
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

   
 
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา ไดทรงพระราชดําริเห็นวา พระราชบัญญัติวาดวยการ
เดินเรือในนานน้ําไทยที่ไดตราขึ้นไว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ นั้น ยังมี
บกพรองอยูหลายประการ สมควรจะเปลี่ยนแกใหสมกับกาลสมัย เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวแทน ดังตอไปนี้ 

 
ความเบื้องตน 

และอธิบายบางคําที่ใช ในพระราชบัญญตันิี้ 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิี ้ใหเรียกวา “พระราชบัญญตัิการเดนิเรือในนานน้าํ

ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายตั้งแต วันที่ ๑ กันยายน พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๖ เปนตนไป 
 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด ไมวาจะใชเพ่ือบรรทุกลําเลียง 

โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั้งยานพาหนะอยางอ่ืนที่สามารถใชในน้ําได ทํานอง
เดียวกัน 

“เรือกําปน” หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องจักรกลหรือดวยใบ และไมไดใช
กรรเชียง แจวหรือพาย 

“เรือกําปนไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องจักรจะใช
ใบดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมตลอดถึงเรือกําปนยนตดวย 

“เรือกําปนยนต” หรือ “เรือยนต” หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องยนตจะใช
กําลังอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม 

“เรือกําปนใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความวา เรือที่เดินดวยใบและไมใช
เครื่องจักรกล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๐/-/หนา ๗๔/๕ สิงหาคม ๒๔๕๖ 
๒ มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เรือกล” หมายความวา เรือที่เดินดวยเครือ่งจักรกล และใชกําลังอ่ืนดวยหรือไม
ก็ตาม 

“เรือกลไฟเล็ก” หมายความวา เรือที่มีขนาดต่ํากวาสามสิบตันกรอสสที่เดินดวย
เครื่องจักร 

“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชใน
ทะเล ตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

“เรือเล็ก” หมายความวา เรือที่เดินดวยกรรเชียง แจวหรือพาย 
“เรือโปะ” หรือ “เรือโปะจาย” หมายความวา เรือทะเลที่มีรูปรางแบบยุโรปและ

เครื่องเสาเพลาใบอยางแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเชีย 
“เรือเปดทะเลและอื่น ๆ” หรือ “เรือเปดทะเลและเรืออ่ืน ๆ” หมายความวา เรือ

ที่ใชใบในเวลาเดินทะเล และใชใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในลําแมน้ํา และให
หมายความรวมตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเทงฉลอมทายญวน หรือเรือสามกาวดวย 

“เรือสําเภา” หมายความวา เรือเดินทะเลตออยางแบบจีน หรือแบบประเทศใด 
ๆ ในเอเชีย 

“เรือบรรทุกสินคา” หมายความวา เรือที่ไมมีดาดฟาหรือมีไมตลอดลํา เดินดวย
กรรเชียง แจว หรือพาย หรือบางทีใชใบ และใชสําหรับบรรทุกสินคา 

“เรือลําเลียง” หมายความวา เรือที่มิใชเรือกล และใชสําหรับลําเลียง หรือขนถาย
สินคาจากเรือกําปน หรือบรรทุกสินคาสงเรือกําปน 

“เรือลําเลียงทหาร” หมายความวา เรือที่ใชในการลําเลียงทหารทั้งนี้ไมวาจะเปน
เรือของทางราชการทหารหรือไมก็ตาม 

“เรือโดยสาร” หมายความวา เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน 
“เรือสินคา” หมายความวา เรือที่มิใชเรือโดยสาร 
“เรือประมง” หมายความวา เรือที่ใชสําหรับการจับสัตวน้ํา หรือทรัพยากรที่มี

ชีวิตอื่น ๆที่อยูในทะเล 
“เรือสําราญและกีฬา” หมายความวา เรือที่ใชสําหรับหาความสําราญ หรือเรือที่

ใชเพ่ือการเลนกีฬาโดยเฉพาะ และไมไดใชเพ่ือการคาการทหาร หรือการคนควาทางวิทยาศาสตร 
“เรือไมที่ตอแบบโบราณ” หมายความวา เรือใบเสาเดียว เรือสําเภาหรือเรือไม ที่

ตอตามแบบเรือที่ใชอยูในสมัยโบราณ 
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโปะ อูลอย และส่ิงลอยน้ําอ่ืนที่มี ลักษณะ

คลายคลึงกัน 
“แพคนอยู” หมายความวา เรือนที่ปลูกอยูบนแพ และลอยอยูในลําแมน้ําหรือลํา

คลอง 
“ตันกรอสส” หมายความวา ขนาดของเรือที่คํานวณไดตามกฎขอบังคับสําหรับ

การตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นานน้ําไทย”๓ หมายความวา บรรดานานน้ําที่อยูภายใตอํานาจอธิปไตยของ
ราชอาณาจักรไทยและในกรณีตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๙ ทวิ มาตรา ๑๒๐ 
มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๐ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ใหหมายความรวมถึงนานน้ําที่อยูในเขตตอเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทยดวย 

“เมืองทา” หมายความวา ทําเล หรือถ่ินที่จอดเรือเพ่ือขนถายคนโดยสารหรือของ 
“นายเรือ” หมายความวา ผูควบคุมเรือกําปน หรือเรืออ่ืน ๆ แตไมรวมถึงผูนํา

รอง 
“คนประจําเรือ” หมายความวา คนที่มีหนาที่ทําการประจําอยูในเรือ 
“ลูกเรือ” หมายความวา คนประจําเรือนอกจากนายเรือ 
“คนโดยสาร” หมายความวา คนที่อยูในเรือ เวนแต 
(๑) คนประจําเรือ หรือผูอ่ืนที่รับจางทํางานในเรือนั้น 
(๒) เด็กที่มีอายุต่ํากวาหนึ่งป 
“เจาทา” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หรือผูซึ่ง

อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมอบหมาย 
“เจาพนักงานออกใบอนุญาต” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวีหรือผูซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมอบหมายใหทําการออก
ใบอนุญาต 

“เจาพนักงานตรวจเรือ” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
แตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๗  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “นานน้ําไทย” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือใน

นานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔ มาตรา ๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๖ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ในพระราชบัญญัตินี้แหงใดมีบัญญัติวาดวยการออกอนุญาตอยางใด 
ๆ ตามซึ่งเจาทาเห็นจําเปนจะตองออกเปนหนังสือ ใหเจาทามีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตเชนนั้นตามอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวงแตไมเกิน หนึ่งรอยบาท 

 
มาตรา ๙  พระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย รัตนโกสินทรศก 

๑๒๔ ประกาศลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ วาดวยการตั้งศาลทะเล ประกาศลง
วันที่ ๑๙ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ วาดวยการออกใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินคาและ
เรือเล็ก และประกาศลงวันที่ ๑๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ วาดวยเรือกลไฟที่ใชสําหรับ
รับจางนั้น ทานใหยกเลิก แตการที่ยกเลิกนี้ทานวา มิไดเปนความเกี่ยวอยางใดแกบรรดาการที่ได
กระทําไว หรือแกความผิดอยางใด ๆ ที่ไดมีผูกระทําข้ึนในเวลากอนประกาศใหใชพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๑๐  กฎสําหรับปองกันมิใหเรือโดนกัน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น ทาน

วามิใชสําหรับแตเรือกําปนไทยฝายเดียว ใหใชไดตลอดถึงเรือกําปนทั้งหลายที่เดินในบรรดาเขต
ทา และเขตที่ทอดจอดเรือของพระราชอาณาจักรไทย แตอยาใหขัดกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
จะตองเปนการขัดเชนนั้นไซร ตองใหถือเอาขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้เปนใหญ ดังไดวาไวใน
ขอ ๓๐ แหงกฎนั้น และทานวา 

ผูเปนเจาของและเปนนายเรือทุกลํา ตองถือและกระทําตามกฎนั้นจงทุกประการ 
 
มาตรา ๑๑  การลงโทษจําคุกหรือปรับนั้น ถาจําเลยเปนคนในบังคับตางประเทศ

ซึ่งมีกงสุลผูแทน ที่มีอํานาจฝายตุลาการสําหรับประเทศนั้นตั้งอยูในพระราชอาณาจักรไทย ทานวา
ตองเปนหนาที่ของศาลกงสุลนั้นบังคับใหเปนไปตามโทษานุโทษ 

 

                                                 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาค ๑ 
ขอบังคับทั่วไป 

   
 

หมวดที่ ๑๙ 
   

 
ทางเดินเรือ เขตทาเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ 
 
มาตรา ๑๒๑๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง 

ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดแนวแมน้ําลําคลองหรือทะเลอาณาเขตแหงใดเปนเขตทาเรือและเขต

จอดเรือ 
(๒) กําหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดนิเรือในเขตทาเรือนอกจากทางเดินเรือ

ในเขตทาเรือกรุงเทพ ฯ 
(๓)๑๑ กําหนดแนวทะเลแหงใดภายในนานน้ําไทยเปนเขตควบคุมการเดินเรือ 
 
มาตรา ๑๓๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๖๑๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๙ หมวดที่ ๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๑ มาตรา ๑๒ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 

๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๑๓ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๑๔ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๑๕ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๒ 
หนาที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเขามาหรือออกจากนานน้าํไทย๑๖ 

   
 

มาตรา ๑๗๑๗  เรือกําปนตามประเภทที่เจาทาประกาศกําหนดลําใด เมื่อเขามาใน
นานน้ําไทย นายเรือตองปฏิบัติดังนี้ 

(๑) แจงตอเจาทา 
(๒) ชักธงสําหรับเรือนั้นขึ้นไวใหปรากฏ 
(๓) ติดตั้งและเปดใชโคมไฟตั้งแตเวลาพระอาทิตยตกถึงเวลาพระอาทิตยข้ึน 
การปฏิบัติตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เจาทา

ประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  เรือกลที่เปนเรือเดินทะเล และเปนเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตัน

กรอสสข้ึนไป และเรือกําปนตางประเทศ เมื่อเขามาในเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทย นายเรือตอง
รายงานการเขามาถึงตอเจาทาตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายในเวลา
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแตเวลาที่จอดเรือเรียบรอย 

 
มาตรา ๑๙  เรือกลที่เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตัน

กรอสสข้ึนไป และเรือกําปนตางประเทศที่เตรียมจะออกไปจากเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทย 
นายเรือตองชักธงลา (คือธงที่เรียกวาบลูปเตอร) ถาเรือกําหนดออกในเวลาบายใหชักธงข้ึนในเวลา
เชา ถาเรือกําหนดออกในเวลาเชาใหชักธงข้ึนในเวลาบายของวันกอน 

 
มาตรา ๒๐  เรือกําปนตางประเทศ เมื่อเขามาในเมืองทาของประเทศไทย ซึ่งมิได

กําหนดเปนเขตทาเรือ นายเรือตองรายงานการเขามาหรือออกไปตอเจาทาภายในเวลายี่สิบสี่
ช่ัวโมงนับแตเรือเขามาหรือกอนเรือออกไป และตองปฏิบัติตามคําส่ังเจาทา 

 
มาตรา ๒๑  เรือกลที่เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตัน

กรอสสข้ึนไป เมื่อจะออกจากเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทย นายเรือตองแจงกําหนดออกเรือตอ
เจาทากอนออกเรือเปนเวลาไมนอยกวาหกชั่วโมง เพ่ือใหเจาทาตรวจสอบวาปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายหรือไมเสียกอน เมื่อเห็นวาถูกตองแลว จึงอนุญาตใหออกเรือได 

 
มาตรา ๒๒  เรือกําปนที่ใชเดินทะเลระหวางประเทศลําใดที่ตองมีใบสําคัญตามที่

กําหนดในกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ เมื่อจะออกจากเขตทาเรือใด ๆ ใน

                                                 
๑๖ หมวดที่ ๒ หนาท่ีนายเรือเม่ือเวลาเรือเขามาหรือออกจากนานน้ําไทย มาตรา ๑๗ ถึง 

มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๗ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นานน้ําไทย นายเรือตองแจงกําหนดออกเรือตอเจาทากอนออกเรือเปนเวลาไมนอยกวาหกช่ัวโมง 
เพ่ือใหเจาทาตรวจใบอนุญาตใชเรือและใบสําคัญดังกลาว ตลอดจนอุปกรณและเคร่ืองมือ
เครื่องใชใหถูกตองและใชการได 

 
มาตรา ๒๓  เ รือกลที่ เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทย และเรือกําปน

ตางประเทศที่ตองมีใบสําคัญตามที่กําหนดในกฎขอบังคับ สําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ 
เมื่อจะออกจากเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทยยังเมืองทาตางประเทศ นายเรือจะตองไดรับ
ใบอนุญาตเรือออกจากทาจากเจาทาเสียกอน 

 
มาตรา ๒๔๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา 

๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 
มาตรา ๒๕๑๙ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยทางน้ํา หามมิใหนายเรือหรือผูที่

ควบคุมเรือเดินเรือเขาไปในเขตควบคุมการเดินเรือ เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนและไดรับอนุญาต
จากเจาทา 

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และใหเจาทามีอํานาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตร
ควบคุมเรือ มีกําหนดไมเกินหกเดือน 

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดปฏิบตัิหนาที่ในระหวางที่ถูกยึดใบ
ประกาศนียบตัรควบคุมเรือตามวรรคสอง ตองระวางโทษปรับหนึ่งหมืน่บาท 

มาตรา ๒๖๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๗๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๘๒๒  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๒๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๑๕๒๕ 
๒๑ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๑๕๒๕ 
๒๒ มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๑๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๓ 
วาดวยทําเลทอดจอดเรือ 

   
 
มาตรา ๒๙  ภายในเขตทากรุงเทพ ฯ ถาเรือกําปนลําใดที่มิไดผูกจอดเทียบ

ทาเรือหรือทาโรงพักสินคา เรือกําปนลํานั้นตองทอดสมอจอดอยูกลางลําน้ําดวยสมอสองตัว มีสาย
โซใหพอทั้งสองตัวเพื่อกันมิใหเรือเกาสมอเคลื่อนจากที่นั้นได 

 
มาตรา ๓๐  เรือเก็บสินคา เรือทองแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจําอยูนั้น 

ตองผูกจอดอยูกับสมอทุนอยางมั่นคงสมกับกําลังของสายโซที่ทอดอยูนั้น 
 
มาตรา ๓๑  หามมิใหเรือกําปน เรือเก็บสินคา เรือทองแบนอยางใด ๆ ทอดสมอ 

หรือผูกจอดอยูในทางเรือเดินในลําแมน้ําเปนอันขาด 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหเรือกําปนลําใดที่ผูกจอดเทียบทาเรือ ทาพักสินคา หรือ

เทียบฝงนั้น ทอดสมอลงไปในแมน้ําหางจากหัวเรือเกินกวาสามสิบเมตร 
 
มาตรา ๓๓  เรือลําใดที่เจาทาไมยอมออกใบอนุญาตใหหรือเรียกคืนหรือยึด

ใบอนุญาตไว โดยเรือนั้นมีความไมสมประกอบสําหรับเดินทะเลนั้น ตองใหผูกจอดทอดไว ในที่ใด
ที่หนึ่งซึ่งเจาทาจะกําหนดให 

 
มาตรา ๓๔ เรือโปะ หรือเรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุกสินคา 

เรือเปดทะเล และเรืออ่ืน ๆ ตองจอดทอดสมอกลางแมน้ํา และถาไมเปนการขัดขวาง ก็ใหทอด
จอดคอนขางฝงตะวันตก แตตองไวชองทางเรือเดินไมนอยกวารอยเมตร ในระหวางเรือกับฝง
ตะวันตก หรือกับบรรดาเรือที่จอดเทียบฝงตะวันตก หรือกับแพคนอยูที่ผูกเทียบอยูกับฝง
ตะวันตก 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาเรือโปะหรือเรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือสําเภาเรือบรรทุก

สินคา เรือเปดทะเล และเรืออ่ืน ๆ ที่ไมไดใชการนั้น ตองใหถอยไปอยูที่ทําเลสําหรับทอดจอดเรือ  
แหงใดแหงหนึ่งในเขตทาตามที่เจาทาเห็นสมควรจะกําหนดตามครั้งคราว และประกาศใหทราบ
ทั่วกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพจดหมายเหตุในทองที่ตั้งแตสองรายขึ้นไป 

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหเรือกําปนเดินทะเลลําใดจอดทอดสมอตามลําแมน้ํา ใน

ระหวางคลองสะพานหันกับคลองบางลําภูบน เวนไวแตมีเหตุจําเปน เพราะในระหวางสองตําบล
นั้นเปนที่ทอดจอดเรือรบไทย และบรรดาเรือกําปนเดินทะเลหรือเรือรบตางประเทศจะแลน หรือมี
เรืออ่ืนจูงผานคลองสะพานหันขึ้นไปตามลําแมน้ํานั้น ใหถือวาเปนการมิชอบดวยกฎหมาย เวนไว
แตจะไดรับอนุญาตพิเศษจากเจาทา และโดยอาศัยขอบังคับกํากับอนุญาตนั้นอยูดวยตามซึ่งเจาทา
จะเห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๗  ถาไมมีเหตุฉุกเฉินอันจําเปนที่จะตองทําเชนนั้น หามมิใหเรือกําปน

ลําใดจอดทอดสมอในลําแมน้ําระหวางวัดบุคคะโลกับปากคลองบางปะกงและระหวางปากคลอง
ผดุงกับคลองสําเพ็ง เพราะในระหวางตําบลเหลานี้เปนทําเลยกเวนไวสําหรับทางใหเรือเดินขึ้นลอง 

 
มาตรา ๓๘๒๓  เรือกําปนทุกลําที่บรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองทาหรือ

ตําบลใด ๆ ในตางประเทศเขามาในแมน้ําเจาพระยา หรือเรือใด ๆ ที่เขามาในแมน้ําเจาพระยา
โดยขนถายคนโดยสารหรือของจากเรือกําปนที่มาจากตางประเทศ เมื่อผานดานสมุทรปราการแลว 
ถาจะสงคนโดยสารหรือของที่บรรทุกมานั้นขึ้นบก ตองจอด ณ ที่จอดเรือ หรือเทียบทาเทียบเรือ
ของการทาเรือแหงประเทศไทย เวนไวแตเมื่อที่จอดเรือหรือทาเทียบเรือไมวางพอจะจอดหรือ
เทียบได หรือเพราะเหตุจําเปนอยางอ่ืน ซึ่งถาตรงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดไว และ
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีลงนามอนุญาตแลว จึงจะเขาจอดหรือเทียบในที่ที่
ไดรับอนุญาตได 

