
ว�าด0วยการใช0อํานาจทําโทษสําหรับความผิด 

   
                                                 

๑๔๙ มาตรา ๒๘๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๕๐ มาตรา ๒๙๐ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๙๑๑๕๑  ผู0นําร�อง นายเรือ ต0นหน สรั่ง ไต0กkง นายท0าย คนถือท0าย ต0นกล 

หรือคนใช0เครื่อง ที่ได0รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผู0ใดหย�อนความสามารถ หรือประพฤติ
ไม�สมควรแก�หน0าท่ี ละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข0อบังคับเก่ียวแก�การเดินเรือหรือหน0าท่ีของตน 
ให0เจ0าท�ามีอํานาจท่ีจะสั่งงดไม�ให0ใช0ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีกําหนดไม�เกินสองปQ แต�ไม�เป=น
การลบล0างโทษอย�างอ่ืนซ่ึงผู0นั้นจะพึงได0รับ 

ถ0าผู0นั้นไม�พอใจคําสั่งให0งดใช0ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ให0ผู0นั้นมีสิทธิท่ีจะ
อุทธรณ6ไปยังรัฐมนตรีเจ0าหน0าท่ีภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได0ทราบคําสั่ง คําชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้น 
เป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรียังมิได0ชี้ขาด คําสั่งให0งดใช0ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีผล
บังคับได0 

 
มาตรา ๒๙๒  เจ0าท�าทุกตําบลมีอํานาจหน0าท่ีท่ีงดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร หรือ

ใบอนุญาตใด ๆ ได0ตามลักษณะมาตรา ๒๙๑ และเพ่ือประกอบกับการเช�นนั้นให0เจ0าท�ามีอํานาจทําการ
ไต�สวนและหมายเรียกพยานและสืบพยานได0ทุกอย�าง ถ0าพยานคนใดไม�มาเบิกพยานหรือขัดขืนไม�ยอม
เบิกพยานก็ดี ท�านว�ามีความผิดต0องระวางโทษต�อหน0าศาลธรรมดา ตามโทษานุโทษท่ีกฎหมายบัญญัติ
ไว0สําหรับความผิดเช�นนั้น 

ในการไต�สวนอย�างใดตามท่ีว�ามาแล0วเจ0าท�าจะมีผู0ช�วยวินิจฉัยสองนาย ซ่ึง
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงนครบาลจะเลือกจากจําพวกคนท่ีมีความรอบรู0ชํานาญในการเดินเรือทะเลมา
นั่งพร0อมด0วยก็ได0 

ถ0าผู0ต0องคดีคนใดไม�มีความพอใจและจะขอให0ตรวจคําตัดสินของคณะท่ีไต�สวนเช�น
ว�ามานี้เสียใหม� ท�านว�าจะฟMองอุทธรณ6เจ0าท�าต�อศาลอันมีหน0าท่ีก็ฟMองได0 

[คําว�า “รัฐมนตรีว�าการ” แก0ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติเทียบ
ตําแหน�งรัฐมนตรีกับตําแหน�งเสนาบดีแต�ก�อน พุทธศักราช ๒๔๗๕] 
 

มาตรา ๒๙๓  การใช0อํานาจปรับโทษท่ีให0ไว0แก�เจ0าท�าตามพระราชบัญญัตินี้นั้น ไม�
เก่ียวข0องอย�างใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพ�งซ่ึงอาจฟMองร0องจําเลยในความผิดอันเดียวนั้นต�อศาล ซ่ึง
มีหน0าท่ีเพ่ือให0ลงโทษหรือให0ปรับจําเลยใช0ค�าเสียหาย ตามลักษณะท่ีบัญญัติไว0ในพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืนสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๒๙๔๑๕๒  ผู0ใดถูกเจ0าท�ายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตอย�าง

ใดตามพระราชบัญญัตินี้และสั่งให0นําประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นส�งเจ0าท�า ถ0าไม�ส�งภายในเวลา
ท่ีเจ0าท�ากําหนด ต0องระวางโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๒๙๕  ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ท่ีถูกเรียกคืนนั้น ท�านให0ยกเลิก

                                                 
๑๕๑ มาตรา ๒๙๑ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๕๒ มาตรา ๒๙๔ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เป=นอันใช0ไม�ได0ต�อไปทุกฉบับ 
 
มาตรา ๒๙๖  บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรท่ีถูกยึดไว0ชั่วคราวนั้น ให0รักษาไว0 

ณ ท่ีว�าการกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี* เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีให0ยึดแล0วให0ส�งคืนแก�ผู0ถือ
รับไปตามเดิม แต�ต0องจดความที่ได0ยึดนั้นลงไว0ในฉบับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นด0วย
เป=นสําคัญ 

 
หมวดท่ี ๙ 

ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพ�ง 
   

 
มาตรา ๒๙๗๑๕๓  ผู0 ใดไม�ปฏิ บั ติตามคําสั่งของเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานในการ

ปฏิบัติการตามอํานาจหน0าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือนหรือปรับต้ัง
แต�ห0าร0อยบาทถึงห0าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู0ใดต�อสู0หรือขัดขวางเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานในการปฏิบัติการตามอํานาจหน0าท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปQ หรือปรับต้ังแต�สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ถ0าการต�อสู0หรือขัดขวางนั้นกระทําโดยใช0กําลังประทุษร0ายหรือขู�เข็ญว�าจะใช0กําลัง
ประทุษร0าย ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองปQ หรือปรับต้ังแต�สี่พันบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๙๘  ในความผิดอย�างใด ๆ ต�อพระราชบัญญัตินี้ ถ0าผู0ท่ีควบคุมเรือหรือ

ควบคุมเครื่องจักรของเรือกําป?@นและเรือเล็กต�าง ๆ ลําใดซ่ึงเป=นจําเลยนั้น หลบหนีตามตัวไม�ได0 ท�าน
ว�าศาลมีอํานาจลงโทษปรับแก�เจ0าของเรือหรือแก�ผู0 ท่ีได0รับใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้นได0ตามท่ี
กฎหมายนี้บัญญัติไว0สําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๒๙๙  เจ0าของเรือหรือผู0ท่ีรับใบอนุญาตสําหรับเรือกําป?@นและเรือเล็กต�าง ๆ ทุก

ลํา ต0องเป=นผู0รับผิดชอบในการใช0ค�าปรับต�าง ๆ ซ่ึงนายเรือ, ต0นกล, ต0นหน หรือลูกเรือลํานั้นถูกปรับ
โดยกระทําความผิดอย�างหนึ่งอย�างใดต�อพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐๐  เจ0าของแพไม0ทุกแพต0องเป=นผู0รับผิดชอบในการใช0ค�าปรับต�าง ๆ ซ่ึงผู0

ท่ีควบคุมแพหรือคนประจําการในแพนั้น ถูกปรับโดยกระทําความผิดอย�างหนึ่ งอย�างใดต�อ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐๑  ลักษณะโทษต�าง ๆ ท่ีกําหนดไว0ในพระราชบัญญัตินี้  ท�านว�าไม�

เก่ียวข0องอย�างใดกับความรับผิดชอบซ่ึงจําเลยจะพึงถูกปรับในคดีส�วนแพ�ง เพราะความผิดอย�างหนึ่ง
อย�างใดต�อพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๕๓ มาตรา ๒๙๗ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวดท่ี ๑๐ 

ข0อบังคับท่ัวไปสําหรับเม่ือมีเหตุเรือโดนกัน 
   

 
มาตรา ๓๐๒  ถ0ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป=นโดยความไม�ได0แกล0ง หรือเป=นโดยเหตุ

ใด ๆ ซ่ึงเหลือความสามารถของมนุษย6จะปMองกันได0ก็ดี ท�านว�าอันตรายและความเสียหายท่ีได0มีข้ึนแก�
เรือลําใดมากน0อยเท�าใดต0องเป=นพับกับเรือลํานั้นเองท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๓๐๓  ถ0ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป=นด0วยความผิดหรือความละเลย ท�านว�า

อันตรายและความเสียหายท่ีได0มีข้ึนมากน0อยเท�าใด ให0ปรับเอาแก�เรือลําท่ีมีความผิดหรือมีความ
ละเลยนั้น 

 
มาตรา ๓๐๔  ถ0าเรือท่ีโดนกันนั้น ต�างมีความผิดหรือความละเลยท้ังสองลํา ท�านว�า

ไม�ต0องปรับให0ฝVายใดใช0ค�าเสียหายอันตรายซ่ึงได0มีแก�ลําใดหรือท้ังสองลําเว0นไว0แต�ถ0าพิจารณาได0ความ
ปรากฏว�า มูลเหตุท่ีโดนกันได0เกิดจากฝVายใดโดยมากฉะนั้น จึงให0ศาลซ่ึงมีหน0าท่ีตัดสินกําหนดจํานวน
เงินท่ีฝVายนั้นจะต0องใช0ค�าเสียหายให0แก�อีกฝVายหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๐๕  เม่ือมีความผิดหรือความละเลยเกิดข้ึนอย�างใดอันเรือท่ีเก่ียวข0องมี

ความผิดด0วยกันท้ังสองฝVาย ท�านว�าเจ0าของหรือนายเรือท้ังสองลํานั้น หรือลําใดแต�ลําเดียว ต0อง
รับผิดชอบใช0ค�าอันตรายหรือความเสียหายท่ีได0มีข้ึนแก�สิ่งของท่ีบรรทุกในเรือหรือแก�บุคคล เพราะ
ความผิดหรือความละเลยท่ีได0กระทํานั้น 