คณะกรรมการดังกลาวในวรรคหนึ่งใหมีจํานวนหาคน ประกอบดวยอธิบดี
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากรและผูอํานวยการ
การทาเรือแหงประเทศไทยเปนกรรมการโดยตําแหนง และบุคคลอื่นอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมแตงตั้ง 

 
มาตรา ๓๘ ทวิ๒๔  การประชุมของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามความใน

มาตรา ๓๘ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งเปนประธาน 
การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ ถามีคะแนน

เสียงเทากัน ใหผูนั่งเปนประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๘ ตรี๒๕  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ใหเจาทามีอํานาจที่จะกําหนดที่ทอด

จอดเรือสําหรับเรือกําปนและเรือเล็กทุกลํา และนายเรือตองเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจาทาจะชี้
ให และหามมิใหเอาเรือไปจากที่นั้น หรือยายไปทอดจอดที่อ่ืนโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา เวน
แตเมื่อมีเหตุจําเปนซึ่งเจาทาจะพิเคราะหเห็นสมควร 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒๔ มาตรา ๓๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๔๙๓ 
๒๕ มาตรา ๓๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๔๙๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อเรือกําปนลําใดกําลังเขามา นายเรือจะตองยอมใหเจาทาข้ึนไปบนเรือ และถา
จําเปนจะหยุดเรือรอรับก็ตองหยุด 

 
มาตรา ๓๘ จัตวา๒๖  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือลําใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ 

วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๘ ตรี ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับ
เปนรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๓๙  เรือกําปนลําใดเมื่อเขามาถึงในเขตทาแลว มิไดกระทําการถายสินคา

หรือขนสินคาข้ึนเรืออยางหนึ่งอยางใด นับตั้งแตสิบวันข้ึนไปก็ดี ทานวาถาจะตองการเอาที่ซึ่งเรือ
ลํานั้นจอดอยูใหเรืออ่ืนที่ใชในการคาขายทอดจอด ก็ใหถอยเรือที่ไมไดทําการเชนวานั้น ไปทอด
จอดในที่อ่ืนภายในเขตทาตามที่เจาทาจะกําหนดให 

มาตรา ๔๐  เรือกําปนลําใดตองการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือกําปนลําใดท่ี
เทียบทาเรือ หรือทาสินคาตองการจะหาที่ทอดจอดในลําแมน้ําก็ใหชักธงสัญญาณอักษร “T” (ธี) 
ตามแบบขอบังคับระหวางนานาประเทศสําหรับการใชธงสัญญาณ แลวเจาทาจะไดข้ึนไปบนเรือลํา
นั้นและชี้ใหทอดจอด 

 
มาตรา ๔๑  เรือกําปนลําใดตองการใหกองตระเวนมาชวยก็ใหชักธงสัญญาณ

หมายอักษร “YN” (ไวเอ็น) ตามแบบขอบังคับระหวางนานาประเทศสําหรับการใชธงสัญญาณ ถา
มีเหตุสําคัญขัดขืนตอการบังคับบัญชาเกิดขึ้นในเรือฉะนั้นแลว ใหชักธงสัญญาณหมายอักษร 
“YF” (ไวเอฟ) 

 
มาตรา ๔๒  กอนที่เรือกําปนไฟหรือเรือกําปนใบเดินทะเลลําใดจอดทอดหรือผูก

จอดเปนปรกตินั้น หามมิใหเรืออ่ืนเขาไปเทียบขาง ใหเขาเทียบไดแตเฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็ก
ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หรือของเจาพนักงานแพทยศุขา หรือของกรมศุลกากร 
หรือของผูนํารอง หรือเรือของกระทรวงทหารเรือซึ่งจะมีหนาที่พิเศษ 

ในเวลาที่เรือกําปนลําใดที่กําลัง แลนขึ้น หรือลองในลําแมน้ํานั้น หามเปนอันขาด
มิใหเรือจาง เรือบรรทุกสินคาหรือเรือเล็กหรือเรืออยางใด ๆ เขาไปเกี่ยวพวงขาง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตพิเศษของนายเรือลํานั้น 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อจะทอดจอดเรือกําปนลําใด นายเรือหรือผูนํารองตองทอดจอด

เรือนั้น โดยใหกินเนื้อที่อยางนอยที่สุดที่จะเปนไดและความบังคับขอนี้ เจาทาตองระวังเปนธุระอยู
เสมอใหมีผูปฏิบัติตามโดยถูกตอง 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๘ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๔๙๓ และตอมาแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  ตามลําแมน้ําเล็ก และในคลองตาง ๆ นั้นอนุญาตใหจอดเรือตาง ๆ 
ไดทั้งสองฟาก แตอยาใหเปนที่กีดแกทางเรือข้ึนลองที่กลางลําน้ํา  และหามไมใหจอดซอนลําหรือ
จอดขวาง หรือตรงกลางลําน้ําลําคลองเปนอันขาด 

 
มาตรา ๔๕ เรือกําปนเรือเล็กและแพตาง ๆ ที่จอดเทียบฝงแมน้ําหรือเทียบทา

สินคา หรือทาเรือนั้น หามมิใหจอดขวางลําน้ํา ตองจอดใหหัวเรือทายเรือ หัวแพทายแพหัน
ตามยาวของทางน้ํา 

มาตรา ๔๕/๑๒๗ ใหเจาทาโดยคําแนะนําของผูวาราชการจังหวัดหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดแนวแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเล อาณาเขต 
เปนเขตหามจอดเรือหรือแพ 

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเปนรายวันวันละหารอยบาท 
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตองและใหเจาทามีอํานาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไม
เกินหกเดือน 

นาย เรื อห รือผู ที่ ค วบคุม เ รื อผู ใ ดปฏิบั ติหน าที่ ในระหว า งที่ ถู ก ยึด ใบ
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสอง ตองระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

ความในวรรคสองใหใชกับผูกระทําความผิดซึ่งเปนเจาของหรือผูควบคุมแพและ
แพคนอยูดวย 

 
มาตรา ๔๖  ตามทาขนสินคาและทาข้ึนทั้งสองฟากแมน้ําเจาพระยาหรือตามสอง

ขางเรือกําปนก็ดี หามมิใหเรือบรรทุกสินคา เรือไฟเล็ก เรือเปดทะเลและเรืออ่ืน ๆ จอดหรือผูก
เทียบซอนกันเกินกวาสองลํา ถาเปนแพคนอยูหามมิใหจอดเทียบหนาแพเกินกวาลําหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๖ ทวิ๒๘  ใหเจาทามีอํานาจสั่งหามใชและใหแกไขทารับสงคนโดยสาร 

ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ และแพในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานไทย ซึ่งมีสภาพไม
ปลอดภัยในการใช หรืออาจเกิดอันตรายแกประชาชนหรือแกการเดินเรือ โดยแจงใหเจาของหรือ
ผูครอบครองทราบเปนหนังสือ ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหปดคําส่ังไว ณ 
ทารับสงคนโดยสาร ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ หรือแพนั้น และใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองไดรับคําส่ังนั้นแลว 

เจาของหรือผูครอบครองซึ่งไดรับคําส่ังจากเจาทาตามความในวรรคหนึ่งมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง คําช้ีขาดของ
                                                 

๒๗ มาตรา ๔๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๒๘ มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด คําส่ังหามใชนั้นมีผลบังคับได ในกรณีไม
มีอุทธรณคําส่ัง หรือมีอุทธรณแตรัฐมนตรีส่ังใหยกอุทธรณ และเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังภายในเวลาที่เจาทากําหนดหรือภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหเจาทามีอํานาจจัดการแกไขใหเปนไปตามคําส่ัง โดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง 

เมื่อเจาของหรือผูครอบครองไดแกไขเสร็จเรียบรอยตามคําส่ังแลว ใหเจาทาเพิก
ถอนคําส่ังหามใช ในกรณีที่เจาทาจัดการแกไขเอง จะรอการเพิกถอนคําส่ังหามใชไวจนกวาเจาของ
หรือผูครอบครองจะชําระคาใชจายใหเจาทาก็ได 

เจาของหรือผูครอบครองคนใดใชเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชทารับสงคนโดยสาร 
ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ หรือแพ ซึ่งเจาทา มีคําส่ังหามใช และยังไมไดเพิกถอนคําส่ังนั้น ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกวา
จะปฏิบัติใหถูกตอง๒๙ 

 
มาตรา ๔๗  หามมิใหแพไมซุงที่กวางกวาย่ีสิบตนซุง จอดผูกเทียบขางเรือกําปน 

หรือเทียบทาขนสินคาหรือทาข้ึน และหามมิใหเรือโปะจาย เรือลําเลียง หรือเรือสําเภาผูกจอดผูก
เทียบขางเรือกําปนมากกวาขางละหนึ่งลํา และหามมิใหเรือเชนวามานี้จอดผูกเทียบทาของสินคา
หรือทาข้ึนมากกวาสองลํา 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหเรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุกสินคา เรือ

กลไฟเล็ก และเรือ และแพไมตาง ๆ จอดผูกกับฝงแมน้ํามากลําหรือโดยอยางที่ใหลํ้าออกมา
ในทางเรือเดิน หรือจนเปนที่กีดขวางแกการเดินเรือ 

 
มาตรา ๔๙  เรือกําปน หรือเรือเล็กที่จอดมากกวาสองลําในแมน้ํานอกแนวเรือ

อ่ืน ๆ หรือนอกแนวแพคนอยู ซึ่งจอดอยูในทองที่เดียวกันนั้น ทานใหถือวาเรือกําปนหรือเรือเล็ก
นั้น เทากับจอดล้ําออกมาในทางเรือเดิน 

 
มาตรา ๕๐  ขอหามตาง ๆ ที่วามาแลวในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั้น เจาทาจะ

เห็นสมควรลดหยอนโดยใหอนุญาตพิเศษก็ได 
 
มาตรา ๕๑๓๐  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือหรือแพผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา 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 ถาเปนเรือกําปนตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับ

                                                 
๒๙ มาตรา ๔๖ ทวิ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๐ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนรายวันวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตองถาเปนเรือเล็กหรือแพ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท และปรับเปนรายวันวันละหาสิบบาท  จนกวาจะปฏิบัติให
ถูกตอง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๔ 
วาดวยทางเดนิเรือในลําแมน้ํา 

   
 
มาตรา ๕๒  ในเขตทากรุงเทพ ฯ นั้น ใหมีทางเดินเรือสองสาย ดังนีค้ือ 
(๑) สายตะวันออกเรียกวาสายใหญ สายนี้มีเขตโดยกวางตั้งแตเรือกําปนที่ทอด

อยูกลางแมน้ํา จนถึงฝงตะวันออกหรือถึงแคมเรือกําปน หรือแพคนอยูที่จอดเทียบฝงตะวันออก 
(๒) สายตะวันตก สายนี้มีเขต โดยกวาง ตั้งแตเรือกําปนที่ทอดอยูกลางแมน้ํา 

จนถึงฝงตะวันตก หรือถึงแคมเรือกําปน หรือแพคนอยูที่จอดเทียบฝงตะวันตก 
 
มาตรา ๕๒ ทว๓ิ๑  เมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อความปลอดภัยแกการเดินเรือ ใหเจาทามี

อํานาจประกาศกําหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตทากรุงเทพ ฯ และในแมน้ําลํา
คลองเปนการเฉพาะคราวได 

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศกําหนดทาง
เดินเรือหรือประกาศควบคุมการเดินเรือตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหา
พันบาท และใหเจาทามีอํานาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไมเกินหกเดือน๓๒ 

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือที่ถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําส่ังคําช้ี
ขาดของรัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังไมไดช้ีขาด คําส่ังนั้นมีผลบังคับได๓๓ 

 
มาตรา ๕๒ ตรี๓๔  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือซึ่งถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุม

เรือผูใด ปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง 
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๓  แนวลําแมน้ําทั้งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรหางจากฝงหรือ

จากแคมเรือกําปนที่จอดผูกเทียบฝง หรือจากแพคนอยูที่จอดผูกเทียบฝงนั้น ใหหวงหามไว
สําหรับเปนทางเดินเรือเล็ก 

หามมิใหเรือกําปนใชแนวนั้นเปนอันขาดนอกจากเปนเวลาจําเปนเพื่อปองกันมิ
ใหเรือโดนกัน หรือเพ่ือกลับหรือเคล่ือนเรือจากที่จอด 

                                                 
๓๑ มาตรา ๕๒ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๒๐ 
๓๒ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓ มาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๕๒ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๔๓๕ นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนมาตรา ๕๓ ตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 

(ก) วาดวยทางเรือเดินสายตะวันออกหรอืสายใหญ 
 
มาตรา ๕๕  เรือกําปนไฟทุกขนาด (นอกจากที่วาไว ในมาตรา ๕๘) และเรือ

กําปนใบทุก ๆ อยางที่มีขนาดเกินกวาหาสิบตัน เมื่อข้ึนลองในลําแมน้ํา ตองเดินในทางเดินเรือ
สายตะวันออก เวนไวแตเมื่อมีเหตุจําเปน หรือเพ่ือจะเขาจอด หรือออกจากทา หรือฝง จึงเดิน
นอกสายนั้นได 

และบรรดาเรือที่วามานี้ ตองเดินโดยชาที่สุดที่พอสมควรแกการเดินเรืออยาง
ระวัง และเพ่ือปองกันอันตรายแกเรือ และอันตรายที่อาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนั้น 

 
มาตรา ๕๖๓๖  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๕ ตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 

(ข) วาดวยทางเรือเดินสายตะวันตก 
 
มาตรา ๕๗  บรรดาเรือใบขนาดต่ํากวาหาสิบตันและเรือทุกอยางนอกจากได

กลาวไว ในมาตรา ๕๕ นั้น ตองเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
 
มาตรา ๕๘  บรรดาเรือกําปนไฟที่จูงเรืออ่ืนที่มีขนาดต่ํากวาสามสิบหาตันนั้น 

ตองเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
หามมิใหเรือกําปนไฟลําใดจูงเรือกําปนหรือเรืออยางอ่ืน ในเขตทากรุงเทพ ฯ 

มากลําจนเกินกวากําลังของเรือกําปนไฟลํานั้นจะจูงไปไดระยะทางชั่วโมงละสองไมลเปนอยางนอย 
และหามมิใหเรือกําปนไฟลําใดที่จูงอยูเชนนั้นเดินไดระยะทางเกินกวาช่ัวโมงละหกไมลในเวลา
ทวนน้ํา หรือเดินเร็วกวาช่ัวโมงละสี่ไมล ในเวลาตามน้ํา 

หามเปนอันขาด มิใหจูงเรือเล็กเกินกวาคราวละสามสิบสองลําเปนอยางมาก และ
หามไมใหเรือที่ถูกจูงนั้นผูกเทียบซอนลํากันเกินกวาตับละสี่ลํา 

 
มาตรา ๕๙  ในเวลาที่กําลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเขากับสายโยงนั้น หามมิให

เรือกลไฟลาก หรือเรือไฟเล็กที่เปนเรือจูงนั้นแลนรออยูในสายทางเรือเดินเปนอันขาด ถาจะใชสาย
ทางเรือเดินในการจูง เรือจูงเหลานั้นตองแลนอยูเสมอใหไดระยะทางไมนอยกวาช่ัวโมงละสองไมล 

 
                                                 

๓๕ มาตรา ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

๓๖ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐๓๗  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 

 
(ค) วาดวยสวนของทางเรือเดินทั้งสองสายที่หวงไวสําหรับใหเรือเล็กเดนิ 

 
มาตรา ๖๑  เรือเล็กทั้งหลาย เดินในทางเรือเดินไดทั้งสองสาย 
 
มาตรา ๖๒  นอกจากมีเหตุจําเปน หรือเพ่ือจะขามฟากไปจอดที่ทาหรือที่ฝง 

บรรดาเรือเล็กตองเดินอยูในแนวน้ํา ในระหวางระยะสามสิบเมตร จากฝงหรือจากเรือกําปนที่จอด
เทียบฝงหรือจากแพคนอยูที่ผูกจอดกับฝงแมน้ํา 

 
มาตรา ๖๓  เรือบรรทุกเขาตองเดินไดแตในแนวน้ําที่กําหนดไวสําหรับเปน

ทางเดินของเรือเล็กในทางเรือเดินสายตะวันตก และหามมิใหไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออก
ในตอนหนึ่งตอนใดเปนอันขาด 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อมีเหตุจําเปนหรือเพ่ือจะขามฟากไปจอดที่ทาหรือที่ฝง และเรือ

บรรทุกเขาหรือเรือเล็กจะตองทํานอกเหนือที่บังคับไวในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ ฉะนั้น ก็ใหทําโดย
ความระวังทุกอยางที่จะมิใหเปนการกีดขวางแกการเดินเรือได 

 
มาตรา ๖๕  หามมิใหเรือบรรทุกเขาหรือเรือเล็กผานหนาเรือกําปนไฟที่กําลังแลน

ข้ึนหรือลองในลําแมน้ํานั้นใกลกวาระยะรอยเมตร และถาจะขามฟากไปยังทาหรือโรงสีหามมิให
ตัดขามเหนือแหงที่จะไปนั้นเกินกวาที่ควร 

 
มาตรา ๖๖  บรรดาเรือยนตที่ยาวไมเกินกวาหกเมตรนั้น ยอมใหเดินไดในแนวลํา

แมน้ําทั้งสองสายที่กําหนดไวสําหรับใหเรือเล็กเดิน แตถาจะเดินหางจากฝงภายในระยะสามสิบ
เมตร ตองเดินโดยชาที่สุดพอสมควรแกการควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให
เปนเหตุอันตรายแกเรือเล็กที่ใชกรรเชียงหรือแจวพาย 

 
มาตรา ๖๗๓๘  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึง
หาพันบาท 

 
(ฆ) วาดวยทางคลองตาง ๆ 

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘๓๙  ในแมน้ําลําคลองตาง ๆ นอกเขตทาบรรดาเรือที่เดินตามน้ําให
เดินกลางลําแมน้ําหรือลําคลอง เรือที่เดินทวนน้ําใหเดินแอบฝง ถาไมสามารถจะทําอยางหนึ่งอยาง
ใดดังวามานี้ ใหเดิน.กลางรองน้ํา และใหปฏิบัติตามขอบังคับการเดินเรือแหงทองถ่ินซึ่งตั้งข้ึนเพื่อ
ควบคุมการเดินเรือในลําแมน้ําหรือคลองนั้น ๆ ดวย 