ถ0าและการต0องใช0ค�าอันตรายหรือความเสียหายนั้นตกหนักแก�เรือท่ีต0องคดีนั้นแต�ลํา
เดียว ท�านว�าเรือลํานั้นย�อมมีอํานาจท่ีจะฟMองร0องให0เรืออีกลําหนึ่งท่ีต0องคดีด0วยกันช�วยใช0เงินท่ีได0เสีย
ไปแล0วนั้นก่ึงหนึ่ง 

ถ0าและทางพิจารณาตามกฎหมายได0พิพากษาว�าความรับผิดชอบนั้นควรแบ�งกันเป=น
อย�างอ่ืนนอกจากท่ีว�ามาแล0วฉะนั้น ท�านว�าการท่ีจะต0องใช0เงินค�าอันตรายหรือความเสียหายต0อง
เป=นไปตามคําพิพากษานั้น 

 
มาตรา ๓๐๖  การร0องเอาค�าเสียหายนั้นท�านว�ากัปตันหรือนายเรือลําใดท่ีเก่ียวในคดี

ย�อมมีอํานาจเป=นโจทก6แทนบรรดาบุคคลท่ีเก่ียวข0องนั้นได0 
 
มาตรา ๓๐๗  ถ0าการท่ีเรือโดนกันเป=นเหตุให0เสียชีวิตหรือเกิดบาดเจ็บแก�บุคคล ท�าน

ว�าเงินค�าเสียหายท่ีตัดสินให0เสียในส�วนนี้ต0องใช0ก�อนค�าเสียหายอย�างอ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๓๐๘  คําร0องเอาค�าเสียหายอย�างใด ๆ ท่ีเนื่องจากเหตุเรือโดนกันนั้น ท�านว�า

ต0องยื่นภายในหกเดือนนับจากวันท่ีผู0เก่ียวข0องเป=นโจทก6ได0ทราบเหตุอันนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๐๙  เม่ือได0มีคําฟMองเรียกค�าเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นต�อศาล 
ถ0าผู0ใดท่ีเก่ียวในคดีร0องขอข้ึน ท�านว�าผู0พิพากษาท่ีมีหน0าท่ีมีอํานาจท่ีจะออกคําสั่งให0มีการอายัติแก�เรือ
ลําเดียวหรือหลายลําอันต0องหาว�าเป=นต0นเหตุในการท่ีเรือโดนกันนั้นได0 

 
มาตรา ๓๑๐  (๑)๑๕๔ ถ0ามีความผิดอย�างใดต�อกฎข0อบังคับสําหรับปMองกันเหตุเรือ

โดนกันเกิดข้ึนเพราะความละเมิดของนายเรือ ผู0ท่ีควบคุมเรือ หรือเจ0าของเรือผู0ใด อันเป=นละเมิดท่ี
กระทําด0วยความจงใจ นายเรือ ผู0ท่ีควบคุมเรือ หรือเจ0าของเรือผู0นั้น ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหก
เดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๒) ถ0ามีความเสียหายเกิดข้ึนแก�บุคคล หรือทรัพย6สมบัติเพราะเหตุเรือลําใดไม�
ปฏิบัติตามข0อบังคับอย�างหนึ่งอย�างใด ในกฎข0อบังคับสําหรับปMองกันเหตุเรือโดนกัน ท�านว�าให0ถือว�า
ความเสียหายอันนั้นเท�ากับได0มีข้ึนจากความละเมิดอันจงใจของผู0ควบคุมการอยู�บนดาดฟMาเรือลํานั้น
ในขณะท่ีเกิดเหตุ เว0นไว0แต�ถ0าพิสูจน6ให0ศาลเห็นเป=นท่ีพอใจว�ามีเหตุอันจําเป=นในขณะนั้นท่ีจะต0อง
ประพฤติให0ผิดไปจากกฎข0อบังคับท่ีว�ามาแล0ว 

(๓) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถ0าปรากฏข้ึนต�อศาลซ่ึงพิจารณาคดีนั้นว�าได0มีความละเมิด
เกิดข้ึนต�อข0อบังคับข0อหนึ่งข0อใดแห�งกฎข0อบังคับสําหรับปMองกันเหตุเรือโดนกัน ท�านให0ถือว�าความผิด
ท่ีเป=นมูลแห�งคดีนั้นตกอยู�กับเรือลําท่ีได0มีความละเมิดอันนั้น เว0นไว0แต�ถ0าพิสูจน6ให0ศาลเห็นเป=นท่ีพอใจ
ว�าได0มีเหตุอันจําเป=นท่ีจะต0องประพฤติให0ผิดไปจากกฎข0อบังคับท่ีว�ามาแล0ว 

 
มาตรา ๓๑๑  เม่ือเจ0าของเรือหรือนายเรือลําใดต0องการกฎข0อบังคับสําหรับปMองกัน

เหตุเรือโดนกัน ก็ให0เจ0าท�าจ�ายให0ตามความประสงค6 
 
มาตรา ๓๑๒  เม่ือเกิดเหตุเรือสองลําโดนกันข้ึนเวลาใด นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือ

ท้ังสองฝVาย เม่ือเห็นว�าจะกระทําได0เพียงใดโดยไม�เป=นท่ีน�ากลัวอันตรายจะมีข้ึนแก�เรือ หรือลูกเรือ 
หรือคนโดยสาร (ท่ีหากจะมี) ในเรือของตน ท�านว�าเป=นหน0าท่ีของนายเรือหรือผู0ควบคุมเรือควรจะ
กระทําดังต�อไปนี้ คือ 

(ก) ต0องช�วยเหลือตามความสามารถท่ีจะกระทําได0เพียงใดแก�เรืออีกลําหนึ่งท่ีโดนกัน 
และแก�นายเรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถ0าหากมี) ของเรือลํานั้น เพ่ือปMองกันให0พ0นจากอันตรายท่ีจะ
พึงเกิดจากเหตุท่ีเรือโดนกันนั้น และต0องรอเรืออยู�ใกล0กับเรือลํานั้นจนกว�าจะเป=นท่ีแน�ใจว�าไม�ต0องการ
ให0ช�วยเหลืออีกต�อไป 

(ข) ต0องแจ0งชื่อเรือ ชื่อเมืองท�าท่ีเป=นสํานักนี้ของเรือของตน และมาจากเมืองท�าใด 
จะไปเมืองท�าใด แก�นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรืออีกลําหนึ่งท่ีโดนกันนั้นให0ทราบ 

ถ0านายเรือหรือผู0ท่ีควบคุมเรือลําใดละเลยไม�กระทําตามข0อปฏิบัติท่ีว�าไว0ในมาตรานี้ 
และไม�มีเหตุอันสมควรท่ีจะแก0ตัวได0ว�าเป=นด0วยเหตุใด ท�านว�าถ0าไม�มีสักขีพยานแน�นอนว�าเป=นอย�างอ่ืน 
ต0องถือว�าเหตุเรือโดนกันนั้นได0เกิดข้ึนเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความประพฤติ
ละเมิดฉะนั้น 

นายเรือหรือผู0ที่ควบคุมเรือผู0ใดละเลยหรือไม�ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี้
                                                 

๑๕๔ มาตรา ๓๑๐ (๑) แก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โดยไม�มีเหตุอันสมควร ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให0เจ0าท�ามีอํานาจสั่งงดใช0ประกาศนียบัตรสําหรับทําการในหน0าท่ีเช�นนั้น 
มีกําหนดไม�เกินสองปQ หรือสั่งห0ามใช0ประกาศนียบัตรนั้นตลอดไปก็ได0๑๕๕ 

 
พระราชบัญญัติตราไว0 ณ วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป=นวันท่ี 

๙๗๙ ในรัชกาลป?จจุบันนี้ 

                                                 
๑๕๕ มาตรา ๓๑๒ วรรคสาม แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แบบท่ี ๑ 
แบบคําถามซ่ึงนายเรือ 

ต0องชี้แจงในเวลาท่ีเรือเข0ามาถึง 
   

 
(๑) วันท่ีเรือมาถึง .................................................................................  
(๒) ชื่อเรือ ............................................................................................  
(๓) ธงชาติของเรือ ...............................................................................  
(๔) ประเภทของเรือ .............................................................................  
(๕) เรือขนาดก่ีตัน ................................................................................  
(๖) ชื่อนายเรือ .....................................................................................  
(๗) เรือมาข้ึนแก�ผู0ใด ............................................................................  
(๘) เรือมาจากไหน ...............................................................................  
(๙) ได0ออกเรือจากนั่นเม่ือวันใด ...........................................................  
(๑๐) ประเภทสินค0าท่ีบรรทุกมาในเรือ .................................................  
(๑๑) มียาฝX@นบรรทุกมาเท�าไร ...............................................................  
(๑๒) มีหนังสือส�งทางไปรษณีย6มาเท�าไร ...............................................  
(๑๓) มีเครื่องอาวุธอย�างไรเท�าไร ..........................................................  
(๑๔) มีเครื่องกระสุนปZนและเครื่องระเบิดอย�างไรเท�าไร .......................  
(๑๕) มีโรคร0ายท่ีติดกันได0หรือไม� ..........................................................  
(๑๖) ได0มีคนตายในเรือหรือไม� .............................................................  
(๑๗) จํานวนคนประจําเรือ...................................................................  
(๑๘) จํานวนคนโดยสารชั้นมีห0องให0พัก ................................................  
(๑๙) จํานวนคนโดยสารท่ีอาศัยพักบนดาดฟMา ......................................  
(๒๐) จดหมายเหตุ ...............................................................................  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แบบท่ี ๒ 
พิกัดค�าจ0างนําร�อง๑๕๖ 