ใหเจาทาหรือขาหลวงประจําจังหวัดในทองถ่ินที่ไมมีเจาทา มีอํานาจออกขอบังคบั
ควบคุมการเดินเรือในแมน้ําและลําคลองใด ๆ ซึ่งอยูในเขตทองถ่ินของตนได ขอบังคับนั้นเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจาหนาที่ และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๖๙๔๐  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๖๘ หรือขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 

                                                 
๓๙ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม  

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๔๐ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๕ 
วาดวยแพไม แพคนอยู ฯลฯ 

   
 

(ก) แพไม 
 

มาตรา ๗๐  แพไมตาง ๆ ตองมีคนประจําใหพอแกการที่จะควบคุมรักษาแพ
โดยเรียบรอย และคนประจําแพตองระวังอยางที่สุดที่จะเปนไดเพ่ือไมใหแพกีดขวางแกการ
เดินเรือ หรือโดนกับแพคนอยู หรือเรือที่ทอดจอดอยูในลําแมน้ํา แพไมทุก ๆ แพตองชักธง
เครื่องหมายของเจาของแพ และธงสําหรับเชนนี้ตองจดทะเบียนที่กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี แพใดมีซุงก่ีตนและกําหนดจะมาถึงเขตทากรุงเทพ ฯ ไดเมื่อใดนั้น เจาของแพตองทํา
หนังสือแจงความลวงหนาใหเจาทาทราบ 

 
มาตรา ๗๑  หามมิใหแพไมจอดผูกติดกับเรือกําปนหรือหลักหรือแพคนอยู โดย

ไมไดรับอนุญาตจากนายเรือหรือเจาของหลักเจาของแพนั้น ๆ 
 
มาตรา ๗๒  ภายในเขตทากรุงเทพ ฯ แพไมตาง ๆ ที่จะลองหรือจูงลงมานั้น 

ตองเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก ถาจะเดินในสายตะวันออก ตองเดินไดแตแพไมที่มีเรือจูง 
แพไมแพหนึ่งตองมีซุงไมเกินกวาสองรอยตน หรือกวางเกินกวาย่ีสิบเมตร 

 
มาตรา ๗๓  หามมิใหลองแพไมข้ึนลงในลําแมน้ําในระหวางเวลาตั้งแตพระ

อาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยข้ึน 
 
มาตรา ๗๔  ในคลอง หามไมใหลองแพไมที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกวาส่ีตนและที่

ผูกติดตอกันยาวเกินกวาสองช่ัวซุง และสวนแพไมไผนั้นไมใหยาวเกินกวาสิบหกเมตร และกวาง
เกินกวาที่พอจะใหแพนั้นเดินในคลองไดโดยไมกีดแกการเดินเรือ 

แตถาขาหลวงประจําจังหวัดไดพิจารณาเห็นวาในคลองใดหรือในคลองตอนใดซึ่ง
ใชเรือกลไฟหรือเรือยนตลากจูงแพเกินกวาที่ไดกําหนดไวในวรรคกอนโดยไมเปนภัยแกการจราจร
ทางน้ํา ก็อาจผอนผันใหผูกติดตอกันไดไมเกิน ๓๐ เมตร๔๑ 

เมื่อขาหลวงประจําจังหวัดไดผอนผันใหตามวรรคกอนแลว ภายหลังปรากฏวา 
เปนภัยแกการจราจรทางน้ําจะถอนเสียก็ได๔๒ 

 

                                                 
๔๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม  

พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๓) 
๔๒ มาตรา ๗๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม  

พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๓) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕๔๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ 
มาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท" 

 
(ข) แพคนอยู 

 
มาตรา ๗๖  หามมิใหจอดแพคนอยูในลําแมน้ําหางจากฝงเกินกวาพอดีสําหรับมิ

ใหแพนั้นคางแหงในเวลาน้ําลงงวด 
 
มาตรา ๗๗  เสาหลักสําหรับผูกแพคนอยูนั้นหามมิใหปกพนแนวหนาแพออกไป

มากกวาหนึ่งเมตรครึ่ง 
 
มาตรา ๗๘  หามมิใหปลูกเรือนที่ปกเสาลงเลนตามฝงแมน้ําหางออกมาจากฝง

จนเกินกวาพอดีสําหรับไมใหมีน้ําคางอยูใตเรือนเมื่อเวลาน้ําลงงวด 
 
มาตรา ๗๙  ภายใตเขตทากรุงเทพ ฯ หามมิใหแพคนอยูแพใดมีขนาดกวางหรือ

ยาวเกินกวาสิบหกเมตร นับรวบทั้งชานและแพเล็กที่เปนสวนติดตอกับแพนั้นดวย 
 
มาตรา ๘๐  ตามลําคลอง หามมิใหแพคนอยูแพใดมีขนาดกวางเกินกวาสิบสอง

เมตร และหามมิใหแพใดที่ผูกจอดกับฝงย่ืนล้ําออกมาจนอาจเปนที่กีดขวางแกการเดินเรือ 
 
มาตรา ๘๑  หามมิใหจูงแพคนอยูข้ึนลองในตอนใตหลักเขตเหนือของทากรุงเทพ 

ฯ ในระหวางตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยข้ึน 
 
มาตรา ๘๒  แพคนอยูที่จะจูงข้ึนลองในลําแมน้ํานั้นตองเดินในทางเดินเรือสาย

ตะวันตก ตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนจึงใหเดินในทางเดินสายตะวันออกได 
 
มาตรา ๘๓  หามมิใหจอดผูกแพคนอยูแพใดกับฝงแมน้ําเจาพระยาภายในเขต

ทากรุงเทพ ฯ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา 
มาตรา ๘๔  ภายในเขตทากรุงเทพฯ ถาแพคนอยูแพใดยื่นออกมาในลําแมน้ํา 

จนอาจเปนเหตุนากลัวอันตรายแกการเดินเรือในเวลากลางคืนได ใหเจาทามีอํานาจบังคับใหแพ
นั้นจุดโคมไฟสีขาวไวในที่เดนแลเห็นไดงายในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงพระอาทิตย
ข้ึน เพ่ือปองกันมิใหเรือใหญเล็กแลนมาโดนแพนั้น 

 
มาตรา ๘๕  ตั้งแตวันที่ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมาย ถาจะจอดแพคนอยู

หรือปลูกเรือนมีเสาปกเลนตามฝงแมน้ําภายในเขตทากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามลําคลองในแขวง
กรุงเทพ ฯ ก็ดี ตองไดรับอนุญาตจากเจาทากอนจึงทําได 
                                                 

๔๓ มาตรา ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๖  คําขออนุญาตนั้นตองเปนหนังสือและมีแผนที่ฝงน้ํา แพคนอยูหรือ

เรือนปกเสาลงเลนที่ขางเคียงและทําเลที่จะจอดแพและปกหลักผูกแพนั้นดวย 
 
มาตรา ๘๗  เมื่อรับคําขออนุญาตแลว เจาทาตองตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง 

และถาเห็นวาเปนการปฏิบัติถูกตองตามขอบังคับในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอยางแลว ก็ใหออก
อนุญาตใหตามที่ขอ 

 
มาตรา ๘๘  หามมิใหลงมือทําการปลูกสรางกอนที่ไดรับอนุญาตตามที่รองขอนั้น

เปนอันขาด 
 
มาตรา ๘๙  ภายในเขตทากรุงเทพ ฯ ใหเจาทามีอํานาจและภายนอกเขตนั้นให

เจาพนักงานทองที่มีอํานาจที่จะบังคับใหร้ือถอนแพคนอยูหรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปกเสาลง
ชายฝงน้ํา ที่จอดหรือปกหรือสรางผิดตอขอบังคับในมาตราตั้งแต ๗๖ ถึง ๗๙ จะเปนแพหรือ
หลักหรือเรือนที่ตั้งอยูนั้นเมื่อกอนหรือในภายหลังเวลาใชพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และใหมีอํานาจ
บังคับใหร้ือถอนบรรดาแพคนอยูหรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปกเสาลงในชายฝงน้ํา ซึ่งไดปลูกข้ึน
โดยมิไดรับอนุญาตโดยถูกตอง หรือที่ปลูกโดยไมถูกตองตามขอความในอนุญาตที่ไดออกใหนั้น
ดวย 

 
มาตรา ๙๐๔๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ตาม

มาตรา ๘๙ ตองระวางโทษปรับเปนรายวันวันละหนึ่งรอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตองและให
เจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามมาตรา ๘๙ บังคับใหร้ือถอนแพคนอยู หรือเรือนปกเสาลงใน
ชายฝงน้ําโดยใหผูเปนเจาของเสียคาร้ือถอนนั้นเอง 

ในกรณีที่เจาของไมร้ือถอนภายในกําหนดเวลาที่เจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่
ตามมาตรา ๘๙ กําหนด ใหเจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอน 

ในกรณีที่เจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอนตามคําส่ังศาลตามวรรคสอง ใหเจา
ทาใชความระมัดระวังตามควรแกพฤติการณ โดยเจาของจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาทา
ไมได และเจาของตองเปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอน 

ในกรณีที่เจาของไมยอมชดใชคาใชจายตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจาทา
กําหนดตามควรแกกรณี ใหเจาทาโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมนําวัสดุ
ที่ถูกร้ือถอนรวมทั้งส่ิงของที่ขนออกจากแพคนอยูหรือเรือนที่ปกเสาลงในชายฝงสวนที่มีการรื้อ
ถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้น
ใหนําไปชดใชคาใชจายที่เจาทาไดจายไปในการจัดการรื้อถอน และถามีเงินเหลือจากการชดใช

                                                 
๔๔ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาใชจายดังกลาว ใหเจาทาเก็บรักษาเงินนั้นไว ถาเจาของมิไดเรียกรองเอาภายในหนึ่งปนับแต
วันที่เจาทาไดเก็บรักษาไว ใหตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๙๑๔๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ 

หรือมาตรา ๘๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 
 

(ค) วาดวยเรือจับสัตวน้ําและโพงพางที่ขวางแมน้ํา 
 
มาตรา ๙๒  การจับสัตวน้ําดวยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายลําติดกัน

ขวางลําน้ําหรือทอดทุน หรือปกหลักโพงพางเปนแถวจากฝงถึงกลางลําน้ํานั้น การจับสัตวน้ําดวย
วิธีเหลานี้หามมิใหกระทําในเขตทากรุงเทพ ฯ ถาพนเขตทากรุงเทพ ฯ ออกไปจะทําโดยไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานก็ได 

 
มาตรา ๙๓  ในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงเวลาพระอาทิตยข้ึน 

เจาของเรือจับสัตวน้ําหรือทุนหรือหลักโพงพางเชนวามาแลว ตองจุดไฟเปนแสงโพลงไวบนฝงตรง
กับแถวเรือหรือทุนหรือหลักเหลานั้น และตองจุดโคมไฟไวบนเรือหรือทุนหรือหลักโพงพาง ที่หาง
ที่สุดออกมาจากฝงนั้นดวย และตองเปาเขากระบือหรือแตรเสียงกอง สําหรับใหเรือที่เดินข้ึนลองรู
วามีของกีดกั้นเชนนั้นอยูในลําน้ําดวย 

ร้ัวหรือหลักที่ปกเรียงรายตามแนวชายฝงทะเลที่ปากน้ําหรือที่ใกลทางจะเขา
ปากน้ํานั้น ในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยข้ึน ตองจุดโคมใหเห็นแสงไฟสี
ขาวที่ปลายรั้วหรือหลักสุดแถวทั้งสองขาง 

 
มาตรา ๙๔  ทุนหรือหลักสําหรับจับสัตวน้ํานั้น หามมิใหผูกโยงถึงกันดวยลําไม

ไผ ใหใชผูกดวยเชือกอยางเดียวตามธรรมเนียมที่เคยทํากันอยู และหามมิใหผูกโยงจากฝงดวย
เชือกหรือดวยไมยาวใหเปนที่กีดขวางแกทางเดินของเรืออ่ืน 

มาตรา ๙๕๔๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ หรือมาตรา 
๙๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

 

                                                 
๔๕ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๖ มาตรา ๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๖ 
ขอบังคับเบด็เตล็ด 
   

 
(ก) วาดวยผูกเรือกับฝงดวยเชือกลวดและเชือกตาง ๆ 

 
มาตรา ๙๖  ในแมน้ําหรือเขตทาใด ๆ ถานอกจากเรือที่จอดผูกเทียบทาขนสินคา

ทาข้ึนหรือเทียบฝง หามมิใหเรือกําปนลําใดผูกโยงกับฝงดวยเชือกลวดหรือเชือกอยางอ่ืนจนไม
เหลือชองน้ําในระหวางเรือลํานั้นกับฝงสําหรับใหเรืออ่ืนเดินได 

 
มาตรา ๙๗  หามมิใหเอาเชือกอยางใด ๆ ทอดจากเรือกําปนลําใดที่จอดเทียบ

ทา ไปผูกกับทุนโยงในลําน้ําหรือเขตทาจนกวาจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากทาที่จอดเทียบอยูนั้น 
จึงใหทําเชนนั้นได 

 
มาตรา ๙๘๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ ตองระวางโทษปรับตั้งแต

หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 

(ข) วาดวยฝเทาเรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ 
 
มาตรา ๙๙  หามมิใหนายเรือกลับเรือกําปนในลําแมน้ํา รองน้ํา ชองน้ํา หรือใน

สายทางเรือเดิน เวนไวแตในเวลาที่ทางน้ํานั้น ๆ วางไมมีเรืออ่ืนแลนเขาออก และหามมิใหนายเรือ
กําปนลําใดที่จอดเทียบทาขนสินคาหรือทาข้ึนเคลื่อนเรือออกจากทา เวนไวแตในเวลาที่ลําแมน้ํา 
รองน้ํา ชองน้ํา หรือสายทางเรือเดินอันเปนทองที่นั้นวางไมมีเรืออ่ืนแลนเขาออก 

 
มาตรา ๑๐๐  นายเรือกําปนลําใดที่กําลังเขาหรือออกที่เขตทาหรือชองแคบ ตอง

ลดฝเทาเรือใหเดินชาลงพอสมควรแกการเดินเรืออยางระวัง และอยางปองกันเหตุอันตรายแกเรือ
นั้นเอง 

 
มาตรา ๑๐๑๔๘  เรือที่จะเขาเทียบหรือจอดยังทา นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือตอง

ใชความเร็วต่ําและดวยความระมัดระวัง เรือที่เดินอยูในแมน้ําหรือลําคลอง ตองใชความเร็วไมเกิน
อัตราที่เจาทากําหนด และหามมิใหแลนตัดหนาเรือกลที่กําลังเดินข้ึนลองอยูในระยะสองรอยเมตร 
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท และใหเจาทามี
อํานาจสั่งยึดใบอนุญาตใชเรือหรือประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไมเกินหกเดือน 
                                                 

๔๗ มาตรา ๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔๘ มาตรา ๑๐๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และตอมาวรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาของเรือหรือผูถือประกาศนียบัตรควบคุมเรือที่ถูกยึดใบอนุญาต มีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง คําช้ีขาด
ของรัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด คําส่ังนั้นมีผลบังคับได 

 
มาตรา ๑๐๒๔๙  นายเรือที่ไดรับประกาศนียบัตรแสดงความรูทุกคน ตองใชความ

ระมัดระวังในการควบคุมเรือโดยเต็มความสามารถ เพ่ือมิใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายอยางใด ๆ 
และถามีเหตุอยางใด ๆ เกิดขึ้นในหนาที่ขณะที่ตนกระทําการควบคุมเรือนั้นอยู นายเรือลํานั้นตอง
รายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

๑. สําหรับเรือที่ยังไมออกจากเขตทาไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาที่เกิดเหตุให
ย่ืนรายงานตอเจาทาภายในเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมง แตถาเรือลํานั้นกําลังจะออกจากทาไปสูทะเลก็ใหสง
รายงานโดยทางไปรษณียลงทะเบียนในโอกาสแรกที่จะสงได หรือแวะแจงความตอกรมการอําเภอ 
หรือตํารวจทองที่ใกลเคียง หรือฝากรายงานนั้นไว แกเจาพนักงานศุลกากร ณ ตําบลใกลเคียงเพื่อ
สงใหเจาทาตอไป 

รายงานนั้นตองแจงใหชัดเจนถึงขอเหลานี ้
(๑) ตําบลที่เกิดเหตุพรอมทั้งแผนที่สังเขปถาสามารถจะทําได 
(๒) วัน เดือน ป ที่เกิดเหตุ 
(๓) ช่ือเจาของเรือ หรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ 
(๔) สาเหตุที่เกิดและกรณีแวดลอม 
(๕) ความเสียหายที่ไดรับ 
(๖) ถาเปนเรือที่มีสมุดปูม ก็ใหคัดขอความประจําวันที่จดไวในสมุดปูม ทั้งปาก

เรือและทองเรือแนบมาดวย 
๒. สําหรับเรืออ่ืน ๆ นอกจากในอนุมาตรา ๑ ใหรายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตอเจา

ทา หรือแจงความตอกรมการอําเภอ หรือตํารวจทองที่ใกลเคียงภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง 
๓. กรมการอําเภอ หรือตํารวจทองที่ เมื่อไดรับแจงความแลวให ไตสวนและ

จัดการไปตามหนาที่ และใหรีบสงสําเนาการไตสวนนั้นไปใหเจาทาทองถ่ิน หรือกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวีทราบ 

 
 
มาตรา ๑๐๓๕๐  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงสองพันบาท 
 

                                                 
๔๙ มาตรา ๑๐๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม  

พุทธศักราช ๒๔๗๗  
๕๐ มาตรา ๑๐๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๔  เรือกลไฟเล็กและเรือยนตทุกลํา เมื่อเวลาเดินตองมีโคมไฟสีเขียว
ไวขางแคมขวาดวงหนึ่ง โคมไฟสีแดงขางแคมซายดวงหนึ่ง และโคมไฟสีขาวอยางแจมแขวนไวใน
ที่เดนสูงจากดาดฟา ใหถูกตองตามที่จะกําหนดไวในกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