   
 

(ยกเลิก) 

                                                 
๑๕๖ พิกัดค�าจ0างนําร�องตามแบบที่ ๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แบบท่ี ๓ 
พิกัดค�าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ๑๕๗ 

   
 

(ยกเลิก) 

                                                 
๑๕๗ พิกัดค�าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟแบบท่ี ๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือใน

น�านนํ้าไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

       
ประกาศแก0ไขพระราชบัญญัติว�าด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖๑๕๘ 
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราค�าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ6 พ.ศ. 
๒๔๗๔๑๕๙ 
 
พระราชบัญญัติเทียบตําแหน�งรัฐมนตรีกับตําแหน�งเสนาบดีแต�ก�อน พุทธศักราช ๒๔๗๕๑๖๐ 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงประกาศใช0อยู�ในเวลานี้ คําว�า 
เสนาบดี ให0อ�านเป=นรัฐมนตรี คําท่ีกล�าวถึงเสนาบดีกระทรวงใด ๆ ให0หมายความว�า รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงนั้น ๆ และคําว�า กฎเสนาบดี ให0อ�านเป=นกฎกระทรวง 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทยแก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖๑๖๑ 
 

มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗๑๖๒ 
 

มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต�วันท่ี ๑ พฤษจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
เป=นต0นไป 

 
มาตรา ๔  เรือเดินสมุทรบรรทุกนักท�องเท่ียวรอบโลกชั่วครั้งคราว ให0 เก็บ

ค�าธรรมเนียมประภาคาร ทุ�นหมายร�องน้ําและโคมไฟ ก่ึงอัตราปกติ 
 
มาตรา ๕๑๖๓  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตสําหรับเรือกลไฟและเรือยนต6รับจ0าง

บรรทุกคนโดยสารหรือสินค0า หรือจูงเรือนั้น ถ0าเป=นเรือเดินประจําทาง เจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานซ่ึงได0
แต�งต้ังข้ึนเพ่ือทําการจดทะเบียนมีอํานาจท่ีจะ 

(๑) กําหนดข0อห0ามและเง่ือนไขเก่ียวกับเขตหรือทางท่ีจะใช0เรือนั้นเดิน 
(๒) กําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับจํานวน ขนาด ชนิดและกําลังเครื่องจักรของเรือท่ีจะใช0

เดินจากตําบลหนึ่งถึงตําบลหนึ่ง ตลอดจนถึงการสับเปลี่ยนเรือใช0แทนกันชั่วคราวด0วย 
(๓) กําหนดท�าเรือต0นทางและปลายทาง 

                                                 
๑๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๓๐/-/หน0า ๓๐๐/๒๑ กันยายน ๒๔๕๖ 
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๘/-/หน0า ๕๕๗/๔ กุมภาพันธ6 ๒๔๗๔ 
๑๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๔๙/-/หน0า ๕๗๗/๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๕ 
๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๐/-/หน0า ๘๔๒/๑๔ มกราคม ๒๔๗๖ 
๑๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๑/-/หน0า๘๐๗/๒๘ ตุลาคม ๒๔๗๗ 
๑๖๓ มาตรา ๕ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) สั่งงดอนุญาตเรือลําใด ๆ หรือของเจ0าของใด ๆ มิให0เดินประจําทางท่ีเห็นว�ามี
เรืออ่ืนเดินอยู�เพียงพอแล0ว หรือเม่ือเห็นว�าถ0าให0อนุญาตจะมีการแข�งขันกันจนจะเป=นเหตุให0เกิดความ
เสื่อมเสียความปลอดภัยของประชาชน 

(๕) ต้ังคณะกรรมการข้ึนโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
เป=นครั้งคราว เพ่ือกําหนดเง่ือนไขในเรื่องค�าโดยสาร ค�าระวาง ค�าจูงเรือ ค�าบริการอ่ืน จํานวนเรือท่ีจะ
ใช0เดิน เวลาออกเรือ และเวลาเรือถึงท�าเรือปลายทาง คณะกรรมการนั้นให0รวมท้ังเจ0าของเรือหรือ
ผู0แทนด0วย 

ถ0าไม�ใช�เรือเดินประจําทาง เจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานซ่ึงได0แต�งต้ังข้ึน มีอํานาจท่ีจะห0าม
หรือจํากัดมิให0เดินเรือรับจ0างในเขตใด ๆ ในเม่ือเห็นว�าการเดินเรือรับจ0างในเขตนั้นจะเป=นเหตุให0เกิด
ความไม�สงบเรียบร0อยหรือเสียหายแก�ทรัพย6สินของประชาชน 

 
มาตรา ๖  เรือกลไฟ และเรือยนตร6ท่ีทําการรับจ0างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค0า 

หรือจูงเรือเป=นการประจําทางท่ียังมิได0แจ0งความจํานงว�าจะนําเรือไปเดินจากตําบลใดถึงตําบลใดนั้น 
ให0นําใบอนุญาตสําหรับเรือมาขอแก0ไขเสียให0ถูกต0องตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสี่เดือน นับต้ังแต�วัน
ประกาศใช0พระราชบัญญัตินี้เป=นต0นไป การแก0ทะเบียนเช�นว�ามานี้ ไม�ต0องเสียค�าธรรมเนียม 

 
มาตรา ๗๑๖๔  เรือกลไฟและเรือยนต6ท่ีรับจ0างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค0า หรือจูง

เรือลําใด ฝVาฝZนเง่ือนไขท่ีได0กําหนดข้ึนตามมาตรา ๕ เจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานมีอํานาจท่ีจะสั่งงดการ
เดินเรือของเรือนั้น ๆ เสียชั่วคราว หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตสําหรับเรือนั้นไว0มีกําหนดไม�เกินหกเดือน
ก็ได0 

เจ0าของเรือหรือเจ0าของกิจการเดินเรือท่ีถูกสั่งงดการเดินเรือหรือถูกยึดใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ6ต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมได0ภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได0
ทราบคําสั่ง คําชี้ขาดของรัฐมนตรีเป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรียังมิได0ชี้ขาด คําสั่งงดหรือยึดนั้นมี
ผลบังคับได0 

เรือใดท่ีถูกสั่งงดการเดินเรือ หรือถูกยึดใบอนุญาตแล0วยังขืนเดิน หรือเรือใดกระทํา
การรับจ0างบรรทุกคนโดยสาร หรือสินค0าหรือจูงเรือเป=นการประจําทางโดยมิได0รับใบอนุญาต นายเรือ
หรือผู0ท่ีควบคุมเรือ หรือเจ0าของเรือหรือเจ0าของกิจการเดินเรือต0องระวางโทษปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาท
ถึงหนึ่งหม่ืนบาท๑๖๕ 
 

มาตรา ๑๒  บรรดาธงสัญญาณท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทยยังมิได0
บังคับไว0นั้น ให0บรรดาเรือกลไฟท่ีเข0ามาในเขตท�าแห�งน�านน้ําไทยปฏิบัติตามประมวลสัญญาณสากลท่ี
ใช0อยู�จงทุกประการ 

 

                                                 
๑๖๔ มาตรา ๗ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๖๕ มาตรา ๗ วรรคสาม แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย 

(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓๑๖๖  บรรดาความผิดตามกฎหมายว�าด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทยท่ีมี
โทษปรับสถานเดียวไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท ให0เจ0าท�ามีอํานาจเปรียบเทียบผู0ต0องหาได0เม่ือผู0เสียหาย
ยินยอมและผู0ต0องหาได0ชําระค�าปรับตามคําเปรียบเทียบของเจ0าท�าแล0วให0ถือว�าคดีเลิกกันตาม
กฎหมายว�าด0วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๔  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเศรษฐการมีอํานาจหน0าท่ีรักษาการให0

เป=นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติแก0ไขเพ่ิมเติม 
และให0มีอํานาจต้ังเจ0าพนักงาน ออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียม หรือกิจการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการ
ให0เป=นไปตามบทแห�งพระราชบัญญัตินี้ 

เจ0าพนักงานท่ีได0รับแต�งต้ังตามมาตรานี้ ให0ถือว�าเป=นเจ0าหน0าท่ีของกรมเจ0าท�าและ
การต้ังเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานให0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด0วย และให0ระบุให0ชัดเจนว�า ผู0ได0รับ
แต�งต้ังนั้นมีอํานาจปฏิบัติหน0าท่ีเพียงใด 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0วให0ใช0บังคับได0 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๒)๑๖๗ 
 

มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้เม่ือพ0นกําหนด ๖ เดือน นับแต�วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 

 
มาตรา ๔  การนําร�องนั้น ให0อยู� ในอํานาจและความควบคุมของรัฐบาล ให0

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงท่ีกรมเจ0าท�าสังกัดเป=นเจ0าหน0าท่ีรักษาการให0เป=นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และเพ่ือการนั้น ให0มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต�อไปนี้ คือ 

๑) กําหนดคุณสมบัติผู0นําร�องและผู0ฝlกการนําร�อง กําหนดชั้นความรู0ผู0นําร�อง วิธีการ
ท่ีจะสอบความรู0และออกใบอนุญาตแก�ผู0ท่ีจะขอรับใบอนุญาตเป=นผู0นําร�อง 

๒) กําหนดหน0าท่ีและมรรยาทของผู0นําร�อง 
๓) กําหนดจํานวนผู0นําร�องท่ีจะอนุญาตให0ทําการนําร�องและจํานวนผู0ฝlกการนําร�อง

ประจําท�า หรือน�านน้ําแห�งใดแห�งหนึ่ง 
๔) กําหนดค�าธรรมเนียมสอบไล�ผู0นําร�อง 
๕) กําหนดวิธีการเก็บและแบ�งเงินผลประโยชน6ท่ีได0มาเนื่องในการนําร�อง เป=นต0นว�า

จะแบ�งให0แก�ผู0นําร�องและผู0ฝlกการนําร�องเท�าใด แบ�งเป=นเงินสํารองหรือเงินทุนต้ังไว0เพ่ือการใด และ
เก็บไว0 ณ ท่ีใดเท�าใด 

๖) กําหนดเขตท�าหรือน�านน้ําใด ๆ ให0มีการนําร�องโดยใช0เจ0าหน0าท่ีของรัฐบาล หรือ
ของเทศบาล หรือหุ0นส�วนบริษัท หรือเอกชน ทําการนําร�อง ตลอดถึงวางข0อบังคับต�าง ๆ ท่ีเก่ียวด0วย
การนั้น 

๗) กําหนดเขตท�าหรือน�านน้ําใด ๆ ซ่ึงบังคับให0เป=นเขตท่ีต0องเดินเรือโดยมีผู0นําร�อง 
                                                 

๑๖๖ มาตรา ๑๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน0า ๑๒๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตลอดถึงวางข0อบังคับต�าง ๆ ท่ีเก่ียวด0วยขนาดและชนิดของเรือท่ียกเว0นไม�ต0องบังคับใช0ผู0นําร�อง การ
เพ่ิมหรือลดหย�อนค�าจ0างนําร�องแก�เรือบางประเภท 

๘) กําหนดขนาดเรือท่ีจะต0องเสียค�าจ0างนําร�อง และพิกัดค�าจ0างนําร�อง 
๙) กําหนดการลงทัณฑ6และจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑ6แก�ผู0นําร�อง 

เม่ือผู0นําร�องกระทําผิดกฎข0อบังคับซ่ึงว�าด0วยหน0าท่ีและมรรยาทของผู0นําร�อง 
ทัณฑ6ท่ีจะลงได0นั้นมี ๒ สถาน คือ 
ก. ตําหนิโทษเป=นลายลักษณ6อักษร 
ข. ปรับเป=นเงินไม�เกินร0อยบาท หรือลดชั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน แล0วแต�กรณี 

๑๐) กําหนดแบบบัญชีและรายงานสําหรับให0ผู0นําร�อง หรือห0างหุ0นส�วน หรือบริษัท 
หรือเทศบาลท่ีทําการนําร�อง ทํายื่นต�อกรมเจ0าท�าเป=นครั้งคราวตามท่ีเห็นสมควร 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0วให0ใช0บังคับได0 
 
มาตรา ๕  เม่ือได0ประกาศกฎกระทรวงกําหนดเขตท�าหรือน�านน้ําใด ๆ บังคับให0เป=น

เขตท่ีต0องเดินเรือโดยมีผู0นําร�องเรือกลไฟและเรือเดินทะเลท่ีเคลื่อนเดิน หรือเข0าออกในเขตท�าหรือ
น�านน้ํานั้น ๆ ให0มีการนําร�องเว0นแต�จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว0เป=นอย�างอ่ืนตามมาตรา ๔ 

 
มาตรา ๖   บุคคลใดจะรวมแรงรวมทุนกัน ต้ังห0 างหุ0 นส�วนหรือบริ ษัท อัน มี

วัตถุประสงค6เพ่ือจะหาประโยชน6ในทางรับจ0างนําร�องจะต0องได0รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงท่ีกรมเจ0าท�าสังกัดเสียก�อน จึงจะต้ังได0 

 
มาตรา ๗  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงท่ีกรมเจ0าท�าสังกัดต้ังเจ0าหน0าท่ีข้ึนคนหนึ่ง 

หรือหลายคนเป=นผู0สอดส�องกิจการและมรรยาทของผู0นําร�อง หรือของห0างหุ0นส�วนหรือบริษัทท่ีต้ังข้ึน
เพ่ือทําการนําร�อง หรือของเทศบาลเฉพาะท่ีเก่ียวกับการนําร�อง 

 
มาตรา ๘  เจ0าหน0าท่ีซ่ึงต้ังข้ึนตามความในมาตรา ๗ นั้น ให0อยู�ในบังคับบัญชาของ

กรมเจ0าท�าและมีอํานาจ 
๑) เข0าไปในสถานท่ีและตรวจดูสมุดบัญชีสรรพเอกสารและวัตถุเครื่องใช0ท่ีเก่ียวหรือ

ใช0ในการนําร�องได0ในเวลาทํางานทุกเม่ือ 
๒) เรียกผู0นําร�อง หรือลูกจ0างของผู0นําร�อง หรือเจ0าหน0าท่ีของห0างหุ0นส�วนหรือบริษัท

หรือเทศบาลท่ีทําการนําร�องมาสอบถามถึงการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจการนําร�อง หรือถึงความประพฤติ
ความเป=นไปของผู0นําร�อง หรือของบุคคลนั้น ๆ เพียงเท�าท่ีเก่ียวกับกิจการนําร�อง 

๓) สั่งให0ผู0นําร�องคนใดไปให0แพทย6ทหารเรือ หรือแพทย6สาธารณสุขตรวจร�างกาย 
หรือตรวจสายตาเป=นครั้งคราวตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๙  ถ0าเจ0าพนักงานผู0สอดส�องกิจการและมรรยาทของผู0นําร�องตรวจเห็นเรือ

หรือวัตถุเครื่องใช0ใด ๆ ท่ีใช0ในการนําร�องชํารุดบุบสลาย ไม�เป=นท่ีปลอดภัยท่ีจะใช0ในการนําร�อง ให0มี
อํานาจสั่งเจ0าของจัดการซ�อมแซม ในระหว�างท่ียังซ�อมแซมไม�เสร็จ ห0ามมิให0นําเรือ หรือวัตถุเครื่องใช0
นั้น ๆ มาใช0ในการนําร�อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๐  เม่ือปรากฏข้ึนว�าผู0นําร�องคนใดมีโรคภัย ร�างกายไม�สมประกอบไม�

สมควรให0ทําการเป=นผู0นําร�องต�อไปก็ดี หรือทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทําผิดกฎข0อบังคับ
ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ ถึงแม0ว�าผู0นําร�องนั้นจะได0รับโทษอย�างอ่ืนแล0วก็ดี กรมเจ0าท�ามีอํานาจท่ี
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู0นําร�องนั้น หรือลดชั้นใบอนุญาตเสีย หรือจะสั่งให0ยึดใบอนุญาตไว0เป=น
เวลาไม�เกินสองปQ แล0วแต�จะเห็นสมควร 

ถ0าผู0นั้นไม�พอใจคําสั่งของกรมเจ0าท�า ให0มีสิทธิท่ีจะอุทธรณ6ไปยังรัฐมนตรีเจ0าหน0าท่ี
ภายใน ๑ เดือนนับแต�วันท่ีได0ทราบคําสั่ง คําชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้นเป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรี
ยังมิได0ชี้ขาด คําสั่งของกรมเจ0าท�ามีผลบังคับได0 

 
มาตรา ๑๑  ความผิดหรือละเมิดท่ีผู0นําร�องได0กระทํานั้นไม�เป=นข0อแก0ตัวของเจ0าของ

เรือหรือนายเรือในอันท่ีจะทําให0ตนพ0นความรับผิดตามกฎหมาย ในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่อง
ในการเดินเรือ 

วรรคสอง๑๖๘ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผู0รับผิดในการชําระเงินค�าจ0างนําร�องตามพิกัด ได0แก� 
๑. เจ0าของหรือนายเรือ หรือ 
๒. ตัวแทนเจ0าของเรือในขณะท่ีมีการนําร�อง 
ในกรณีค0างชําระเงินค�าจ0างนําร�อง เจ0าท�าจะกักเรือ หรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีออก

ใบปล�อยเรือจะยึดใบปล�อยเรือไว0ก�อน จนกว�าจะได0ชําระเงินค�าจ0างนําร�องกันเสร็จแล0ว หรือมีคํ้า
ประกันมาให0จนเป=นท่ีพอใจก็ได0 ถ0ามีคดีฟMองเรียกค�าจ0างนําร�อง ศาลมีอํานาจท่ีจะสั่งให0ยึดเรือหรือ
เครื่องใช0ต�าง ๆ สําหรับเรือตามบทแห�งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ�งไว0จนกว�าจะได0ชําระเงิน
ค�าจ0าง 