 
มาตรา ๑๐๕  เรือทุกลําและแพไมทุกแพที่ทอดสมอหรือผูกอยูกับหลัก หรือ

กําลังเดินหรือลองอยูนั้น ตองแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว ในที่เดนใหเปนที่แลเห็นไดจากทุกทิศ 
แตถาจอดผูกเทียบอยูกับฝงแมน้ําไมจําเปนตองมีโคมไฟไวเชนนี้ก็ได 

 
มาตรา ๑๐๖  เรือลําเลียงและเรือโปะจายทุกลํา ถาเปนเรือที่เดินดวยเครื่องจักร

อยางเรือไฟ ตองมีโคมไฟเหมือนอยางที่บัญญัติไวสําหรับเรือกลไฟ ถาเปนเรือเดินดวยใบฉะนั้น
ตองใชโคมไฟตามอยางที่บัญญัติไวสําหรับเรือใบที่กําลังเดิน 

 
มาตรา ๑๐๗  เรือทุกลําที่อยูในพวงที่กําลังเดินหรือทอดสมออยูก็ดี ตองจุดโคม

ไฟสีขาวไว ในที่เดนแลเห็นงาย ในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนพระอาทิตยข้ึน เพ่ือใหเปน
ที่สังเกตไดชัดวาหมูเรือที่พวงนั้นยาวและกวางเทาใด 

 
มาตรา ๑๐๘  ที่ตําบลสําเภาจมปากน้ําเจาพระยานั้น เมื่อมีเรือกําปนสองลําแลน

มาจะสวนกัน ถาเห็นวาจะสวนกันที่ตรงหรือเกือบตรงขางเรือทุนไฟหมายตําบลสําเภาจม ก็ใหเรือ
ลําที่ทวนน้ํานั้นหยุดหรือรอแลนชา ๆ จนกวาเรืออีกลําหนึ่งจะไดแลนพนเรือทุนไฟนั้นโดย
เรียบรอยแลว 

 
มาตรา ๑๐๙  เรือโปะจายและเรือใบทุกอยาง เมื่อแลนกาวขึ้นลองตามลําแมน้ํา

หรือตามชองแคบ ถามีเรือกลไฟลําใดเดินอยูในฟากน้ําหรือรองที่ไมผิดหรือเดินแอบฝงอยางใกล
พอสมควรแกที่จะไมใหเปนอันตรายแกเรือลํานั้น หามมิใหเรือที่แลนกาวนั้นแลนผานตัดหนาเรือ
หรือแลนกาวใกลถัดหนาเรือกลไฟนั้นเปนอันขาด 

ในแมน้ําหรือในชองน้ําที่แคบหามมิใหเรือกลไฟเล็กหรือเรือยนตพยายามแลน
ผานหนาเรือกําปนไฟโดยอยางที่อาจใหเกิดโดนกันขึ้นได 

 
มาตรา ๑๑๐๕๑  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา ๑๐๙ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
(ค) วาดวยเรือถอยออกจากอู 

 

                                                 
๕๑ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๑  ในตอนลําน้ําเจาพระยาซ่ึงเรือเดินทะเลเดินไดนั้น เมื่อมีเรือลําใด
กําลังถอยออกจากอูหรือถอยลงจากทาลาดในเวลากลางวันตองมีทุนรูปกลมสีดําลูกหนึ่งชักข้ึนไวที่
เสา หรือที่เดนแหงหนึ่งที่ปากอูหรือทาลาดนั้น ใหเรือตาง ๆ ที่เดินข้ึนลองในแมน้ําแลเห็นไดชัด 
เมื่อกอนหนาจะถอยออกจากอูหรือทาลาดใหชักลูกทุนข้ึนไวเพียงคร่ึงเสา เมื่อกําลังถอยออก ให
ชักข้ึนถึงปลายเสา ถาเปนเวลาค่ําคืนใหใชโคมไฟสีแดงแทนและทําอยางวิธีเดียวกันกับลูกทุนสีดํา 

 
มาตรา ๑๑๒๕๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอย

บาทถึงหาพันบาท 
 

(ฆ) วาดวยทุนและเครื่องสําหรับผูกจอดเรอื 
 

มาตรา ๑๑๓  หามมิใหผูใดมีหรือวางทุนหรือเคร่ืองสําหรับผูกจอดเรือในนานน้ํา
แมน้ําหรือทําเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ เวนไวแตไดรับอนุญาตจากเจาทาหรือจากเจาพนักงานผูมี
หนาที่และโดยตองถือและกระทําตามขอบังคับกํากับอนุญาตและตองเสียคาธรรมเนียมตามซึ่งเจา
ทา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่นั้นจะกําหนด แตบัญญัติที่วานี้ไมใชตลอดถึงทุนและเครื่องหมาย
หรือเคร่ืองผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจอดไวช่ัวคราวในลําน้ําสําหรับการตรวจเซอรเวย
ทําแผนที่ 

 
มาตรา ๑๑๔  หามมิใหผูใดเอาเรือเก็บสินคาหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คลายเรือเก็บ

สินคาซึ่งใชเปนเรือทุนหรือสําหรับบรรจุส่ิงของตาง ๆ ทอดสมออยูเปนการประจําในนานน้ํา ลํา
แมน้ํา หรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เวนไวแตไดรับอนุญาตจากเจาทาหรือจากเจา
พนักงานผูมีหนาที่ และโดยตองถือและกระทําตามขอบังคับกํากับอนุญาตและตองเสีย
คาธรรมเนียมตามซึ่งเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่นั้นจะกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๕  ทุนหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะไดอนุญาตตามความใน

มาตรา ๑๑๓ นั้น ใหใชสําหรับเรือของผูที่ไดรับอนุญาตฝายเดียว ถาเรืออ่ืนจะอาศัยใชผูกจอด 
ตองไดรับอนุญาตของผูนั้นกอนจึงทําได 

 
มาตรา ๑๑๖๕๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือ

มาตรา ๑๑๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเปนรายวันวันละหา
รอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง และเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จะสั่งใหร้ือถอนหรือ
เคลื่อนยายทุนหรือเคร่ืองสําหรับผูกจอดเรือนั้นดวยก็ได 

 

                                                 
๕๒ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ มาตรา ๑๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) วาดวยการลวงล้ําลําแมน้ํา 
 

มาตรา ๑๑๗๕๔  หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา 
ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดย
กฎกระทรวงดังกลาวจะตองระบุลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดไวใหชัดแจง
พรอมทั้งระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย 

เมื่อผูขออนุญาตย่ืนคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและลักษณะที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงตามวรรคสองแลว เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว 

 
มาตรา ๑๑๗ ทวิ๕๕  ผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดตามมาตรา ๑๑๗ 

ตองเสียคาตอบแทนเปนรายป ตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมนอยกวา
ตารางเมตรละหาสิบบาท และถาเปนอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงคเพ่ือใชใน
การประกอบธุรกิจใหเสียเปนสองเทาของอัตราดังกลาว ในกรณีที่อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวถูก
ปลูกสรางข้ึนโดยมิไดรับอนุญาตหรือไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหเสียคาตอบแทนเปนสามเทา
ของอัตราดังกลาว 

การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงสภาพของแตละทองที่และ
ประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผูครอบครองพึงไดรับ 

คาตอบแทนที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นซึ่งมีกฎหมาย
จัดตั้งข้ึน แลวแตกรณี ที่อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นอยูในเขต 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเวนหรือลดหยอนคาตอบแทน
ใหหนวยงานหรือบุคคลใดก็ได 

 
มาตรา ๑๑๘๕๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑๗ หรือผูใดไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ 

แลวปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ตองระวางโทษปรับโดยคํานวณ

                                                 
๕๔ มาตรา ๑๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๕ มาตรา ๑๑๗ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๖ มาตรา ๑๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามพื้นที่ของอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในอัตราไมนอยกวาตารางเมตรละหารอยบาทแตไมเกินตาราง
เมตรละหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑๘ ทวิ๕๗  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ หรือผูรับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๑๗ ปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําส่ังเปน
หนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวรื้อถอนหรือแกไขอาคารหรือ
ส่ิงอ่ืนใดนั้นใหเสร็จสิ้นโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ใน
กรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นและ
จะหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองนั้นใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นทั้งหมด
หรือแตบางสวนจนกวาจะไดร้ือถอนหรือแกไขเสร็จดวยก็ได 

ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัว
เจาของหรือผูครอบครอง และเจาทาไดปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นครบสิบหาวันแลวให
เจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหมีการรื้อถอนอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น ถาขอเท็จจริงในทาง
พิจารณาฟงไดวามีการฝาฝนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ หรือผูครอบครอง
อาคารหรือส่ิงอ่ืนใด ใหศาลมีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูร้ือถอน ในกรณีที่เจาของ
หรือผูครอบครองไมร้ือถอนตามกําหนดเวลาในคําส่ังศาล หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือ
ผูครอบครอง ใหศาลมีคําส่ังใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอน 

ในกรณีที่เจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอนตามคําส่ังศาลตามวรรคสามใหเจา
ทาใชความระมัดระวังตามควรแกพฤติการณ โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาทาไมได และเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดตอง
เปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมยอมชดใชคาใชจายตาม
วรรคสี่ภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณี หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผู
ครองครองใหเจาทาโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมนําวัสดุที่ถูกร้ือถอน
รวมทั้งส่ิงของที่ขนออกจากอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดสวนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีอ่ืน เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนใหนําไปชดใชคาใชจายที่เจาทาไดจายไป
ในการจัดการรื้อถอนและคาตอบแทนตามมาตรา ๑๑๘ และถามีเงินเหลือจากการชดใชคาใชจาย
ดังกลาวใหเจาทาเก็บรักษาไว เพ่ือคืนใหกับเจาของหรือผูครอบครอง ในกรณีที่ไมปรากฏตัว
เจาของหรือผูครอบครอง หรือเจาของหรือผูครอบครองไมมารับคืนภายในหนึ่งปใหตกเปนของ
แผนดิน 

ในกรณีที่เจาทาจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวมี
ลักษณะซึ่งอาจอนุญาตไดและเจาของหรือผูครอบครองยอมชําระคาปรับตามที่เจาทากําหนดตาม

                                                 
๕๗ มาตรา ๑๑๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราในมาตรา ๑๑๘ แลว เจาทาจะออกใบอนุญาตใหเจาของหรือผูครอบครองก็ไดและเมื่อไดรับ
อนุญาตแลวใหเสียคาตอบแทนเปนสองเทาของมาตรา ๑๑๗ ทวิ 

 
มาตรา ๑๑๘ ตรี๕๘  ในกรณีที่ไมชําระคาตอบแทนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินคาตอบแทนที่คางชําระ 
 

(ฆ) วาดวยการทิ้งอับเฉาลงในลําแมน้ํา เขตทา หรือในทาํเลทอดสมอจอดเรือ 
 
มาตรา ๑๑๙๕๙  หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหหิน กรวด 

ทราย ดิน โคลน อับเฉา ส่ิงของหรือส่ิงปฏิกูลใด ๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย อันจะเปนเหตุใหเกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายที่ตองเสียในการขจัดสิ่งเหลานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๑๙ ทวิ๖๐  หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหน้ํามันและ

เคมีภัณฑหรือส่ิงใด ๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยอันอาจจะเปนเหตุให
เกิดเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตหรือตอส่ิงแวดลอมหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง 
อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบดังกลาว ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายที่ตองเสียไปในการแกไขสิ่งเปนพิษหรือ
ชดใชคาเสียหายเหลานั้นดวย 

 
มาตรา ๑๒๐๖๑  ใหเจาทามีหนาที่ดูแล รักษาและขุดลอกรองน้ํา  ทางเรือเดิน 

แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย 
หามมิใหผูใดขุดลอก แกไข หรือทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลง

รองน้ําทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาทและใหเจาทาส่ังใหหยุด
กระทําการดังกลาว 

                                                 
๕๘ มาตรา ๑๑๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๕๙ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๐ มาตรา ๑๑๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๖๑ มาตรา ๑๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
(ง) วาดวยเรือที่เปนอันตรายลง ฯลฯ 

มาตรา ๑๒๐/๑๖๒ ใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีอํานาจปกหลักเขต
ควบคุมทางน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูใดยักยาย ทาํใหเสียหาย หรือทําลายหลักเขตควบคมุทางน้ํา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑๖๓  เมื่อมีเรือไทย เรือตางประเทศหรือส่ิงอ่ืนใดจมลงหรืออยูใน

สภาพที่อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือในนานน้ําไทย ใหเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิง
อ่ืนใดนั้นจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายโดยพลัน ดวยเครื่องหมายตามที่เจาทาหรือเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่เห็นสมควร สําหรับเปนที่สังเกตในการเดินเรือทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน จนกวา
เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นจะไดกู ร้ือ ขน ทําลายหรือกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดแกเรือหรือส่ิงอ่ืนใดซึ่งไดจมลงหรืออยูในสภาพที่อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือออกจาก
ที่นั้นเรียบรอยแลว ซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนด 

ถามิไดจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู ร้ือ ขน ทําลายหรือกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหเจาทาหรือเจา
พนักงานผูมีหนาที่มีอํานาจจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู ร้ือ ขน ทําลายหรือกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดแกเรือหรือส่ิงอ่ืนใด และทรัพยสินที่อยูในเรือหรือส่ิงอ่ืนใดใหพนจากสภาพที่
อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือ โดยเรียกคาใชจายจากเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืน
ใดนั้น 

ถาเรือไทย เรือตางประเทศหรือส่ิงอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง มีส่ิงซึ่งกอหรืออาจ
กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม ใหเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นขจัดหรือ
ปองกันมลพิษใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนด หากไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหเจาทา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่มีอํานาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อขจัดหรือ
ปองกันมลพิษนั้นไดโดยเรียกคาใชจายจากเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น 

ในกรณีที่เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นไมยอมชดใชคาใชจาย
ตามวรรคสองหรือวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณี หรือไมปรากฏตัว
เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นให เจาทาดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมนําเรือหรือส่ิงอ่ืนใดและทรัพยสินที่อยูในเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน 

ถาเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนยังไมเพียงพอชดใชคาใชจาย
เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นตองชดใชสวนที่ยังขาด แตถาเงินที่ไดจากการขาย
                                                 

๖๒ มาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๖๓ มาตรา ๑๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้น เมื่อหักคาใชจายแลวเหลือเทาใดใหคืนเจาของหรือตัวแทน
เจาของเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น หรือเจาของทรัพยสิน เวนแตไมปรากฏตัวเจาของหรือตัวแทนเจาของ
เรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นหรือเจาของทรัพยสิน ใหเงินที่เหลือนั้นตกเปนของแผนดิน 

 
(จ) วาดวยแตรหวีดเปาดวยแรงสติม 

 
มาตรา ๑๒๒  หามมิใหเรือกําปนไฟหรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยูก็ดี หรือ

กําลังเดินอยูก็ดี เปาแตรหวีดนอกจากเฉพาะสําหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพ่ือปองกันมิ
ใหโดนกันกับเรืออ่ืนและเสียงแตรที่เปาข้ึนนั้นหามมิใหเปานานเกินกวาสมควร ขอบังคับที่วานี้ให
ใชไดสําหรับแตรเรือยนตเหมือนกัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ภายในเขตทากรุงเทพฯ  หามมิใหเรือลําใดใชแตรที่มีเสียงหาว 

หรือเสียงครางครวญ เวนไวแตเรือมาจากตางประเทศที่ไมมีแตรอยางอ่ืนนอกจากอยางนั้น 
 

วาดวยการยิงปน 
 
มาตรา ๑๒๔  ภายในเขตทากรุงเทพ ฯ นอกจากไดรับอนุญาตจากเจาทา หรือ

จากเจาพนักงานผูมีหนาที่หามมิใหผูใดยิงปนจากเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดเปนอันขาด เวนไวแต
สําหรับเปนเครื่องสัญญาณวามีเหตุรายเกิดขึ้นแกเรือ 

 
วาดวยการตีกลองตีฆองและจุดดอกไมเพลิง 

 
มาตรา ๑๒๕  ภายในเขตทากรุงเทพ ฯ และนอกจากไดรับอนุญาตจากเจาทา 

หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ หามมิใหผูใดตีกลอง ตีฆอง ปลอยหรือจุดดอกไมเพลิงในระหวางเวลา
ตั้งแตส่ีทุมถึงเวลาย่ํารุงเปนอันขาด 

 
มาตรา ๑๒๖๖๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา 

๑๒๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
 

(ฉ) วาดวยทรัพยส่ิงของที่ลืมไวในเรือและทรัพยส่ิงของที่ลอยพลัดอยูในแมน้าํ 
 
มาตรา ๑๒๗  เมื่อมีทรัพยส่ิงของอยางใดของคนโดยสารหรือของคนอื่นลืมไวใน

เรือกําปนหรือเรือเล็กลําใด และนายเรือลํานั้นไมสามารถที่จะคืนใหแกเจาของได ทานวาใหเอาไป
สงไวยังโรงพักกองตระเวนที่ตั้งอยูใกล และทําคําช้ีแจงเหตุที่เก่ียวของย่ืนไวดวย 

 

                                                 
๖๔ มาตรา ๑๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๘  ผูใดพบและเก็บทรัพยส่ิงของในแมน้ํา อันเปนของ ๆ คนอื่นที่
หายไป เชน ไมซุงหรือไมกระดานที่เปนของพลัดจากแพหรือเรือหรือส่ิงของอยางอ่ืน ทานวาตอง
นําสงไวยังโรงพักกองตระเวนที่ตั้งอยูใกล 

 
มาตรา ๑๒๙  เมื่อมีทรัพยส่ิงของมาสงไวดังนั้น กองตระเวนตองคืนใหแก

เจาของ ถาหากรูจักตัว ถาหาเจาของไมได ก็ใหประกาศโฆษณาไวเมื่อพนกําหนดเวลาสามเดือนไป
แลว ทานวาใหขายทรัพยส่ิงของนั้นโดยวิธีขายทอดตลาด ขายไดเงินเทาใด ใหชักไวรอยละสิบ
สําหรับผูที่พบและเก็บทรัพยส่ิงของนั้น ๆ เหลือจากนั้นใหสงไวเปนของรัฐบาล แตในการที่จะคืน
ใหเจาของก็ดี หรือจะขายทอดตลาดก็ดี ทานใหกองตระเวนสืบใหทราบเสียกอนวาทรัพยส่ิงของ
นั้น ๆ จะตองเสียภาษีศุลกากรหรือไม 