 
มาตรา ๑๓๑๖๙  ผู0นําร�องคนใดทําการนําร�องนอกเหนือใบอนุญาตหรือโดยไม�ได0รับ

ใบอนุญาตทําการนําร�องในระหว�างท่ีใบอนุญาตถูกเรียกคืน ถูกงดใช0หรือถูกยึด หรือไม�ยอมไปทําการ
นําร�องเรือลําใดลําหนึ่งท่ีได0ให0สัญญาณขอให0ตนไปทําการนําร�องโดยไม�มีข0อแก0ตัวอันสมควร หรือละ
ท้ิงการนําร�องไปกลางคันจากเรือลําใดโดยไม�มีเหตุอันสมควรหรือโดยนายเรือไม�ยินยอม หรือนําเรือ
หรือวัตถุเครื่องใช0ในการนําร�องท่ีเจ0าพนักงานสั่งให0ซ�อมแซมตามมาตรา ๙ มาใช0ก�อนซ�อมแซมเสร็จ 
ต0องระวางโทษปรับไม�เกินห0าพันบาท 

 
มาตรา ๑๔  นายเรือคนใดใช0ผู0ท่ีไม�ได0รับอนุญาตหรือผู0ท่ีทําการนําร�องนอกเหนือ

ใบอนุญาตเป=นผู0นําร�อง หรือใช0ผู0ท่ีถูกเรียกใบอนุญาตคืน หรือผู0ท่ีใบอนุญาตถูกงดใช0หรือถูกยึดให0เป=น
ผู0นําร�องเรือของตน หรือนายเรือคนใดเดินเรือในเขตท�าท่ีบังคับให0มีการนําร�องโดยไม�ใช0ผู0นําร�อง นาย
                                                 

๑๖๘ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉะบับท่ี ๕) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๖๙ มาตรา ๑๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เรือผู0นั้นมีความผิดต0องระวางโทษปรับเป=นเงินสองเท�าจํานวนค�าจ0างนําร�องตามพิกัดท่ีตั้งไว0สําหรับเรือ
ลํานั้น 

แต�ถ0าในขณะท่ีกระทําการนั้น มีการจําเป=นโดยในขณะนั้นไม�มีผู0นําร�องท่ีได0รับ
อนุญาตถูกต0องมาขอร0อง หรือให0สัญญาณขอเป=นผู0นําร�องก็ดี หรือเรืออยู�ในความอันตราย หรือความ
ลําบากท่ีนายเรือต0องแสวงหาความช�วยเหลืออย�างดีตามท่ีจะหาได0ในระหว�างนั้นก็ดี นายเรือและผู0ท่ี
ทําการนําร�องไม�มีความผิด 

 
มาตรา ๑๕  ผู0นําร�องคนใดเรียกเงินค�านําร�องเกินกว�าพิกัดท่ีต้ังไว0 มีความผิดต0อง

ระวางโทษปรับเป=นเงินไม�เกินกว�าห0าสิบบาท ถ0าได0รับเงินมาด0วยแล0ว ให0คืนเงินจํานวนท่ีเรียกเกินมา
นั้นให0แก�นายเรือหรือเจ0าของเรือนั้นด0วย 

 
มาตรา ๑๖๑๗๐  ผู0ใดไม�ได0รับอนุญาตให0เป=นผู0นําร�อง แสดงตนว�าเป=นผู0ได0รับอนุญาต

ให0นําร�องได0โดยเอาใบอนุญาตของผู0อ่ืนออกแสดง หรือโดยใช0เครื่องหมายสัญญาณใด ๆ สําหรับใช0ใน
การนําร�องเพ่ือขอทําการนําร�อง หรือผู0ใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณให0ผู0อ่ืนใช0เพ่ือ
กระทําการดังกล�าว ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต�หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๗  ขณะท่ีผู0นําร�องอยู�ในเรือลําใด ถ0าไม�มีเจ0าพนักงานศุลกากรอยู�ในเรือลํา

นั้นด0วยให0ผู0นําร�องผู0นั้นทําการเป=นเจ0าพนักงานศุลกากรในเหตุท่ีจะมีการกระทําผิดพระราชบัญญัติ
ศุลกากรเกิดข้ึน 

ถ0าปรากฏว�าได0มีการท่ีจะขนถ�ายสินค0าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกข้ึนเรือโดยมิ
ชอบด0วยกฎหมาย ให0ผู0นําร�องบอกกล�าวแก�นายเรือถึงการกระทําผิดเช�นนั้น เม่ือได0บอกกล�าวแล0ว 
นายเรือผู0นั้นยังพยายามกระทําฝVาฝZน ผู0นําร�องมีอํานาจกักเรือนั้นไว0รอคําสั่งของเจ0าหน0าท่ีผู0มีอํานาจ
ต�อไป 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย แก0ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับท่ี ๓)๑๗๑ 
 

มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙๑๗๒ 
 

มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 
มาตรา ๔  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเศรษฐการมีหน0าท่ีรักษาการให0เป=นไปตาม

                                                 
๑๗๐ มาตรา ๑๖ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๒/-/หน0า ๑๓๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๓/-/หน0า ๗๑๙/๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑๑๗๓ 
 
มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้เม่ือพ0นกําหนดเก0าสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ”๑๗๔ หมายความว�า ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดไม�ว�าจะใช0เพ่ือบรรทุก ลําเลียง 

ลาก จูง ดัน ยก ขุด หรือลอก รวมท้ังยานพาหนะอย�างอ่ืนท่ีสามารถใช0ในน้ําได0ทํานองเดียวกัน 
“เรือกล” หมายความถึงเรือท่ีเดินด0วยกําลังเครื่องจักรกล จะใช0กําลังอ่ืนด0วยหรือไม�

ก็ตาม 
 
มาตรา ๕  นอกจากจะมีความตกลงกับต�างประเทศเป=นอย�างอ่ืน เรือท่ีใช0ในน�านน้ํา

ไทยต0องรับใบอนุญาตใช0เรือ เว0นแต� 
๑. เรือของราชนาวีไทย 
๒. เรือของรัฐบาลต�างประเทศซ่ึงเข0ามาในน�านน้ําไทยชั่วครั้งคราว 
๓. เรือต�างประเทศซ่ึงเข0ามาในน�านน้ําไทยชั่วครั้งคราวและใบอนุญาตยังไม�สิ้นอายุ 
๔. เรือท่ีมิใช�เรือกลขนาดตํ่ากว�ายี่สิบห0าหาบ 
๕. เรือซ่ึงต0องมีประจําเรือใหญ�ตามกฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
 
มาตรา ๖๑๗๕  การรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ต0องเสียค�าธรรมเนียมตามมาตรา 

๑๔๓ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
มาตรา ๗  ใบอนุญาตใช0เรือทุกชนิดให0มีอายุใช0ได0ฉบับหนึ่งไม�เกินสิบสองเดือน นับ

แต�วันออกใบอนุญาต ส�วนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตให0กําหนดไว0ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๘  ถ0านายทะเบียนเรือประจําท0องท่ีหรือนายทะเบียนเรือ ซ่ึงกรมเจ0าท�าส�งไป

ทําการออกใบอนุญาตใช0เรือตามท0องท่ีประจําปQ พิจารณาเห็นว�าเรือบรรทุกสินค0าและเรือเล็กลําใด
ใช0ได0ไม�เกินหกเดือน ก็อาจผ�อนผันให0เจ0าของเรือรับใบอนุญาตใช0เรือแต�เพียงชั่วระยะเวลาไม�เกินหก
เดือนได0ในเม่ือเจ0าของเรือร0องขอ ใบอนุญาตชนิดนี้ ให0 มีอายุใช0 ได0 ไม� เกินหกเดือน โดยเรียก
ค�าธรรมเนียมออกใบอนุญาตเพียงก่ึงอัตราปกติ 

                                                 
๑๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๖/-/หน0า ๒๗๒/๑๐ เมษายน ๒๔๘๒ 
๑๗๔ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “เรือ” แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี 

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๑๗๕ มาตรา ๖ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๙๑๗๖  ผู0ใดใช0เรือท่ีมิได0รับใบอนุญาตใช0เรือ หรือใช0เรือท่ีใบอนุญาตใช0เรือสิ้น

อายุแล0ว หรือใช0เรือผิดไปจากเขตหรือตําบลการเดินเรือท่ีกําหนดไว0ในใบอนุญาตใช0เรือ ต0องระวาง
โทษปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท และเจ0าท�าจะสั่งยึดใบอนุญาตใช0เรือมีกําหนดไม�เกินหกเดือนด0วยก็ได0 

เจ0าของเรือหรือเจ0าของกิจการเดินเรือท่ีถูกยึดใบอนุญาตใช0เรือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิ
อุทธรณ6ต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต�วันท่ีได0ทราบคําสั่ง คําชี้ขาดของ
รัฐมนตรีเป=นท่ีสุด แต�ในระหว�างท่ีรัฐมนตรียังมิได0ชี้ขาด คําสั่งนั้นมีผลบังคับได0 

เรือใดถูกยึดใบอนุญาตใช0เรือแล0วยังขืนเดินหรือกระทําการ นายเรือหรือผู0ท่ีควบคุม
เรือ เจ0าของเรือหรือเจ0าของกิจการเดินเรือ ต0องระวางโทษปรับไม�เกินห0าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๐๑๗๗  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให0มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมอันเก่ียวกับกฎหมายว�าด0วยการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย 

กฎกระทรวงนั้นเม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0วให0ใช0บังคับได0 
 

บทบัญญัติเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑  เรือซ่ึงจะต0องรับใบอนุญาตก�อนใช0พระราชบัญญัตินี้ท่ีได0ใช0อยู�โดยมิได0

รับใบอนุญาตก็ดี หรือท่ีใบอนุญาตได0สิ้นอายุเสียแล0วก็ดี ถ0าเจ0าของมาขอรับใบอนุญาต หรือขอต�ออายุ
ใบอนุญาตเสียก�อนสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ แล0ว จะไม�ต0องรับโทษสําหรับการท่ีได0ใช0เรือโดย
มิได0รับใบอนุญาตหรือโดยมิได0ต�ออายุใบอนุญาตมาแล0วนั้น 
 
รัฐธรรมนูญแก0ไขเพ่ิมเติมว�าด0วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๗๘ 
 

มาตรา ๒  ให0ใช0รัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 
มาตรา ๓  นามประเทศนี้ให0เรียกว�า ประเทศไทย และบทแห�งรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงใช0คําว�า สยาม ให0ใช0คําว�า ไทย แทน 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓๑๗๙ 
 

                                                 
๑๗๖ มาตรา ๙ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗๗ มาตรา ๑๐ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๖/-/หน0า ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๗/-/หน0า ๔๔๐/๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒  ให0ใช0พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 

มาตรา ๓ ๑๘๐  ค�าธรรมเนียมตรวจเรือซ่ึงจะต0องเสียตามมาตรา ๑๖๕ แห� ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น เม่ือรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมเห็นสมควรผ�อนผันลดอัตราก็ดี หรือจะงดเว0นไม�เก็บก็ดี สําหรับเรือชนิดใด เพ่ือใช0ในท0องท่ีใด 
เป=นกําหนดเวลาเท�าใด ก็ให0ทําได0โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๔  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเศรษฐการมีหน0าท่ีรักษาการให0เป=นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการ 
แก0ไขกฎหมายว�าด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทยท่ีเก่ียวกับค�าธรรมเนียมให0เหมาะสมยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ 
เพ่ือให0รัฐมนตรีผู0มีหน0าท่ีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาผ�อนผันลดอัตราค�าธรรมเนียมลง
หรืองดเว0นไม�เก็บสําหรับเรือชนิดใด เพ่ือใช0ในท0องท่ีใด เป=นกําหนดเวลาเท�าใดได0 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉะบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๘๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป=นต0นไป 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓๑๘๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับเม่ือพ0นกําหนดเก0าสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๘๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับเม่ือพ0นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว�า
ด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทยในส�วนท่ีเก่ียวกับ ทางเดินเรือ เขตท�าเรือ เขตจอดเรือ ค�าปรับและ
ค�าธรรมเนียมท่ีใช0อยู�ไม�เหมาะสมกับสถานการณ6ป?จจุบัน  จึงสมควรแก0ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล�าว 

                                                 
๑๘๐ มาตรา ๓ แก0ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๔/ตอนท่ี ๓/หน0า ๖๗/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 
๑๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๖๗/ตอนท่ี ๕๘/หน0า ๙๗๐/๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ 
๑๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๘๔/ตอนท่ี ๓๐/หน0า ๑๕๘/๔ เมษายน ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๐ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๘๔ 
 

ข0อ ๘  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับนี้ 

ข0อ ๙  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให0ใช0บังคับเม่ือพ0นกําหนดสามสิบวันนับแต�วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 

 
โดยท่ีคณะปฏิวัติได0พิจารณาเห็นว�า พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทยซ่ึงได0ประกาศใช0มา
ต้ังแต� พ.ศ. ๒๔๕๖ จนบัดนี้เป=นเวลาถึง ๕๙ ปQ มีบทบัญญัติบางมาตราไม�เหมาะสมกับสภาพการณ6ใน
ป?จจุบัน บางเรื่องไม�มีบัญญัติไว0หรือบัญญัติไว0ไม�ชัดเจน เป=นอุปสรรคขัดขวางแก�การพัฒนาการขนส�ง
ทางน้ํา นอกจากนั้นปรากฏว�าอัตราโทษท่ีกําหนดไว0สําหรับความผิดบางอย�างตามพระราชบัญญัติ
ดังกล�าวไม�เพียงพอแก�การปMองกันและปราบปราม สมควรแก0ไขให0เหมาะสมกับเหตุการณ6ในป?จจุบัน 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐๑๘๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป=นต0นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป=นการสมควรให0เจ0าท�ามี
อํานาจประกาศกําหนดเส0นทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท�ากรุงเทพฯ และในแม�น้ําลํา
คลองเป=นการเฉพาะคราวได0  ท้ังนี้ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือในเขตท�ากรุงเทพฯ และในแม�น้ํา
ลําคลอง อีกท้ังอัตราโทษท่ีจะลงแก�ผู0ฝVาฝZนท่ีมีอยู�เดิมในหมวดท่ี ๔ ของภาคท่ี ๑ ยังไม�เหมาะสมกับ
สถานการณ6ป?จจุ บัน สมควรแก0ไขปรับปรุงอัตราโทษดังกล�าวเสียใหม�   จึงจําเป=นต0องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป=นต0นไป 

 
มาตรา ๔  ให0นํามาตรา ๑๒๑ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช0บังคับแก�เรือไทย เรือต�างประเทศ 
หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจมลงหรืออยู�ในสภาพท่ีอาจเป=นอันตรายแก�การเดินเรือในน�านน้ําไทยอยู�ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ 
                                                 

๑๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๑/ฉบับพิเศษ หน0า ๑๑/๑๙ มกราคม ๒๕๑๕ 
๑๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๔/ตอนท่ี ๘๖/ฉบับพิเศษ หน0า ๑๗/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 
๑๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๖/ตอนท่ี ๒๘/ฉบับพิเศษ หน0า ๒๑/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป?จจุบันกฎหมายให0อํานาจเจ0า
ท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีทําการขจัดสิ่งกีดขวางได0เฉพาะการเดินเรือในเขตท�า หรือในแม�น้ําท่ีเรือ
เดินได0ตําบลใด ๆ เท�านั้น  ดังนั้น เม่ือมีเรือหรือสิ่งอ่ืนใดจมลงหรืออาจเป=นอันตรายแก�การเดินเรือ
นอกเขตท�าและไม�ใช�ในแม�น้ําท่ีเรือเดินได0 เจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ีจึงไม�มีอํานาจโดยชอบด0วย
กฎหมายท่ีจะทําการขจัดสิ่งกีดขวางนั้นได0ทันท�วงที อันจะเป=นการก�อให0เกิดความเสียหายต�อ
เศรษฐกิจและการค0าทางทะเลของประเทศ จําเป=นต0องให0อํานาจแก�เจ0าท�าและเจ0าพนักงานผู0มีหน0าท่ี
ทําการขจัดสิ่งกีดขวางดังกล�าวได0ตามควรแก�กรณี และให0มีอํานาจขายทอดตลาดเรือหรือสิ่งอ่ืนใดและ
ทรัพย6สินท่ีอยู�ในเรือหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจมลงหรืออาจเป=นอันตรายได0 รวมท้ังให0มีการขจัดหรือปMองกันสิ่ง
ซ่ึงก�อให0 เกิดมลพิษต�อสิ่ งแวดล0อมท่ี มีอยู� ในเรือหรือสิ่ ง อ่ืนใดนั้นได0ด0วย  จึงจําเป=นต0องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๘๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป=นต0นไป 

 
มาตรา ๒๔  ในระหว�างท่ียังไม�มีกฎกระทรวง กฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

ข0อบังคับหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให0นํากฎกระทรวง กฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
ข0อบังคับหรือประกาศท่ีใช0อยู�เดิมมาใช0บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประเทศไทยกําลังดําเนินการ
เพ่ือเข0าเป=นภาคีอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด0วยความปลอดภัยแห�งชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๖๐ แต�
กฎหมายว�าด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทยยังมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม�สอดคล0องกับอนุสัญญา
ดังกล�าว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ไม�เหมาะสมกับสภาพการณ6ป?จจุบัน สมควรแก0ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด0วยการ
เดินเรือในน�านน้ําไทย เพ่ืออนุวัตการให0เป=นไปตามอนุสัญญาดังกล�าวข0างต0นและเพ่ือให0เหมาะสมกับ
สภาพการณ6ป?จจุบัน  จึงจําเป=นต0องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๘๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
                                                 

๑๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๙/ตอนท่ี ๘๘/ฉบับพิเศษ หน0า ๑/๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
๑๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๔/หน0า ๑๖/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นุเบกษาเป=นต0นไป 
 

มาตรา ๖๑  ผู0ใดฝVาฝZนมาตรา ๑๑๗ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือผู0ใดได0รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ดังกล�าวแล0วปลูกสร0างอาคารหรือสิ่ง
อ่ืนใดไม�เป=นไปตามท่ีได0รับอนุญาตอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ ถ0าได0แจ0งให0เจ0าท�าทราบ
ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับและชําระค�าตอบแทนตามกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงดังกล�าวใช0บังคับแล0ว ให0พ0นจาก
ความผิด แต�ในกรณีท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล�าวมีลักษณะหรือสภาพเป=นอันตรายต�อการเดินเรือ 
หรืออาจทําให0ทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล0อม เจ0าท�ามีอํานาจสั่งให0เจ0าของ
หรือผู0ครอบครองรื้อถอนหรือแก0ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได0และให0นํา
มาตรา ๑๑๘ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช0บังคับโดยอนุโลม 