 
มาตรา ๑๓๐๖๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๒๙ 

ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท 
 

(ช) วาดวยคําเตือนสําหรับนายเรือกําปน 
 
มาตรา ๑๓๑  เมื่อเวลาอนุญาตใหลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี้แจงแกลูกเรือให

ทราบวาเวลาข้ึนบกอยาใหมีมีดที่มีฝกหรืออาวุธที่อาจทําอันตรายไดอยางอ่ืน ๆ เชน ลูกดิ่ง ฯลฯ 
ติดตัวไปดวยเปนอันขาด 

ตามความในมาตรา ๓๓๕ ขอ ๒ แหงประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ทานวาถา
ผูใดมีอาวุธอยางใดเชนวามานั้น เขาไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอํานาจที่จะจับกุม
ผูนั้นได และถาพิจารณาเปนสัตยตอหนาศาลใหตองระวางโทษปรับเปนเงินไมเกินกวาสิบสองบาท 
และใหริบอาวุธนั้นเสียดวย 

 
มาตรา ๑๓๒  นายเรือกําปนทุกคนตองกระทําตามบังคับและคําส่ังที่สมควรทุก

อยางของเจาทา ในการที่จะใหเคลื่อนหรือยายเรือที่ตนควบคุมอยูนั้นไปยังที่ใด ๆ 
 
มาตรา ๑๓๓  หามมิใหพาเอาศพเขามาในนานน้ําไทยจากเมืองทาตางประเทศ 

นอกจากศพที่มีหีบหรือเคร่ืองหุมหออยางมิดชิดแนนหนารั่วไมได และมีหนังสือใบพยานกํากับ
ศพมาดวยฉบับหนึ่งช้ีแจงวาตายดวยเหตุอะไรเปนหนังสือใบพยานที่แพทยซึ่งมีวุฒิสมควรตาม
กฎหมายไดทําใหและกงสุลไทยในเมืองทาที่มาจากนั้น ไดลงช่ือเปนพยานหรือถาไมมีกงสุลไทย 
เจาพนักงานฝายตุลาการไดลงช่ือเปนพยาน เมื่อศพมาถึงนานน้ําไทย นายเรือตองรีบแจงความให
ผูนํารอง เจาทา หรือเจาพนักงานแพทยศุขาทราบโดยพลัน 

 

                                                 
๖๕ มาตรา ๑๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาคที ่๒ 
ขอบังคับสําหรับออกใบอนญุาตการใชและ 
การควบคุมเรอืกําปนและเรือเล็กตาง ๆ 

   
 

หมวดที่ ๑ 
วาดวยขอบังคบัทั่วไป 

   
 
มาตรา ๑๓๔๖๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๕๖๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๖๖๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๗๖๙  เร่ืองราวขอรับใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาตนั้น ใหย่ืนตอ

เจาทาหรือเจาพนักงาน ซึ่งไดแตงตั้งข้ึนเพื่อการจดทะเบียนและตองเขียนดวยกระดาษแบบพิมพ
ของราชการ เวลาที่ย่ืนเรื่องราวผูขอใบอนุญาตตองนําเงินไมต่ํากวาก่ึงจํานวนเงินคาธรรมเนียม
สําหรับออกใบอนุญาตนั้นมาวางไวดวย 

ถาเปนเรือกลไฟหรือเรือยนตที่ประสงคจะเดินรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือ
สินคา หรือจูงเรือ ผูย่ืนเรื่องราวตองแจงมาใหชัดเจน ถาจะเดินรับจางเปนการประจําทางจะตอง
ระบุดวยวา ตนจะนําเรือนั้นไปเดินจากตําบลใดถึงตําบลใด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ เรือกลไฟหรือเรือยนตลําใดเดินรับจางเปนการประจาํ
ระหวางตําบลใด ๆ มีกําหนดตั้งแตสามเดือนข้ึนไป ใหถือวาเปนเรือเดินประจําทาง 

เรือกลไฟหรือเรือยนตที่ไดรับอนุญาตใหเดินรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือสินคา 
หรือจูงเรือตามความประสงคในวรรคกอนนี้แลว ตอมาถาจะขอแกทะเบียนเปลี่ยนความประสงคที่
ไดรับอนุญาตไวแตเดิมนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๓๘  เมื่อเจาพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นวา

เรือกําปนและเรือเล็กลําใดมีความพิทักษรักษาและความสะอาดเรียบรอยไมพอเพียงสําหรับการที่
                                                 

๖๖ มาตรา ๑๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๔๘๑ 

๖๗ มาตรา ๑๓๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๔๘๑ 

๖๘ มาตรา ๑๓๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๔๘๑ 

๖๙ มาตรา ๑๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม  
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใชกันอยูหรือที่คิดจะใชนั้นก็ดี หรือวาผูที่ไดรับอนุญาตหรือคนประจําเรือลําใดไดประพฤติไม
เรียบรอยอยางหนึ่งอยางใดก็ดีทานวาถาเปนเรือที่ยังไมมีใบอนุญาตเจาพนักงานผูนั้นมีอํานาจที่จะ
ไมยอมออกใบอนุญาตให ถาเปนเรือที่มีใบอนุญาตแลวเจาพนักงานมีอํานาจที่จะเรียกคืนและริบ
ใบอนุญาตนั้นได 

 
มาตรา ๑๓๙๗๐  เมื่อเจาทาตรวจพบวาเรือกําปนลําใดที่ใชในทะเลหรือเรือที่ใชใน

แมน้ําไมอยูในสภาพที่ปลอดภัย หรือไมเหมาะสมสําหรับการใช ใหเจาทามีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือถึงนายเรือหามใชเรือนั้นและสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขหรือซอมแซมใหเรียบรอยจนเปนที่
ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมสําหรับการใช 

ถานายเรือนําเรือตามวรรคหนึ่งมาใชโดยมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาที่ส่ังตาม
วรรคหนึ่ง ใหเจาทามีอํานาจกักเรือนั้นไวจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๔๐๗๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๑๗๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๔๒๗๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง

กําหนดแบบใบอนุญาตใชเรือ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตใช
เรือและการออกใบอนุญาตใชเรือ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๔๓๗๔  การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหมแทนฉบับเดิมที่

หมดอายุ สําหรับเรือที่บัญญัติไวในหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ ในภาคที่ ๒ ใหเรียก
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมเกินฉบับละสองพันบาท 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจกาํหนดเรือที่ไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมในวรรคหนึ่งไวในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๗๐ มาตรา ๑๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๑ มาตรา ๑๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
๗๒ มาตรา ๑๔๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
๗๓ มาตรา ๑๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๔ มาตรา ๑๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๔๗๕ 
 
มาตรา ๑๔๕๗๖  ใบอนุญาตนั้นจะสับเปลี่ยนกันใชไมได แตถาในระหวางที่

ใบอนุญาตยังไมหมดอายุ เรือนั้นไดเปลี่ยนเจาของกันไปแลวก็ใหจัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได แต
ตองแจงความใหเจาทาทราบดวย เพ่ือเจาทาจะไดแกใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชีทะเบียนไวเปน
สําคัญ โดยเรียกคาธรรมเนียมถาเปนเรือเล็ก เรือบรรทุกสินคาหรือเรือเปดทะเล ฯลฯ เปนเงินสอง
บาท ถาเปนเรือนอกจากที่วามานี้เปนเงินยี่สิบบาท 

 
มาตรา ๑๔๖  เมื่อยังไมไดจัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับ

ไวในมาตรา ๑๔๕ ทานวาผูที่จะโอนนั้น ตองคงเปนผูรับผิดชอบอยูกอนตามบัญญัติในมาตรา 
๒๙๘ และ ๒๙๙ และใหถือวาการโอนนั้น ยังใชโดยชอบดวยกฎหมายไมไดสําหรับคนผูอ่ืนที่ยังไม
รูในเรื่องการโอนนั้น 

 
มาตรา ๑๔๗  ถาในระหวางอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบ

เลือนจนอานไมชัดก็ดี หรือสูญหายไปก็ดี ทานหามมิใหใชเรือลํานั้น จนกวาเจาทาจะไดออกสําเนา
ใบอนุญาตฉบับใหมให ถาเปนการที่สูญหายจะขอใหม ใหย่ืนเรื่องราวเปนลายลักษณอักษร 

 
มาตรา ๑๔๘  ใบอนุญาตฉบับใหมที่ออกใหแทนเชนวามานั้น ใหมีอักษรวา 

“สําเนาใบอนุญาต” เขียนลงไวเปนสําคัญ และใหใชไดชอบดวยกฎหมายเพียงกําหนดเวลาที่ฉบับ
เดิมยังไมหมดอายุ 

 
มาตรา ๑๔๙๗๗  การออกสําเนาใบอนุญาต ใหเรียกคาธรรมเนียมกึ่งอัตรา

คาธรรมเนียมออกใบอนุญาต แตไมเกินหนึ่งรอยบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  ผูที่ควบคุมเรือกําปนและเรือเล็กลําใด ที่ไดจดทะเบียนแลว ตอง

รักษาใบอนุญาตไวในเรือนั้นเสมอ 
 
มาตรา ๑๕๑  ผูที่ควบคุมเรือกําปนและเรือเล็กลําใดที่เปนเรือตองจดทะเบียนนั้น 

เมื่อเจาพนักงานออกใบอนุญาต หรือเจาพนักงานกองตระเวนหรือเจาพนักงานกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี หรือผูที่เชาเรือลํานั้นมีความประสงคจะขอตรวจดูใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้น
แลว ผูควบคุมตองนํามาแสดงใหเห็นปรากฏ 

 
                                                 

๗๕ มาตรา ๑๔๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๔๘๑ 

๗๖ มาตรา ๑๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๗๗ มาตรา ๑๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๒๗๘  ผูใดเปนผูควบคุมเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดที่มีใบอนุญาตหรือ
ยังไมมีใบอนุญาตก็ดี ถาและผูนั้นรูอยูแลวนําเอาใบอนุญาตสําหรับเรือลําอ่ืนออกแสดงและใชเปน
ใบอนุญาตสําหรับเรือลําที่ตนเปนผูควบคุม หรือผูใดจัดหาใบอนุญาตมาเพื่อใชในการกระทํา
ความผิดดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๓  หามมิใหเรือกําปนลําใดเอาชื่อของเรือลําอ่ืนที่ไดจดทะเบียนไวแลว

มาใช ถาและเรือกําปนลําใดที่ขอรับใบอนุญาตมีช่ือพองกันกับเรือลําอ่ืน เจาทาตองขอใหผูที่ย่ืน
เร่ืองราวขอรับใบอนุญาตนั้นเปลี่ยนชื่อเรือเปนอยางอ่ืน และใหยับยั้งการออกใบอนุญาตไวจนกวา
จะไดเปลี่ยนชื่อเรือนั้น 

 
มาตรา ๑๕๔๗๙  เจาของเรือกําปนลําใดจะเปลี่ยนชื่อเรือที่จดทะเบียนไวแลว ตอง

นําช่ือใหมไปจดทะเบียนทันที และเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนครั้งละหาสิบบาท 
 
มาตรา ๑๕๕๘๐  หามมิใหเรือกลไฟหรือเรือยนตลําใดบรรทุกผูโดยสารมากกวา

จํานวนที่แจงในใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้น 
 
มาตรา ๑๕๖  เรือกําปนลําใดจะใชธงพิเศษสําหรับเปนเครื่องหมายของเจาของ 

หรือใชเครื่องหมายอยางใดที่ปลองเรือก็ดี ตองไดจดทะเบียนธงหรือเคร่ืองหมายนั้นไว ณ ที่วาการ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และอธิบายลงไวในใบอนุญาตสําหรับเรือเสียกอนจึงใหใชได 

 
มาตรา  ๑๕๗   ตัว เลขและตัวอักษรที่ เปนสวนของชื่ อและเลขลํ าดับที่

พระราชบัญญัตินี้บังคับใหเขียนดวยสี หรือใหติดหรือสลักลงไวที่เรือกําปนและเรือเล็กตาง ๆ นั้น 
จะตองเปนเลขหรืออักษรขนาดเทาใด ตองแลวแตเจาทาจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๕๘  เจาทา, เจาพนักงานกองตระเวน, เจาพนักงานกรมการขนสงทาง

น้ําและพาณิชยนาวีคนใดก็ดี ยอมมีอํานาจโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือกําปน
หรือเรือเล็กลําใด ๆ ไดทุกลํา เพ่ือใหทราบวาเรือนั้นไดรับอนุญาตสําหรับเรือแลวหรือไม และ
เพ่ือใหทราบวาไดมีความละเมิดตอขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎขอบังคับอยางใด ๆ 
ซึ่งเจาทาไดออกโดยชอบดวยกฎหมายอยางหนึ่งอยางใดหรือไม 

 

                                                 
๗๘ มาตรา ๑๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๙ ทาตรา ๑๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๘๐ มาตรา ๑๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙  ส่ิงของอยางใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดแมจะเปนจํานวน
อยางนอยสักเพียงใดก็ดี ทานหามมิใหบรรทุกไปในเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดพรอมกันกับคน
โดยสาร เวนไวแตเรือลํานั้น ๆ ไดจัดที่ไวเปนพิเศษในตอนใตดาดฟาสําหรับบรรทุกน้ํามัน
ปโตรเลียมและน้ํามันเบ็นซิน และถาเจาทาเห็นเปนการสมควรแลว จึงใหบรรทุกของสองอยางนั้น
ไปดวยได แตขอบังคับในมาตรานี้ทานวาไมตองถือเปนการหาม คนโดยสารคนใดที่จะพาอาวุธปน
ของตนกับเครื่องกระสุนปนมีจํานวนอันสมควรสําหรับใชเองไปดวยในเรือได 

 
มาตรา ๑๖๐๘๑  เมื่อปรากฏวาเรือไทยที่ไดรับใบอนุญาตใชเรือมีอุปกรณ  และ

เครื่องใชประจําเรือไมถูกตองหรือไมอยูในสภาพที่ใชการไดตามใบสําคัญที่ออกตามกฎขอบังคับ
สําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ใหเจาทามีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหนายเรือแกไขให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถานายเรือนําเรือตามวรรคหนึ่งมาใชโดยมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาที่ส่ังตาม
วรรคหนึ่ง ใหเจาทามีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตใชเรือจนกวาจะไดปฏิบัติถูกตองตามคําส่ัง 

เมื่อไดปฏิบัติถูกตองตามคําส่ังตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาทาออกคําส่ังเพิกถอน
คําส่ังพักใชใบอนุญาตใชเรือโดยพลัน 

เมื่อเจาทาตรวจพบวาเรือตางประเทศที่เขามาในเขตทาเรือของประเทศไทยมี
อุปกรณและเคร่ืองใชประจําเรือไมถูกตองหรือไมอยูในสภาพที่ใชการไดตามใบสําคัญตามที่
กําหนดในกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๓ ใหเจาทามีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหนายเรือแกไขใหถูกตองเสียกอน เมื่อเห็นวาถูกตองแลว จึงจะอนุญาตใหออกเรือได 

 
มาตรา ๑๖๑๘๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ตองระวางโทษปรับตั้ง
แตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๖๑ ทวิ๘๓  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือกลไฟหรือเรือยนตผูใดฝาฝน

มาตรา ๑๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๘๑ มาตรา ๑๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๒ มาตรา ๑๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๓ มาตรา ๑๖๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๒ 
การตรวจเซอรเวยเรือ 

   
 
มาตรา ๑๖๒๘๔  เจาพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใชเรือหรือเปล่ียน

ใบอนุญาตใชเรือแทนฉบับเดิมใหแกเรือลําใด ใหกระทําไดตอเมื่อมีใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
เพ่ืออนุญาตใหใชเรือซึ่งเจาพนักงานตรวจเรือไดออกใหไว แสดงวาเรือลํานั้นไดรับการตรวจตาม
กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ และปรากฏวา เปนเรือที่อยูในสภาพปลอดภัยและเหมาะสม
สําหรับการใชนั้นในชวงระหวางเวลาสิบสองเดือน หรือนอยกวานั้น 

 
มาตรา ๑๖๒ ทวิ๘๕  เรือที่เปนเรือเดินทะเลระหวางประเทศ ตองมีใบสําคัญ

รับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ตามมาตรา ๑๖๓ (๓) เวนแต 
(๑) เรือของทางราชการทหารไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือ

เรือลําเลียงทหารไมวาจะเปนเรือไทยหรือเรือตางประเทศ 
(๒) เรือสินคาขนาดต่ํากวาหารอยตันกรอสส 
(๓) เรือที่มิใชเรือกล 
(๔) เรือไมที่ตอแบบโบราณ 
(๕) เรือสําราญและกีฬา 
(๖) เรือประมง 
 
มาตรา ๑๖๒ ตรี๘๖  เรือทุกลําตองมีใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุกตามมาตรา 

๑๖๓ (๔) เวนแต 
(๑) เรือของทางราชการทหาร ไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือของตางประเทศ 
(๒) เรือที่วางกระดูกงูในวันหรือหลังวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีความ

ยาวฉากนอยกวาย่ีสิบสี่เมตร 
(๓) เรือที่วางกระดูกงูกอนวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีขนาดต่ํากวา

หนึ่งรอยหาสิบตันกรอสส 
(๔) เรือสําราญและกีฬา 
(๕) เรือประมง 
 

                                                 
๘๔ มาตรา ๑๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๕ มาตรา ๑๖๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 
๘๖ มาตรา ๑๖๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๓๘๗  ใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจ
ออกกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการออก
ใบสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ืออนุญาตใหใชเรือ 
(๒) ใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนเรือไทย 
(๓) ใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล 
(๔) ใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุก 
(๕) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือการอื่น ๆ 
กฎขอบังคับนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๖๔๘๘  ผูย่ืนเรื่องราวขอรับใบสําคัญตามมาตรา ๑๖๓ ตองเตรียมเรือไว

ใหเจาพนักงานตรวจเรือตรวจตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
 
มาตรา ๑๖๔ ทวิ๘๙  ผูย่ืนเรื่องราวตามมาตรา ๑๖๔ ประสงคจะใหเจาพนักงาน

ตรวจเรือตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือนอกเวลาราชการ นอกจากตองเสีย
คาธรรมเนียมการตรวจเรือตามมาตรา ๑๖๕ แลว ใหเสียคาเดินทางและคาธรรมเนียมสําหรับการ
เดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือนอกเวลาราชการ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคา
เดินทางและคาธรรมเนียมสําหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือนอก
เวลาราชการ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

มาตรา ๑๖๕  คาธรรมเนียมการตรวจนั้น ตองเสียตามพิกัดที่กําหนดไวในกฎ
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

 

                                                 
๘๗ มาตรา ๑๖๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๘ มาตรา ๑๖๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๙ มาตรา ๑๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๓ 
วาดวยเรือกลไฟทุกอยาง 

   
 
มาตรา ๑๖๖  เรือกลไฟทุกลําตองมีช่ือเรือเปนอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือ

ติดไวในที่เดนแลเห็นไดงายที่หัวเรือทั้งสองแคม ถาเปนเรือกลไฟเดินทะเลตองเขียนหรือติดชื่อ
เรือและช่ือเมืองที่ไดจดทะเบียนเรือนั้นไวที่ทายเรือดวย ถาเปนเรือไมมีช่ือฉะนั้น ตองเขียนหรือ
ติดเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือเปนเลขไทยและเลขฝรั่งไวที่หัวเรือทั้งสองแคม และหามมิ
ใหเอาส่ิงใดปดบังช่ือหรือเลขที่วานี้เปนอันขาด 

 
มาตรา ๑๖๗  บรรดาเรือกลไฟสําหรับใหเชาตองเอาใบอนุญาตสําหรับเรือและ

สําเนาขอบังคับที่บัญญัติไว ในหมวดนี้และในหมวดที่ ๑ ใสกรอบแขวนไว ในที่เดนในเรือที่คน
ทั้งหลายอานไดงาย 

 
มาตรา ๑๖๘  บรรดาเรือกลไฟสําหรับใหเชา ซึ่งมิใชเรือกลไฟเดินทะเล ตอง

เขียนเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือเปนเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือขนาบขางช่ือเรือ และ
ตองเขียนชื่อและเลขเชนนั้นไวที่ทายเรือดวย จํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุกไดนั้น ตอง
เขียนหรือติดไวในที่เดนแลเห็นไดงายจากภายนอกทั้งสองขางลําเรือ และหามมิใหเอาส่ิงไรปดบัง
ช่ือหรือเลขเชนวามานี้เปนอันขาด 

 
มาตรา ๑๖๙  เนื้อที่ในเรือสําหรับใหคนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะตองมีขนาดเทาไร

นั้นจะไดกําหนดไวโดยชัดในกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ และเรือลําใดจะยอมใหบรรทุกคน
โดยสารไดก่ีคนนั้น จะไดกําหนดไวในใบอนุญาตสําหรับเรือ 

 
มาตรา ๑๗๐๙๐  เมื่อเจาทาตรวจพบวาเรือที่ไดรับอนุญาตใหบรรทุกคนโดยสาร 

บรรทุกสินคาหรือบรรทุกคนโดยสารและสินคาลําใดอยูในสภาพไมปลอดภัยตอคนโดยสารมี
สภาพไมเหมาะสมกับการใช ใหเจาทามีอํานาจสั่งหามใชเรือลํานั้นจนกวาเจาของหรือผูครอบครอง
จะไดแกไขใหเรียบรอย 

ผูใดใชเรือที่เจาทาส่ังหามใชตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท๙๑ 

 

                                                 
๙๐ มาตรา ๑๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๙๑ มาตรา ๑๗๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗๑  ในเรือลําใดถาใชเนื้อที่ที่กําหนดสําหรับคนโดยสารเปนที่วาง
ส่ิงของกินเนื้อที่มากนอยเทาคนโดยสารกี่คน ตองลดจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุกไดนั้น
ลงไปใหสมกัน 

 
มาตรา ๑๗๒  ในใบอนุญาตตองกลาววา แรงสติมที่หมอน้ําของเรือนั้นควรมีหรือ

อนุญาตใหมีไดเพียงใดเปนอยางมากที่สุด ถาเจาของหรือผูใชจักรหรือนายเรือกลไฟลําใดใชแรง
สติมเกินกวาที่อนุญาตใหใชก็ดี หรือเอาของหนักหรือส่ิงใดถวงหรือกดที่ (เซฟติแวลฟ) คือเคร่ือง
สําหรับใหพนสติมไอน้ําเพ่ือปองกันอันตรายไว โดยมิควรก็ดี ทานวามีความผิดตองระวางโทษ
ปรับเงินไมเกินกวาหารอยบาท 

 
มาตรา ๑๗๓  ถามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้นในเรือกลไฟลําใดแกลําเรือ หรือ

หมอน้ํา หรือเครื่องจักร หรือแกคนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือ
ลํานั้นเปนตนเหตุก็ดี ทานวาตองแจงความไปยังเจาทาโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๗๔๙๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๗๕๙๓  ผูใดใชเรือผิดจากเงื่อนไขหรือขอกําหนดในใบอนุญาตใชเรือ

ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๗๖๙๔  เรือลําใดบรรทุกเกินกวาที่กําหนดในใบสําคัญรับรองแนวน้ํา

บรรทุก เจาทามีอํานาจที่จะกักเรือลํานั้นไว และส่ังใหนายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือจัดการใหเรือลํา
นั้นบรรทุกใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถานายเรือหรือผูควบคุมเรือผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาตามวรรคหนึ่งตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

 

                                                 
๙๒ มาตรา ๑๗๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๙๓ มาตรา ๑๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๔ มาตรา ๑๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๔ 
วาดวยเรือใบ, เรือโปะจาย, เรือลําเลียง, 
เรือเปดทะเล, และอ่ืน ๆ และเรือสําเภา 

   
 
มาตรา ๑๗๗  ในใบอนุญาตทุกฉบับสําหรับเรือใบ, เรือโปะจาย, เรือลําเลียง, 

เรือเปดทะเล, และอื่น ๆ และเรือสําเภานั้น ตองช้ีแจงขนาดกวางยาว, ลึก, ของเรือและเรืออาจ
บรรทุกของหนักไดเพียงใด 

 
มาตรา ๑๗๘  เรือที่วามาแลวเชนนั้นทุก ๆ ลําตองมีเลขลําดับของใบอนุญาต

สําหรับเรือเปนเลขไทยและเลขฝรั่งเขียนดวยสีใหอานไดชัดไวที่หัวเรือทั้งสองแคมและที่ทายเรือ 
หามมิใหเขียนเลขอื่นที่มิใชเลขลําดับของใบอนุญาต และหามมิใหเอาส่ิงใดปดบังเลขที่เขียนไวนั้น
เปนอันขาด 

 
มาตรา ๑๗๙  หามมิใหเรือโปะจาย, เรือลําเลียง, เรือเปดทะเลและอื่น ๆ และ

เรือสําเภา มีทองเรือปลอม หรือมีระวาง หรือที่ลับสําหรับซอนสินคาหรือซอนบุคคล 
 
มาตรา ๑๘๐๙๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๙๕ มาตรา ๑๘๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๕ 
วาดวยเรือบรรทุกสินคาและเรือเล็กตาง ๆ 

   
 
มาตรา ๑๘๑๙๖ 
 
มาตรา ๑๘๒๙๗ 
 
มาตรา ๑๘๓  เมื่อมีผูย่ืนเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหม

แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ สําหรับเรือบรรทุกสินคาหรือเรือเล็กลําใด ๆ ถาเจาทามีเหตุอันสมควรที่
จะสงสัยวาไดมีการละเมิดที่เก่ียวดวยเรือนั้นเอง หรือเก่ียวดวยใบอนุญาตใด ๆ สําหรับเรือนั้นไซร 
ทานวาเจาทามีอํานาจที่จะรอการออกใบอนุญาตตามที่ขอนั้นและกักเรือลํานั้น ๆ ไวเพ่ือไตสวน
ตอไป ถาและไตสวนตกลงในชั้นที่สุดวาไมควรออกใบอนุญาตใหฉะนั้น ใหถือวาเรือลํานั้นดุจ
ทรัพยสมบัติที่เก็บได ตามความมุงหมายของบัญญัติในมาตรา ๑๒๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๘๔  ในใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินคา ตองช้ีแจงขนาดกวางยาว

และลึกของลําเรือและจํานวนน้ําหนักที่เรือนั้น มีกําลังบรรทุกไดเพียงใด 
 
มาตรา ๑๘๕  ในใบอนุญาตสําหรับเรือเล็กตาง ๆ ที่รับจางบรรทุกคนโดยสาร 

ตองช้ีแจงจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหเรือนั้นบรรทุกได ถาเปนเรือที่ใชทั้งสําหรับบรรทุกสินคา
และรับจางบรรทุกคนโดยสารฉะนั้น ในใบอนุญาตตองช้ีแจงขนาดกวางยาวและลึกของลําเรือและ
กําลังของเรือที่บรรทุกของหนักไดเพียงใด และจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุกไดนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๘๖  เรือบรรทุกสินคาและเรือเล็กตาง ๆ ทุกลํา ที่ใชสําหรับใหเชาหรือ

รับจางและไดรับใบอนุญาตสําหรับเรือแลวนั้น ตองมีเลขลําดับของใบอนุญาตเปนเลขไทยที่เขียน
ดวยสีอานไดชัดไวที่หัวเรือทั้งสองแคม หามไมใหมีเลขอยางอ่ืนเขียนไวในที่นั้นเปนอันขาด และ
ตองสลักเลขลําดับนั้นลงไวในที่แลเห็นไดงายในลําเรือนั้น ๆ ดวย ถาเปนเรือสําหรับรับจางบรรทุก
คนโดยสาร ตองเขียนจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุกไดนั้น ดวยสีลงไวในที่แลเห็นไดงาย
ในลําเรือนั้นเปนอักษรเลขไทยและเลขฝรั่ง และท่ีเขียนไวเชนนี้หามมิใหเอาส่ิงใดปดบังไวเปนอัน
ขาด 

 
มาตรา ๑๘๗  หามมิใหเรือบรรทุกสินคาและเรือเล็ก ๆ ลําใด ๆ มีทองเรือปลอม

หรือมีที่ลับอยางใด ๆ สําหรับซอนสิ่งของหรือบุคคล 
 

                                                 
๙๖ มาตรา ๑๘๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๔๘๑ 
๙๗ มาตรา ๑๘๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๔๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๘๙๘  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๙๘ มาตรา ๑๘๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาคที ่๓ 
ขอบังคับพิเศษ 

   
 

หมวดที่ ๑ 
ขอบังคับสําหรับเรือกําปนและเรือตาง ๆ 

ที่บรรทุกส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได 
   

 
มาตรา ๑๘๙๙๙  ใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชั้นของสิ่งของและส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได 
 
มาตรา ๑๙๐๑๐๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและ
แสดงเครื่องหมาย การจัดใหมีเอกสารที่จําเปน และการขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้น
ไดในการขนสงตามหมวดนี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๙๑๑๐๑  การขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได จากเรือลําหนึ่ง

ไปยังเรืออีกลําหนึ่ง การขนถายจากเรือข้ึนบก หรือการขนถายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทน
เจาของเรือตองแจงใหเจาทาทราบลวงหนาไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนการขนถาย และหามมิให
ขนถายจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนเรือชนิดใดหรือการขนถาย
ประเภทใดที่จะไมตองอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๙๒๑๐๒  ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเรือชนิดหนึ่งชนิดใดที่

                                                 
๙๙ มาตรา ๑๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๐๐ มาตรา ๑๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๑ มาตรา ๑๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๒ มาตรา ๑๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรทุกส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได ตองชักธงหรือแสดงเคร่ืองหมายหรือตองใหสัญญาณ
ใด ๆ ตามที่กําหนดได 

 
มาตรา ๑๙๓๑๐๓  ในการสงส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดโดยทางเรือผูสง

ตองจัดใหมีฉลากแสดงสภาพอันตรายของสิ่งของนั้นใหชัดเจนที่หีบหอ และตองแจงเปนหนังสือ
เก่ียวกับสภาพอันตรายของสิ่งของนั้น ตลอดจนชื่อและที่อยูของผูสงใหนายเรือทราบในขณะหรือ
กอนการนําส่ิงของนั้นขึ้นเรือ 

หามมิใหผูใดสงหรือรับขนโดยทางเรือซึ่งส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดที่
มิไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแตมีขอความอันเปนเท็จ 

 
มาตรา ๑๙๔๑๐๔  นายเรือตองตรวจสอบอยางระมัดระวังตามควรแกกรณีมิใหมี

การนําส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดข้ึนบนเรือโดยฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๑๙๐ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลักลอบนําส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้น
ไดข้ึนบนเรือ นายเรืออาจปฏิเสธท่ีจะรับหีบหอนั้นได เวนแตเจาของหรือผูครอบครองจะใหเปด
หีบหอเพ่ือตรวจดู 

 
มาตรา ๑๙๕๑๐๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๑๙๔ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๙๖๑๐๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ หรือ

มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๑๐๓ มาตรา ๑๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๔ มาตรา ๑๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๕ มาตรา ๑๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐๖ มาตรา ๑๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๒ 
ขอบังคับวาดวยน้ํามันปโตรเลียมอยางบรรทุกในถังระวาง 

   
 
มาตรา ๑๙๗๑๐๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๘๑๐๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๙  เรือกําปนถังทุกลําที่เขามาถึงในเขตทาหรือลําแมน้ําใด ๆ ใน

ประเทศไทย และมีน้ํามันปโตรเลียมอยางบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ทานวาเรือนั้นตองรีบไปยัง
ที่ทาขนสินคาซึ่งไดรับอนุญาตสําหรับขนน้ํามันปโตรเลียมอยางนั้นโดยพลัน และหามมิใหเรือลํา
นั้นถอยไปจากที่นั้นโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา 

 
มาตรา ๒๐๐  ในระหวางเวลาที่เรือกําปนถังลําใด ซึ่งมีน้ํามันปโตรเลียมอยาง

บรรทุกในถังระวางอยูในเรือยังพักอยูในเขตทาหรือลําแมน้ําตําบลใด ๆ ในประเทศไทย ทานหาม
มิใหใชไฟหรือโคมนอกจากโคมไฟฟาบนเรือหรือในที่ใกลชิดกับเรือลํานั้น ในขณะที่ถังระวางหรือ
หองบรรทุกน้ํามันปโตรเลียมยังเปดอยูหรือกําลังถายหรือรับน้ํามันปโตรเลียมหรือในขณะที่ฝา
ครอบปากระวางยังเปดอยู และหามบรรดาคนในเรือนั้นทุกคนมิใหสูบยาหรือมีไมขีดไฟอยูกับตัว 
แตที่บังคับไวเหลานี้ ตองถือวาไมเปนการหามไฟครัว หรือไฟในหองเครื่องจักรสําหรับใหเกิดสตมิ
พอใหเรือถอยเขาหรือถอยออกที่ทาขนสินคาเชนวามาแลวหรือออกไปยังทะเล หรือเพ่ือใหมีแรง
สติมสําหรับทําการถายน้ํามันปโตรเลียมที่ยังมีอยูนั้นออกจากเรือ 

 
มาตรา ๒๐๑๑๐๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๒๑๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๓๑๑๑  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๐๗ มาตรา ๑๙๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๐๘ มาตรา ๑๙๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๐๙ มาตรา ๒๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๑๐ มาตรา ๒๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๑๑ มาตรา ๒๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐๔๑๑๒  ผูใดเท ทิ้ง หรือปลอยใหน้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันที่ปนกับน้ํา
ร่ัวไหลดวยประการใด ๆ ลงในเขตทา แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนานน้ําไทย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐๕  ในไมวาเวลาใด หามมิใหเรือกําปนถัง เขาไปยังทาหรือเขาจอด

เทียบทามากกวาลําหนึ่งและในขณะที่เรือกําปนถังลําใดกําลังถายน้ํามันปโตรเลียมจากเรือ หรือรับ
น้ํามันปโตรเลียมลงบรรทุกในเรือ หามมิใหเรือกําปนหรือเรือลําอ่ืนหรือเรือสําเภาลําหนึ่งลําใดอยู
เทียบทาเดียวกัน หรือเทียบกับกําปนถังลํานั้นเปนอันขาด 

 
มาตรา ๒๐๖  เรือกําปนถังลําใดที่บรรทุกน้ํามันปโตรเลียมอยูในถังระวางเรือ 

หรือที่พ่ึงจะเสร็จการถายน้ํามันปโตรเลียมที่บรรทุกมาเชนนั้นจากเรือก็ดี ทานหามมิใหเคลื่อนจาก
ที่ ๆ จอดอยูนั้นโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา ถาและเจาทาเห็นเปนที่พอใจวาเรือกําปนถังลําใด
ไมมีน้ํามันปโตรเลียมอยูในเรือ และไดลางชําระเปดใหอากาศเขาออกในถังระวางเรือโดยสะอาด
สนิทแลว เจาทาอนุญาตใหเรือลํานั้นเลื่อนไปจอดยังที่ใดตามที่จะกําหนดใหไวนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๐๗๑๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๐๘๑๑๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา 

๒๐๕ หรือมาตรา ๒๐๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๑๑๒ มาตรา ๒๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑๓ มาตรา ๒๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๑๔ มาตรา ๒๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๓ 
ขอบังคับวาดวยการทอดสมอใกลเคียงหรือเกาสมอขามสาย 

ทอหรือส่ิงกอสรางที่ทอดใตน้ํา๑๑๕ 
   

 
มาตรา ๒๐๙๑๑๖  สายโทรเลข สายโทรศัพท สายไฟฟาหรือสายอื่นใด หรือทอ

หรือส่ิงกอสรางที่ทอดใตน้ํา ในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย ใหเจาทาจัดใหมี
เครื่องหมายแสดงไว ณ ที่ซึ่งสายทอหรือส่ิงกอสรางนั้นทอดลงน้ํา เครื่องหมายนั้นใหทําเปนเสาสูง
มีปายใหญสีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสาในกลางปายมีขอความเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา 
“สาย ทอหรือส่ิงกอสรางใตน้ํา หามทอดสมอและเกาสมอ” และในกรณีที่เห็นสมควร เจาทาจะจัด
ใหมีการวางทุนหรือเคร่ืองหมายอื่นใดแสดงไวดวยก็ได 

หามมิใหเรือลําใดทอดสมอภายในระยะขางละหนึ่งรอยเมตรนับจากที่ซึ่งสายทอ
หรือส่ิงกอสรางใตน้ําทอดอยู หรือเกาสมอขามสาย ทอหรือส่ิงกอสรางที่ทอดใตน้ํานั้น 

 
มาตรา ๒๑๐๑๑๗  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือลําใดทอดสมอเรือภายในเขตที่