ค�าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให0คิดต้ังแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับเป=นต0นไป 
 

มาตรา ๖๒  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป?จจุบันผู0ได0รับอนุญาต
ให0ปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งล�วงล้ําลําน้ําได0ใช0อาคารหรือสิ่งล�วงล้ําลําน้ํานั้นประกอบธุรกิจ สมควรแก0ไข
อัตราโทษให0เหมาะสมยิ่งข้ึนและกําหนดให0ผู0ได0รับอนุญาตดังกล�าวต0องชําระค�าตอบแทนเป=นรายปQตาม
วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยได0พัฒนาไปเป=นประเทศ
อุตสาหกรรมมากข้ึนเป=นผลให0มีการนําเคมีภัณฑ6และสิ่งของต�าง ๆ ท่ีอาจทําให0เกิดอันตรายข้ึนได0เข0า
มาในประเทศเป=นจํานวนมากกว�าท่ีเป=นมาในอดีต หากไม�มีการควบคุมการนําเข0ามาโดยทางเรือให0
เหมาะสมแล0ว อาจก�อให0เกิดอันตรายอย�างกว0างขวางแก�บุคคล สัตว6 สิ่งของ และสิ่งแวดล0อม สมควร
แก0ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของกรมเจ0าท�าในการควบคุมการขนส�งสิ่งของท่ีอาจทําให0เกิด
อันตรายได0 และเนื่องจากอัตราโทษสําหรับผู0กระทําผิดตามกฎหมายว�าด0วยการเดินเรือในน�านน้ําไทย
ยังไม�เหมาะสม  จึงจําเป=นต0องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐๑๘๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป=นต0นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได0มีการประกาศพระบรม
ราชโองการกําหนดเขตต�อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแก0ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพ่ือขยายอํานาจบังคับการตามกฎหมายดังกล�าวบาง

                                                 
๑๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๗๒ ก/หน0า ๑๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประการไปใช0ในบริเวณน�านน้ําดังกล�าวด0วย  จึงจําเป=นต0องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก0ไขบทบัญญัติให0สอดคล0องกับการโอนอํานาจหน0าท่ีของส�วนราชการให0เป=นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

มาตรา ๑๖  ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ให0แก0ไขคําว�า “กรมเจ0าท�า” เป=น “กรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี” และคําว�า “อธิบดีกรมเจ0า
ท�า” เป=น “อธิบดีกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได0บัญญัติให0จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซ่ึงได0มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน0าท่ีของส�วนราชการให0เป=นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล0ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได0
บัญญัติให0โอนอํานาจหน0าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรีผู0ดํารงตําแหน�งหรือผู0ซ่ึงปฏิบัติหน0าท่ีในส�วน
ราชการเดิมมาเป=นของส�วนราชการใหม� โดยให0มีการแก0ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให0สอดคล0องกับอํานาจ
หน0าท่ีท่ีโอนไปด0วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให0เป=นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก0ไขบทบัญญัติของกฎหมายให0สอดคล0องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให0
ผู0เก่ียวข0องมีความชัดเจนในการใช0กฎหมายโดยไม�ต0องไปค0นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน0าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได0มีการโอนภารกิจของส�วนราชการหรือผู0รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป=นของ
หน�วยงานใดหรือผู0ใดแล0ว โดยแก0ไขบทบัญญัติของกฎหมายให0มีการเปลี่ยนชื่อส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู0ดํารงตําแหน�งหรือผู0ซ่ึงปฏิบัติหน0าท่ีของส�วนราชการให0ตรงกับการโอนอํานาจหน0าท่ี และเพ่ิมผู0แทน
ส�วนราชการในคณะกรรมการให0ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป=นของส�วน
ราชการใหม�รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล0ว ซ่ึงเป=นการแก0ไขให0ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป=นต0องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๙๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับเม่ือพ0นกําหนดเก0าสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีบทบัญญัติบางประการไม�เหมาะสมกับสภาวการณ6ในป?จจุบัน 
อีกท้ังมีผู0ประกอบการและประชาชนบุกรุกแม�น้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณา
เขตเพ่ิมมากยิ่งข้ึนอันเป=นเหตุให0เกิดอันตรายทางน้ํา หรือทําให0ทางน้ําได0รับความเสียหายจนไม�
สามารถสัญจรไปมาได0ตามปกติ หรือเปลี่ยนแปลงไปจนส�งผลกระทบต�อการเดินเรือ  ดังนั้น เพ่ือให0มี
การกําหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และให0อํานาจเจ0าท�าในการกําหนดเขตห0ามจอดเรือหรือแพ 

                                                 
๑๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน0า ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รวมท้ังให0กรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวีมีอํานาจป?กหลักเขตควบคุมทางน้ําท่ีชัดเจนและ
เป=นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป=นต0องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๙๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับเม่ือพ0นกําหนดสามสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 

มาตรา ๑๓  ใบสําคัญท่ีออกตามความในมาตรา ๑๖๓ แห�งพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม ท่ีเจ0าท�าหรือเจ0าพนักงานตรวจเรือ
ออกให0หรือมอบอํานาจหรือมอบหมายให0บุคคลอ่ืนออกให0 ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ ให0
ใช0ได0ตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไว0ในใบสําคัญนั้น 

 
มาตรา ๑๔  กฎข0อบังคับสําหรับการตรวจเรือท่ีออกตามความในมาตรา ๑๖๓ แห�ง

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงใช0บังคับอยู�
ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช0 บังคับ ให0ใช0บังคับได0ต�อไป ท้ังนี้  เท�าท่ีไม� ขัดหรือแย0งกับ
พระราชบัญญั ติการเดินเรือในน� านน้ํ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0 ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎข0อบังคับใดตามวรรคหนึ่งในส�วนท่ีเก่ียวกับเรือประมงเม่ือเจ0าท�าหรือกรมประมง
เห็นว�าอาจขัดหรือแย0งกับกฎหมายว�าด0วยการประมง ให0เจ0าท�าและกรมประมงหารือร�วมกัน หากต0อง
แก0ไขเพ่ิมเติมให0เจ0าท�าดําเนินการภายในเก0าสิบวันนับแต�วันท่ีมีข0อยุติ 

 
มาตรา ๑๕  ในระหว�างท่ียังไม�มีกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๒๘๕/๑ 

แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ให0นําระเบียบกรมเจ0าท�า ว�าด0วยหลักเกณฑ6และวิธีการออกหนังสือคนประจําเรือ
สําหรับผู0ทําการในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช0กับการออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือไปพลาง
ก�อนจนกว�าจะมีการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๒๘๕/๑ แต�ท้ังนี้ ต0องออกกฎกระทรวงดังกล�าว
ภายในหนึ่งปQนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ 

 
มาตรา ๑๖  หนังสือคนประจําเรือท่ีเจ0าท�าออกให0 หรือมอบอํานาจหรือมอบหมาย

ให0บุคคลอ่ืนออกให0ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ ให0ถือเป=นหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจํา
เรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และให0ใช0ได0ตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไว0ในหนังสือนั้น 

 
มาตรา ๑๗   ให0 กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๑๑๗  ทวิ  แห� ง

พระราชบัญญั ติการเดินเรือในน� านน้ํ าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0 ไขเพ่ิมเติมโดย

                                                 
๑๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน0า ๓๖/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังคงใช0บังคับได0ต�อไปเพียงเท�าท่ี
ไม�ขัดหรือแย0งกับมาตรา ๑๑๗ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว�าจะมีกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๑๗ 
ทวิ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญั ตินี้ ใช0 บั งคับ แต� ท้ังนี้ต0องออกกฎกระทรวงดังกล�าวภายในหนึ่ งปQนับแต�วัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ภายในหนึ่งร0อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ ถ0า

เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสร0างอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับ อันเป=นการ
ฝVาฝZนมาตรา ๑๑๗ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู0ท่ีได0รับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๑๗ แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว แต�ปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดไม�เป=นไปตามท่ีได0รับ
อนุญาตได0แจ0งให0เจ0าท�าทราบถึงการฝVาฝZนหรือการปลูกสร0างไม�เป=นไปตามท่ีได0รับอนุญาตดังกล�าว ให0
เจ0าท�ามีคําสั่งเป=นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับแจ0งให0เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือ
สิ่งอ่ืนใดดังกล�าวรื้อถอนหรือแก0ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นให0เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้ 
ต0องไม�น0อยกว�าสามสิบวันแต�ไม�เกินหนึ่งปQ เว0นแต�ศาลจะสั่งเป=นอย�างอ่ืน 

ในกรณีท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดตามวรรคหนึ่งเป=นกรณีท่ีอาจอนุญาตได0ตามมาตรา 
๑๑๘ ทวิ วรรคห0าแห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจ0าของหรือ
ผู0ครอบครองยอมชําระค�าปรับตามที่เจ0าท�ากําหนด ซึ่งต0องไม�น0อยกว�าตารางเมตรละห0าร0อยบาท
แต�ไม�เกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาทแล0วเจ0าท�าจะออกใบอนุญาตให0เจ0าของหรือผู0ครอบครองก็ได0 
และเม่ือได0รับอนุญาตแล0วให0เสียค�าตอบแทนเป=นสองเท�าของมาตรา ๑๑๗ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในกรณีท่ีไม�มีการแจ0งภายในกําหนดหรือไม�มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ0าท�าตาม
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให0เจ0าท�าดําเนินการตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยไม�ต0องมีคําสั่งเป=น
หนังสือตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง อีก 

 
มาตรา ๑๙  ภายใต0บังคับมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใด

ตามมาตรา ๑๘ ได0ปลูกสร0างล�วงล้ําเข0าไปเหนือน้ํา ในน้ํา ใต0น้ํา ของทะเล อ�างเก็บน้ํา หรือ
ทะเลสาบ ถ0าอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล�าวมีลักษณะท่ีไม�อาจอนุญาตได0ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห0า 
แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และอยู�ในท่ีสาธารณสมบัติของ
แผ�นดิน หากเจ0าท�าโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นว�าการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด
ท่ีล�วงล้ํานั้นให0กลับคืนสู�สภาพเดิม เป=นการพ0นวิสัยหรือเสียค�าใช0จ�ายเกินสมควร ให0อาคารหรือสิ่งอ่ืน
ใดนั้นตกเป=นทรัพย6สินของแผ�นดินนับแต�วันท่ีครบกําหนดระยะเวลาท่ีเจ0าท�ามีคําสั่งตามมาตรา ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การพิจารณาของเจ0าท�าตามวรรคหนึ่งให0เจ0าท�าเสนอความเห็นต�อปลัดกระทรวง
คมนาคมภายในเก0าสิบวันนับแต�วันที่ครบกําหนดเวลาที่เจ0าท�ามีคําสั่งตามมาตรา ๑๘ และให0
ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาให0แล0วเสร็จภายในเวลาเก0าสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับความเห็นของเจ0าท�า  
ท้ังนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคมอาจหารือปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม และปลัดกระทรวงมหาดไทยด0วยก็ได0 

 
มาตรา ๒๐   บรรดาการดําเนิ นการใด ๆ  หรือค ดี ใด ท่ี ได0 ดํ า เนิ นการตาม

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม อยู�ก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับให0ดําเนินการหรือดําเนินคดีนั้นตามกฎหมายซ่ึงใช0บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช0บังคับต�อไปจนกว�าจะแล0วเสร็จหรือจนกว�าคดีจะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๑  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

คําสั่งหัวหน0าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให0แก�
ประชาชนในกรณีปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล�วงล้ําลําแม�น้ํา๑๙๒ 

 
ข0อ ๑  เพ่ือประโยชน6ในการควบคุมไม�ให0มีการปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล�วงล้ํา

ลําแม�น้ําอีกต�อไป ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งนี้ใช0บังคับ ให0เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือ
สิ่งอ่ืนใดท่ีสร0างอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช0
บังคับ อันเป=นการฝVาฝZนมาตรา ๑๑๗ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ผู0ที่ได0รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห�งพระราชบัญญัติดังกล�าว แต�ปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ไม�เป=นไปตามท่ีได0รับอนุญาต แจ0งให0เจ0าท�าทราบถึงการฝVาฝZนหรือการปลูกสร0างซ่ึงไม�เป=นไปตามท่ี
ได0รับอนุญาตดังกล�าว  ท้ังนี้ ให0ผู0ท่ีแจ0งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าวได0รับยกเว0นโทษทางอาญา
และโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนก�อนวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ6 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข0อ ๒  เม่ือได0ดําเนินการตามข0อ ๑ แล0ว ให0บุคคลดังกล�าวยื่นเอกสารหรือหลักฐาน

แสดงการครอบครองหรือการได0รับอนุญาตปลูกสร0างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต�อเจ0าท�า ภายในหนึ่งร0อยแปดสิบวันนับแต�วันที่แจ0ง และให0เจ0าท�ามีคําสั ่งอนุญาต
หรือไม�อนุญาตเป=นหนังสือภายในหนึ่งร0อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับเอกสารหลักฐานครบถ0วน 

หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ0งตามข0อ ๑ การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต และข้ันตอนในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให0เป=นไปตามท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด โดยให0คํานึงถึงช�วงเวลาในการก�อสร0างสิ่งล�วงล้ํา
ลําแม�น้ํา ผลกระทบและภาระท่ีเกิดข้ึนต�อเจ0าของหรือผู0ครอบครอง ลักษณะโดยสภาพและความ
ปลอดภัยของการใช0สิ่งล�วงล้ําลําแม�น้ํา สภาพวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ี และ
ผลกระทบต�อทางน้ํา สิ่งแวดล0อม หรือประโยชน6สาธารณะในการสัญจรทางน้ํา 

                                                 
๑๙๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง/หน0า ๑๘/๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการพิจารณ าอนุญ าตสํ าหรับอาคารหรือสิ่ ง อ่ืน ใด ท่ี สร0างอยู� ก� อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช0บังคับ และการกําหนด
ลักษณะของอาคารและการล�วงล้ําท่ีพึงอนุญาตได0ตามข0อ ๑ ให0เจ0าท�านําหลักเกณฑ6และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มาใช0บังคับโดยอนุโลม เว0นแต�กรณีเป=นอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีได0
สร0างอยู�ก�อนกฎกระทรวงมีผลใช0 บังคับ ให0 เจ0าท�าเป=นผู0 พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ6 ท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีมีป?ญหาในการนําหลักเกณฑ6และวิธีการตามวรรคสามมาใช0บังคับและมี
ความจําเป=น เพ่ือประโยชน6สาธารณะหรือการใช0ประโยชน6ของหน�วยงานของรัฐ ให0กรมเจ0าท�าเสนอ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมเป=นผู0วินิจฉัยป?ญหาหรือสั่งการตามท่ีเห็นสมควร คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมให0เป=นท่ีสุด 

 
ข0อ ๓  ในกรณีท่ีเจ0าท�ามีคําสั่งอนุญาตแต�ให0มีการแก0ไข หรือมีคําสั่งไม�อนุญาตและ

ให0รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น ให0เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดดังกล�าวดําเนินการ
แก0ไขหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นให0เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนด  ท้ังนี้ ต0องไม�น0อยกว�า
สามสิบวันแต�ไม�เกินหนึ่งปQ เว0นแต�ศาลจะสั่งเป=นอย�างอื่น หากเจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดไม�ดําเนินการแก0ไขหรือรื้อถอนให0ถูกต0องภายในระยะเวลาท่ีเจ0าท�ากําหนดจะต0องระวางโทษ
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๑๘ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข0อ ๔  ในกรณีท่ีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดเป=นกรณีท่ีอาจอนุญาตได0ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ 

วรรคห0า แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ0าท�าจะออกใบอนุญาตให0
เจ0าของหรือผู0ครอบครองก็ได0 และเม่ือได0รับอนุญาตแล0วให0ชําระค�าตอบแทนรายปQตามอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไปพลางก�อน เว0นแต�กรณีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด จนกว�าจะมีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราการเสียค�าตอบแทนซ่ึงออกตาม
ความในมาตรา ๑๑๗ ทวิ วรรคหนึ่ง แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ซ่ึงแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข0อ ๕  ห0ามมิให0พนักงานเจ0าหน0าท่ีหรือเจ0าหน0าท่ีของรัฐท่ี เก่ียวข0องกับการ

ดําเนินการตามกฎหมายหรือคําสั่งนี้ใช0อํานาจในตําแหน�งโดยมิชอบ หรือกระทําหรือไม�กระทําการ
อย�างใดในตําแหน�งโดยเห็นแก�ทรัพย6สินหรือประโยชน6อ่ืนใด เพ่ือให0ได0มาซ่ึงทรัพย6สินหรือประโยชน6
อื่นใดแก�ตนเองหรือผู0อื่น ในกรณีที่ปรากฏว�ามีการกระทํา การเพิกเฉยหรือละเลยไม�กระทําการ
หรืองดเว0นกระทําการของพนักงานเจ0าหน0าท่ีหรือเจ0าหน0าท่ีของรัฐผู0ใด ให0ผู0บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่ง
บรรจุของเจ0าหน0าท่ีของรัฐผู0นั้นดําเนินการทางแพ�ง ทางอาญา และทางปกครองกับพนักงานเจ0าหน0าท่ี 
หรือเจ0าหน0าท่ีของรัฐผู0นั้นอย�างรวดเร็วและเด็ดขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข0อ ๖  เจ0าของหรือผู0ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีได0แจ0งเจ0าท�าทราบตามมาตรา ๑๘ 
แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเจ0าของหรือผู0ครอบครอง
ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านน้ําไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช0บังคับ ท่ีได0แจ0งก�อน
วันท่ีคําสั่งนี้ใช0บังคับ ให0ถือว�าเป=นผู0แจ0งตามข0อ ๑ และให0ดําเนินการตามข0อ ๒ ของคําสั่งนี้ต�อไป 

 
ข0อ ๗  ในกรณีท่ีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให0คณะรักษา

ความสงบแห�งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได0 
 
ข0อ ๘  คําสั่งนี้ให0ใช0บังคับต้ังแต�วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต0นไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กมลฤทัย/หยก/แก0ไข 
วศิน/ตรวจ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

ปริญสินีย6/เพ่ิมเติม 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษ6/เพ่ิมเติม 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