ตองหามตามความในหมวดนี้ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตวน้ํา หรือเครื่องมือใด 
ๆ ขามเขตเหลานั้น ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามรอยบาทถึงสามพันบาท และถาการกระทํา
ดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสาย ทอ หรือส่ิงกอสรางใด ๆ ที่ทอดใตน้ําดวย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และตองชดใชคาเสียหายหรือคาใชจายในการซอมสายทอหรือส่ิงกอสรางใตน้ําที่เสียหายเนื่องจาก
การที่ไดทอดสมอหรือเกาสมอ หรือลากของขามสาย ทอหรือส่ิงกอสรางนั้นดวย 

ในระหวางการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง เจาทามอํีานาจทีจ่ะ
กักเรือที่เก่ียวของไวได จนกวาจะมีประกันมาวางสําหรับเงินคาปรับหรือคาเสียหายหรือคาใชจาย
ในการซอมแซมตามที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณี 

 
มาตรา ๒๑๑  ตามความในหมวดนี้ เมื่อเรือลําใดแลนขามเขตอันตองหามดังที่วา

มาแลวแหงใด ถามิไดชักสมอขึ้นพนจากน้ําจนแลเห็นได ทานใหถือวาเรือลํานั้นเทากับไดเกาสมอ
ขามเขตที่ตองหาม 

 
                                                 

๑๑๕ ชื่อของหมวดที่ ๓ “ขอบังคับวาดวยการทอดสมอใกลเคียงหรือเกาสมอขามสายทอหรือ
สิ่งกอสรางท่ีทอดใตน้ํา” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

๑๑๖ มาตรา ๒๐๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๑๗ มาตรา ๒๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๔ 
วาดวยคาธรรมเนียมประภาคาร 

   
 
มาตรา ๒๑๒๑๑๘  ภายใตบังคับแหงมาตรา ๒๑๓ เรือเดินในทะเลที่เขามาใน

นานน้ําไทย หรือที่เดินจากทาหนึ่งถึงอีกทาหนึ่งตองเสียคาธรรมเนียมประภาคาร ทุนหมายรองน้ํา
และโคมไฟ แกเจาพนักงานที่ไดแตงตั้งไวเพ่ือการนั้นตามอัตราและวิธีการที่จะไดมีกฎกระทรวง
กําหนดไวเปนครั้งคราว 

 
มาตรา ๒๑๓๑๑๙  เรือตอไปนี้ใหยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมประภาคาร ทุน

หมายรองน้ํา และโคมไฟ ตามมาตรา ๒๑๒ คือ 
(๑) เรือของรัฐบาลไทย 
(๒) เรือยอชตของเอกชน 
(๓) เรือของรัฐบาลตางประเทศ 
(๔) เรือที่ใชเฉพาะขนถายสินคาหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตทาเดียวกัน หรือ

ระหวางทากับที่ทอดจอดเรือภายนอกแหงทานั้น 
(๕) เรือคาชายฝงขนาดบรรทุกต่ํากวา ๘๐๐ หาบ 
(๖) เรือเดินทางซึ่งมีแตอับเฉา ไมไดคาระวางบรรทุกและไมมีคนโดยสาร 
(๗) เรือที่เขามาเฉพาะจัดหาเชื้อเพลิง เครื่องพัสดุหรือสะเบียงสําหรับเรือลํานั้น

เทานั้น 
(๘) เรือที่เขามาเพราะถูกพายุ หรือเพ่ือทําการซอมแซม หรือเพราะเกิดเสียหาย 

แตเรือที่วานี้จะตองไมขนถายสินคาลงหรือข้ึนนอกจากสินคาที่จําตองขนลง เพ่ือการซอมแซมที่วา
นี้ และภายหลังไดขนสินคานั้นคืนขึ้นเรือ 

 
มาตรา ๒๑๔๑๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๑๕๑๒๑  เรือลําใดซึ่งจะตองเสียคาธรรมเนียมประภาคาร ทุนหมายรอง

น้ํา และโคมไฟ มาขอใบปลอยเรือ ใหเจาทาหรือเจาพนักงานศุลกากรหรือเจาพนักงานอื่นผูมี

                                                 
๑๑๘ มาตรา ๒๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๑๙ มาตรา ๒๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๒๐ มาตรา ๒๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๒๑ มาตรา ๒๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนาที่ออกใบปลอยเรือขอตรวจดูใบเสร็จคาธรรมเนียมนั้น ถาปรากฏวาไดเสียคาธรรมเนียมแลว 
จึงใหออกใบปลอยเรือให 

 
มาตรา ๒๑๖๑๒๒  นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดพยายามจะนําเรือไปจากนานน้ํา

ไทย โดยไมไดเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา ๒๑๒ หรือไมยอมใหวัดขนาดเรือที่ตนเปนผูควบคุม
เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 

 

                                                 
๑๒๒ มาตรา ๒๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๕ 
ขอบังคับสําหรับการปองกันโรคภยันตราย 

   
 
มาตรา ๒๑๗  เมื่อไดรับขาววามีไขอหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขกาฬโรค ไขจับ หรือ

โรครายตาง ๆ ที่มีอาการติดกันได เกิดขึ้นหรือมีอยูในเมืองทาหรือตําบลใด ๆ ภายนอกพระราช
อาณาเขตไทย ใหเสนาบดีกระทรวงนครบาลมีอํานาจชอบดวยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา และแจงประกาศไปยังกงสุลตางประเทศทั่วกันวา เมืองทาหรือตําบลนั้น ๆ มี
โรครายที่ติดกันได แลวใหบังคับบรรดาเรือที่จะมาจากเมืองทาหรือตําบลนั้น ใหไปอยูที่สถานีหรือ
ทําเลทอดสมอเพื่อปองกันโรคภยันตราย และใหกักอยูที่นั้น จนกวาเจาพนักงานแพทยกระทรวง
นครบาลหรือเจาพนักงานรอง ซึ่งตอไปจะเรียกวาเจาพนักงานแพทยนั้น จะอนุญาตปลอยใหไปได 

 
มาตรา ๒๑๘  ทําเลสําหรับทอดสมอเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายใน

นานน้ําไทยนั้น คือ :- 
(๑) ที่เกาะพระ หนาสถานีปองกันโรคภยันตราย 
(๒) ที่เกาะสีชัง หนาดานศุลกากร 
(๓) ที่อางศิลา หนาดานศุลกากร 
(๔) ที่เมืองสมุทรปราการในแมน้ําเจาพระยา หนาดานศุลกากร 
(๕) ที่กรุงเทพฯ ในแมน้ําเจาพระยา หนาโรงพักกองตระเวนตําบล 
 บางคอแหลม 
 
มาตรา ๒๑๙  สถานีปองกันโรคภยันตรายนั้นตั้งอยูที่เกาะพระ หรือ ณ ตําบลใด 

ๆ อีกสุดแลวแตจะกําหนดตอภายหลัง 
 
มาตรา ๒๒๐  ถาเรือกําปนลําใดที่เขามาถึงนานน้ําไทยมีคนเปนไขกาฬโรค ไข

อหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขจับ หรือโรครายอยางหนึ่งอยางใด ที่ติดกันไดมาในเรือก็ดี หรือเปน
มาแลวภายในสิบสี่วันกอนวันที่เรือมาถึงก็ดีนายเรือหรือผูที่บังคับการในเรือลํานั้น ตองชักธง
สําหรับบอกวามีโรครายขึ้นไวและตองทอดสมอจอดเรืออยูที่สถานีปองกันโรคภยันตราย จนกวา
เจาพนักงานแพทยจะอนุญาตปลอยใหไปจึงไปได ถาเปนเรือที่จอดอยูแลวในนานน้ําไทยนายเรือ
หรือผูบังคับการในเรือนั้น ตองชักธงสําหรับบอกวามีโรครายขึ้นทันที และตองถอยเรือไปจอดอยู
ยังตําบลที่เจาพนักงานแพทยเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๒๑  เจาพนักงานแพทยตองรีบไปไตสวนเหตุการณที่เรือนั้นและถาเห็น

เปนการจําเปนสําหรับความปองกันโรคภยันตรายแกบานเมืองที่จะตองกักเรือและบรรดาคนใน
เรือลํานั้นไวที่ดานปองกันโรคภยันตราย ก็ใหมีคําส่ังแกนายเรือหรือผูที่บังคับการในเรือนั้น ใหพา
เรือและคนในเรือไปอยูในความกักดานปองกันโรคภยันตราย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒๒  เมื่อมีคําส่ังดังนั้นเปนหนาที่ของนายเรือหรือผูควบคุมเรือนั้น 
จะตองเอาเรือนั้นไปยังตําบลที่เจาพนักงานจะชี้ใหจอด และตองจอดกักดานอยูที่นั้นจนกวาจะมี
อนุญาตปลอยใหไปไดตามขอบังคับในกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๒๓  บรรดาเรือที่ตองกักดานสําหรับปองกันโรคภยันตรายตามคําส่ัง

นั้นในเวลากลางวันใหชักธงสําหรับบอกวามีโรคราย คือ ธงสีเหลืองมีธงคาขายอยูขางลางและใน
เวลากลางคืนใหชักโคมไฟสีแดงไวที่ปลายเสาหนา 

 
มาตรา ๒๒๔  บรรดากองเรือรักษาท่ีเฝาอยูนั้น ในเวลากลางวันใหชักธงสีเหลือง

อยางเดียวนั้นไวที่ทายเรือและในเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนพระอาทิตยข้ึนใหมีโคมไฟไวทั้งที่หัว
เรือและทายเรือ 

 
มาตรา ๒๒๕  หามไมใหเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายถอยไปจากที่ 

โดยมิไดรับหนังสืออนุญาตของเจาพนักงานแพทย 
 
มาตรา ๒๒๖  หามไมใหเรือทั้งหลาย นอกจากเรือของเจาพนักงานแพทยเขา

เทียบขางเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตราย และหามไมใหคนผูใดไปมาติดตอกับเรือที่ตอง
กักนั้น และหามไมใหคนผูใดในเรือที่ตองกักนั้นไปมาติดตอกับบนฝง เวนแตการที่อาศัยฝากธุระ
โดยทางเจาพนักงานแพทยนั้น ยอมใหกระทําได 

 
มาตรา ๒๒๗  เมื่อเรือลําใด ที่มาถึงเมืองทาใด ๆ ในประเทศไทย กําลังมีโรค

รายที่ติดกันได ในเรือหรือไดมีมาแลวภายในสิบสี่วันกอนเวลาที่เรือมาถึงนั้นก็ดี ใหสงหอและถุง
หนังสือไปรษณียแกเจาพนักงานแพทย และเมื่อเจาพนักงานแพทยไดเอารมยาหรือทําตามวิธี
ปองกันโรครายอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแกการแลว ก็ใหสงหอและถุงหนังสือไปรษณียไปยัง
ที่วาการกรมไปรษณียในเมืองนั้นได 

 
มาตรา ๒๒๘  เมื่อมีวิธีสําหรับปองกันความติดตอของโรครายได โดยเสนาบดี

กระทรวงนครบาลยอมเห็นชอบดวยตามคราวที่สมควรแกการแลว ก็ใหเจาพนักงานแพทย มี
อํานาจชอบดวยกฎหมายอนุญาตใหเรือกลไฟลําใด ๆ ผานทางเขตทารับถานน้ําและเสบียง และ
ขนสินคาข้ึนบกได 

 
มาตรา ๒๒๙  เมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานแพทยมีอํานาจบังคับ ให

เอาคนในเรือลําใดที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายทั้งหมด หรือแตบางคนขึ้นไปไวที่
โรงพยาบาลหรือโรงพักที่สถานีปองกันโรคของเมืองทานั้นใหพักอาศัยและรักษาอยูที่นั้นจนกวาเจา
พนักงานแพทยจะเห็นสมควรใหกลับไปที่เรือหรือยายไปลงเรืออ่ืนทําการติดตอกับฝงได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓๐  เมื่อเวลามีคนที่ตองกักอยูที่สถานีปองกันโรคภยันตราย ในเวลา
กลางวันใหชักธงสีเหลือง และเวลากลางคืนใหชักโคมไฟสีแดงข้ึนไวเปนสําคัญในที่ ๆ แลเห็นได
งาย 

 
มาตรา ๒๓๑  เมื่อมีธงหรือโคมไฟเปนเครื่องหมายความกักดานปองกันโรค

ภยันตรายชักข้ึนไวเชนนั้น หามไมใหคนผูใดนอกจากเจาพนักงานแพทย หรือคนที่เจาพนักงาน
แพทยใหอนุญาตนั้น ไปขึ้นบกที่โรงพักดานปองกันโรคภยันตรายเปนอันขาด 

 
มาตรา ๒๓๒ เมื่อเจาพนักงานแพทยจะตองการกองรักษาสําหรับการปองกัน

รักษาดานที่ปองกันโรคภยันตราย ใหการเปนไปตามขอบังคับการปองกันโรคภยันตรายก็ใหผู
บังคับการกองตระเวนจัดใหตามที่ตองการ 

 
มาตรา ๒๓๓  หามไมใหคนผูใดที่ตองกักอยูที่สถานีปองกันโรคภยันตรายไปจาก

ที่นั้นโดยอางเหตุอยางหนึ่งอยางใดกอนที่ไดรับอนุญาตปลอยจากเจาพนักงานแพทยนั้นเปนอัน
ขาด 

 
มาตรา ๒๓๔  ถาคนผูใดข้ึนไปบนเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายหรือเขา

ไป หรือจอดเรือข้ึนที่สถานีปองกันโรคภยันตรายโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานแพทย คนผู
นั้นจะตองถูกกักดานปองกันโรคภยันตราย มีกําหนดเวลาตามที่เจาพนักงานแพทยจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๓๕  ถาเจาพนักงานแพทย มีความตองการใหนายเรือที่ตองกักดาน

ปองกันโรคภยันตรายจัดหาเรือ และเคร่ืองใชตาง ๆ เพ่ือสงคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั้น ข้ึน
ไปไวยังโรงพักสถานีปองกันโรคภยันตราย นายเรือตองปฏิบัติตามทุกประการ 

 
มาตรา ๒๓๖  ถามีคนตายในเรือลําใดที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตราย หรือ

ตายในเรือที่บังคับใหไปอยูในความกักดานปองกันโรคภยันตรายก็ดี ตองจัดการปลงศพผูตายตาม
วิธีที่เจาพนักงานแพทยจะสั่งใหทําและผูเปนนายเรือลํานั้น จะตองเปนธุระจัดการนั้นใหเปนไป
ตามคําส่ังของเจาพนักงานแพทยทุกประการ 

 
มาตรา ๒๓๗  บรรดาเรือตองกักดานปองกันโรคภยันตรายนั้น เมื่อไดสงคน

โดยสารขึ้นไว ที่สถานีปองกันโรคภยันตรายแลวตองลางและชําระเรือดวยน้ํายากันโรครายใหเปนที่
พอใจเจาพนักงานแพทย และเมื่อทําดังนั้นแลวก็อนุญาตปลอยเรือนั้นไปจากความกักดานได 

 
มาตรา ๒๓๘  ผูแทนเจาของเรือจะตองรับใชคาเล้ียงดูคนที่ตองสงข้ึนจากเรือนั้น

ไปไวที่ดานปองกันโรคภยันตรายที่รัฐบาลไดใชจายออกไปแลวตามใบพยานของเจาพนักงาน
แพทยและตองรับใชคาชําระลางเรือ และคาพยาบาลคนโดยสารและของอื่นดวยยากันโรครายนั้น
ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓๙  เปนหนาที่ของเจาพนักงานแพทยจะตองรีบแจงรายงานตอ
เสนาบดีกระทรวงนครบาลในทุกครั้งที่มีเหตุสมควร ตองเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่พ่ึงเขามาถึง
นั้นกักดานปองกันโรคภยันตราย และเมื่อตองกักเรือใด ๆ เพ่ือตรวจโรครายและเวลาที่อนุญาต
ปลอยเรือนั้นก็ตองรายงานดวยเหมือนกัน 

 
มาตรา ๒๔๐  เมื่อมีเรือเขามาจากเมืองทาหรือตําบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกัน

ได หรือที่ชักธงบอกวามีโรครายอยูในเรือก็ดี ถาเปนการจําเปนเพื่อการเดินเรือไมใหเปนอันตราย 
ผูนํารองจะขึ้นบนเรือนั้น เพ่ือพามายังที่ทอดสมอดานตรวจโรคภยันตรายกอนไดรับอนุญาตแพทย
ก็ได แตถาภายหลังเจาพนักงานแพทยตรวจเห็นเปนที่สมควรวาตองกักเรือลํานั้นที่ดานปองกัน
โรคภยันตราย ผูนํารองผูนั้นก็จะตองถูกกักดวย ตามลักษณะในมาตรา ๒๗๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔๑  นายเรือหรือแพทยในเรือลําใด ที่เขามาถึงจากตําบลใดที่มีไข

อหิวาตกโรค ไขทรพิษ หรือโรครายที่ติดตอกันไดกําลังแพรหลายอยูก็ดี หรือในลําเรือนั้นไดมีคน
ปวยเปนโรคอยางหนึ่งอยางใดในระหวางสิบสี่วันกอนวันที่เขามาถึงนั้นก็ดี นายเรือหรือแพทยผูนั้น
มีหนาที่จําเปนตองแจงเหตุเหลานั้นโดยถองแทแกผูนํารอง และแกเจาพนักงานแพทยที่จะมาจอด
เทียบขางหรือข้ึนบนเรือนั้นใหทราบ 

 
มาตรา ๒๔๒  เจาพนักงานแพทย มีอํานาจที่จะขึ้นบนเรือใด ๆ ที่เขามาใน

นานน้ําไทย และตรวจคนในเรือนั้นไดทุกคน และถาเห็นสมควรแกการจะเรียกดูสมุดและหนังสือ
สําคัญสําหรับเรือดวยก็ได และเจาพนักงานแพทยจะตองพยายามทุกอยางในทางที่ชอบดวย
กฎหมายตามที่จะเห็นสมควรแกการสําหรับที่จะใหทราบไดวาเรือตลอดทั้งคนในเรือนั้นมีความ
สะอาดเรียบรอยปราศจากไขเจ็บเพียงไร 

 
มาตรา ๒๔๓  บรรดาคนที่สงข้ึนไวที่สถานีปองกันโรคภยันตรายนั้น ตองอยูใน

ความกักดานปองกันโรคภยันตราย ตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ คือ:- 
ไขกาฬโรค ไมเกินสิบวันตั้งแตวันที่คนปวยสุดทายตายลงหรือหายสนิทหรือยาย

ไปไวในที่ซึ่งไมปะปนกับคนอื่น 
ไขทรพิษ ไมเกินสิบสี่วันตั้งแตวันที่คนปวยสุดทายตายลง หรือหายสนิทหรือยาย

ไปไวในที่ซึ่งไมปะปนกับคนอื่น 
ไขอหิวาตกโรค ไมเกินสิบวันตั้งแตวันที่คนปวยสุดทายตายลง หรือหายสนิทหรือ

ยายไปไวในที่ซึ่งไมปะปนกับคนอื่น 
 
มาตรา ๒๔๔  หามมิใหเอาส่ิงของอยางหนึ่งอยางใดนอกจากหนังสือและเงินตรา

ออกจากที่ใด หรือเรือลําใดที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตราย โดยมิไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานแพทยเปนอันขาด และบรรดาสิ่งของทุกอยางที่เอาออกมาแลวนั้นตองชําระดวยเครื่องยา
ปองกันโรครายตามวิธีที่เจาพนักงานแพทยจะสั่งใหทํานั้นเสียกอนจึงสงตอไปได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔๕  บรรดาหนังสือและหอส่ิงของทางไปรษณีย (ไปรษณียวัตถุ) สําหรับ
สงถึงคนที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายนั้น ใหสงไวยังที่วาการกรมไปรษณียเพ่ือใหรีบสง
ตอไปในโอกาสแรกที่จะสงได 

 
มาตรา ๒๔๖  เจาพนักงานแพทยไดตรวจบนเรือที่ตองกักดานปองกันโรค

ภยันตราย หรือไปตรวจที่สถานีปองกันโรคภยันตรายในเวลาที่มีคนตองกักดานอยูนั้นก็ด ีเมือ่เวลา
กลับตองชําระตนเองดวยเครื่องยาปองกันโรครายใหเรียบรอยเสียกอนจึงข้ึนบกได 

 
มาตรา ๒๔๗  ในคราวที่เจาพนักงานแพทยของรัฐบาลไทยแจงความแกนายเรือ

ในบังคับตางประเทศลําใดวา จะตองจัดการตามลักษณะใน มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ มาตรา 
๒๒๙ มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๒ นั้น เมื่อกอนจะไดลงมือจัดการนายเรือลํานั้น ยอมมีอํานาจ
ชอบธรรมที่จะไปแจงเหตุตอกงสุลของประเทศนั้นได และกงสุล (ถาเห็นสมควรแกการ) ก็มี
อํานาจที่จะมาดูในเวลาที่ตรวจเรือตางประเทศนั้น และจะยอมหรือไมยอมใหเจาพนักงานจัดการ
ตามขอบังคับในมาตราตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนั้นก็ได 

 
มาตรา ๒๔๘๑๒๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

 

                                                 
๑๒๓ มาตรา ๒๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๖ 
ขอบังคับสําหรับผูนาํรอง 

   
 

(ยกเลิก) ๑๒๔ 
 

                                                 
๑๒๔ หมวดที่ ๖ ขอบังคับสําหรับผูนํารอง มาตรา ๒๔๙ ถึง มาตรา ๒๗๖ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๗ 
วาดวยการจางและการเลิกจางคนสาํหรับเรือตาง ๆ 

และการสอบไลความรูเพ่ือรับประกาศนียบัตรสําหรับทาํการตามหนาที่ได 
   

 
มาตรา ๒๗๗๑๒๕  หามมิใหผูใดทําการในเรือกลไฟ เรือยนต เรือเดินทะเล เรือ

บรรทุกสินคาขนาดตั้งแต ๑๐๐ หาบข้ึนไปซึ่งทําการติดตอกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใชเปนเรือชู
ชีพประจําเรือเดินทะเล ในตําแหนงที่กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือกําหนดใหตองมี
ประกาศนียบัตร เวนแตเปนผูที่ไดรับประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถใหทําการเชนนั้น
ได 

 
มาตรา ๒๗๘๑๒๖  เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเชนวามาแลวใหแกผูใดสําหรับทํา

การเปนนายเรือ ตนหน สร่ัง ไตกง นายทาย คนถือทาย หรือตนกล คนใชเครื่อง ทานวาผูนั้นตอง
สอบความรูไดแลว และเมื่อย่ืนใบสมัครสอบนั้นตองมีพยานหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจถึง
เร่ืองไมเปนคนประพฤติเสเพลติดสุรายาเมา หรือติดยาเสพติดใหโทษความชํานาญการงานที่ไดทํา
มา และความประพฤติทั่วไปนั้นดวย แตถาผูนั้นเปนนายเรือ ตนหน สร่ัง ไตกง และนายทาย 
จะตองแสดงวามีสายตาดีดวย 

ในมาตรานี้ คําวา 
“สร่ัง” หมายความถึงผูทําการควบคุมเรือลําเลียง 
“ไตกง” หมายความถึงผูควบคุมเรือใบเดินทะเลที่มีน้ําหนักบรรทุกตั้งแต ๘๐๐ 

หาบข้ึนไป 
“คนถือทาย” หมายความถึงผูควบคุมหรือผูถือทายหรือคนแจวทายของเรือ

บรรทุกสินคาที่ทําการติดตอกับเรือเดินทะเล 
 
มาตรา ๒๗๙๑๒๗  ใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจ

ออกขอบังคับเกี่ยวกับการสอบความรูของผูทําการในเรือในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) การแบงช้ันความรู 
(๒) วิธีการสอบความรู 
(๓) หลักสูตร 
(๔) คุณสมบัติของผูสมัครสอบ 

                                                 
๑๒๕ มาตรา ๒๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๒๖ มาตรา ๒๗๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๒๗ มาตรา ๒๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) คาธรรมเนียมในการสอบ 
(๖) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ 
(๗) รายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการสอบความรู 
ขอบังคับนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๘๐๑๒๘  ประกาศนียบัตรแสดงความรูนั้นตองระบุ ช่ือ อายุ และตําหนิ

รูปพรรณของผูถือประกาศนียบัตร และขอความอื่น ๆ ตามที่จําเปน และตองมีรูปถายของผูถือ
ประกาศนียบัตร ปดไวดวย 

ประกาศนียบัตรสําหรับคนถือทายใหมีอายุสามป นอกนั้นใหมีอายุหาป เมื่อครบ
กําหนดแลว ผูถือตองนํามาเปลี่ยนใหม ใหเรียกคาธรรมเนียมการเปลี่ยนประกาศนียบัตรกึ่งหนึ่ง
แหงอัตราคาธรรมเนียมเดิม และถาเจาทาจะตองการให แสดงพยานหลักฐานดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๗๘ ก็ทําได 

 
มาตรา ๒๘๑  บรรดาประกาศนียบัตรสําหรับความรูที่ไดออกใหไปแลวกอนเวลา

ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้นั้น ใหเปนอันใชไดมีกําหนดหาปนับแตวันที่ออกประกาศนียบัตรให
ไปแลว 

 
มาตรา ๒๘๒๑๒๙  ผูใดทําการในเรือในตําแหนงที่กฎขอบังคับสําหรับการตรวจ

เรือกําหนดใหตองมีประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ โดยมิไดรับประกาศนียบัตร
รับรองความรูความสามารถอันถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาทําการในเรือ
ในขณะที่ประกาศนียบัตรสิ้นอายุแลว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๒๘๓๑๓๐  ผูใดนําประกาศนียบัตรของผู อ่ืนมาใชหรือแสดงวาเปน

ประกาศนียบัตรของตน หรือผูใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพื่อใหผูอ่ืนกระทําการดังกลาว ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๘๔๑๓๑  ผูทําการในเรือในตําแหนงที่กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ

กําหนดใหตองมีประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถตองเก็บประกาศนียบัตรของตนไวใน
เรือเพ่ือใหเจาทาตรวจดูไดในขณะที่ทําการ 

                                                 
๑๒๘ มาตรา ๒๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๒๙ มาตรา ๒๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓๐ มาตรา ๒๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาเจาทาหรือตัวแทนเจาของเรือประสงคจะเปลี่ยนตัวผูทําการในเรือลําใด ให
เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือนําใบอนุญาตใชเรือลํานั้นพรอมทั้งประกาศนียบัตรของผูที่จะทํา
การในเรือลํานั้นไปใหเจาพนักงานออกใบอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนตัวผูทําการในเรือไวใน
ใบอนุญาตใชเรือ ณ ที่ทําการเจาทาทองถ่ินที่เรือนั้นขึ้นทะเบียน ภายในกําหนดสิบหาวัน 

 
มาตรา ๒๘๕  คนรับจางสําหรับทําการในเรือเดินทะเลคนใด จะเขาทําการงาน

หรือมีผูจางทําการงานในเรือกําปนชาติไทย หรือเรือกําปนตางประเทศชาติใดที่ไมมีกงสุลประจํา
อยูในประเทศไทย ตองไดรับอนุญาตเจาทากอนจึงทําได และเจาทาตองเรียกใบพยานเลิกจางที่ผู
นั้นไดรับจากเรือที่ตนไดทําการงานมาแลวในหนหลังมาเก็บรักษาไวดวย ถาและผูนั้นนําใบพยาน
เชนนั้นมาสงไมได ทานวาผูนั้นจําเปนตองช้ีแจงวาเปนดวยเหตุใดใหเปนที่พอใจเจาทา 

 
มาตรา ๒๘๖  คาธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะไดกําหนดตามครั้งคราวนั้น ใหเรียก

เก็บสําหรับการวาจางและการเลิกจางทุกครั้ง ใหเจาทาจัดระเบียบพิกัดคาธรรมเนียมเชนนี้ปด
ประกาศไว ในที่แลเห็นงาย ณ ที่วาการกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และใหมีอํานาจไม
ยอมเปนธุระจัดการวาจางหรือการเลิกจางรายใด ๆ กอนไดรับคาธรรมเนียมในสวนนั้น 

 
มาตรา ๒๘๗  เจาของเรือหรือนายเรือกําปนจะวาจางหรือเลิกจางคนการสําหรับ

เรือเดินทะเล ณ ที่วาการกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ตองเสียเงินคาธรรมเนียมตามพิกัด
ที่ตั้งไวสําหรับการวาจางหรือเลิกจางนั้นทุกครั้ง 

 
มาตรา ๒๘๘  เมื่อคนทําการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจางจากเรือกําปนไทย

ลําหนึ่งลําใดภายในพระราชอาณาเขต นายเรือกําปนลํานั้นตองทําใบพยานการเลิกจางใหผูนั้นไป
ฉบับหนึ่งเปนคูมือ ใหทําใหในเวลาที่เลิกจาง และใหเขียนความลงไวในนั้นวาผูนั้นไดรับจางชา
นานเทาใด ประเภทการที่ไดใชใหทําและเลิกจางเมื่อวันใด และลงลายมือนายเรือเปนสําคัญ ถา
และผูเลิกรับจางจะขอรองใหทําหนังสือช้ีแจงเพิ่มเติมวาไดใหคาจางและไดหักเงินคาจางอยางไร 
นายเรือตองทําใหตามประสงค ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตเวลาที่รองขอ 

 
มาตรา ๒๘๙  การเลิกจางคนทําการในเรือเดินทะเลจากเรือกําปนชาติไทย หรือ

จากเรือกําปนตางประเทศที่ไมมีกงสุลประจําอยูในประเทศไทยนั้นหามมิใหทําในที่อ่ืน นอกจาก
ที่วาการกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

 
มาตรา ๒๙๐๑๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕ มาตรา 

๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ หรือมาตรา ๒๘๙ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท 

                                                                                                                                            
๑๓๑ มาตรา ๒๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๓๒ มาตรา ๒๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๘ 
วาดวยการใชอํานาจทําโทษสําหรับความผิด 

   
 
มาตรา ๒๙๑๑๓๓  ผูนํารอง นายเรือ ตนหน สร่ัง ไตกง นายทาย คนถือทาย ตน

กล หรือคนใชเครื่อง ที่ไดรับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผูใดหยอนความสามารถ หรือ
ประพฤติไมสมควรแกหนาที่ ละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับเกี่ยวแกการเดินเรือหรือ
หนาที่ของตน ใหเจาทามีอํานาจที่จะสั่งงดไมใหใชประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตมีกําหนดไมเกิน
สองป แตไมเปนการลบลางโทษอยางอ่ืนซึ่งผูนั้นจะพึงไดรับ 

ถาผูนั้นไมพอใจคําส่ังใหงดใชประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ใหผูนั้นมีสิทธิที่จะ
อุทธรณไปยังรัฐมนตรีเจาหนาที่ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง คําช้ีขาดของรัฐมนตรี
นั้น เปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด คําส่ังใหงดใชประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต
มีผลบังคับได 

 
มาตรา ๒๙๒  เจาทาทุกตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะงดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร 

หรือใบอนุญาตใด ๆ ได ตามลักษณะมาตรา ๒๙๑ และเพ่ือประกอบกับการเชนนั้นใหเจาทามี
อํานาจทําการไตสวน และหมายเรียกพยานและสืบพยานไดทุกอยาง ถาพยานคนใดไมมาเบิก
พยานหรือขัดขืนไมยอมเบิกพยานก็ดี ทานวามีความผิดตองระวางโทษตอหนาศาลธรรมดา ตาม
โทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิดเชนนั้น 

ในการไตสวนอยางใดตามที่วามาแลวเจาทาจะมีผูชวยวินิจฉัยสองนาย ซึ่ง
เสนาบดีกระทรวงนครบาลจะเลือกจากจําพวกคนที่มีความรอบรูชํานาญในการเดินเรือทะเลมานั่ง
พรอมดวยก็ได 

ถาผูตองคดีคนใดไมมีความพอใจและจะขอใหตรวจคําตัดสินของคณะที่ไตสวน
เชนวามานี้เสียใหม ทานวาจะฟองอุทธรณเจาทาตอศาลอันมีหนาที่ก็ฟองได 

 
มาตรา ๒๙๓  การใชอํานาจปรับโทษที่ใหไวแกเจาทาตามพระราชบัญญัตินี้นั้น 

ไมเก่ียวของอยางใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพงซึ่งอาจฟองรองจําเลยในความผิดอันเดียวนั้น 
ตอศาลซึ่งมีหนาที่เพ่ือใหลงโทษหรือใหปรับจําเลยใชคาเสียหาย ตามลักษณะที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นสําหรับความผิดนั้น 

 

                                                 
๑๓๓ มาตรา ๒๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙๔๑๓๔  ผูใดถูกเจาทายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต
อยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ และสั่งใหนําประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นสงเจาทาถาไมสง
ภายในเวลาที่เจาทากําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๒๙๕  ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนั้นทานให

ยกเลิกเปนอันใชไมไดตอไปทุกฉบับ 
 
มาตรา ๒๙๖  บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ถูกยึดไวช่ัวคราวนั้น ให

รักษาไว ณ ที่วาการกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเมื่อครบกําหนดเวลาที่ใหยึดแลว ให
สงคืนแกผูถือรับไปตามเดิม แตตองจดความที่ไดยึดนั้นลงไวในฉบับประกาศนียบัตร หรือ
ใบอนุญาตนั้นดวยเปนสําคัญ 

 

                                                 
๑๓๔ มาตรา ๒๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๙ 
ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพง 

   
 
มาตรา ๒๙๗๑๓๕  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาหรือเจาพนักงานในการ

ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาทาหรือเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการตอสูหรือขัดขวางนั้นกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลัง
ประทุษราย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้
ปรับ 

 
มาตรา ๒๙๘  ในความผิดอยางใด ๆ ตอพระราชบัญญัตินี้ ถาผูที่ควบคุมเรือ

หรือควบคุมเครื่องจักรของเรือกําปนและเรือเล็กตาง ๆ ลําใดซึ่งเปนจําเลยนั้น หลบหนีตามตัว
ไมได ทานวาศาลมีอํานาจลงโทษปรับแกเจาของเรือหรือแกผูที่ไดรับใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้น
ไดตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๒๙๙  เจาของเรือหรือผูที่รับใบอนุญาตสําหรับเรือกําปนและเรือเล็กตาง 

ๆ ทุกลํา ตองเปนผูรับผิดชอบในการใชคาปรับตาง ๆ ซึ่งนายเรือ, ตนกล, ตนหน หรือลูกเรือลํา
นั้นถูกปรับโดยกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตอพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐๐  เจาของแพไมทุกแพตองเปนผูรับผิดชอบในการใชคาปรับตาง ๆ 

ซึ่งผูที่ควบคุมแพหรือคนประจําการในแพนั้นถูกปรับโดยกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตอ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐๑  ลักษณะโทษตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ทานวาไม

เก่ียวของอยางใดกับความรับผิดชอบซึ่งจําเลยจะพึงถูกปรับในคดีสวนแพง เพราะความผิดอยาง
หนึ่งอยางใดตอพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๑๓๕ มาตรา ๒๙๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๑๐ 
ขอบังคับทั่วไปสําหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน 

   
 
มาตรา ๓๐๒  ถามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เปนโดยความไมไดแกลงหรือเปนโดย

เหตุใด ๆ ซึ่งเหลือความสามารถของมนุษยจะปองกันไดก็ดี ทานวาอันตรายและความเสียหายที่ได
มีข้ึนแกเรือลําใดมากนอยเทาใดตองเปนพับกับเรือลํานั้นเองทั้งส้ิน 

 
มาตรา ๓๐๓  ถามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เปนดวยความผิดหรือความละเลย 

ทานวาอันตรายและความเสยีหายที่ไดมีข้ึนมากนอยเทาใด ใหปรับเอาแกเรือลําที่มีความผิดหรือมี
ความละเลยนัน้ 

 
มาตรา ๓๐๔  ถาเรือที่โดนกนันั้น ตางมีความผิดหรือความละเลยทั้งสองลํา ทาน

วาไมตองปรับใหฝายใดใชคาเสียหายอันตรายซึ่งไดมีแกลําใดหรือทั้งสองลําเวนไวแตถาพิจารณา
ไดความปรากฏวา มูลเหตุทีโ่ดนกนัไดเกิดจากฝายใดโดยมากฉะนั้น จงึใหศาลซึ่งมีหนาทีต่ัดสิน
กําหนดจํานวนเงินที่ฝายนัน้จะตองใชคาเสียหายใหแกอีกฝายหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๐๕  เมื่อมีความผดิหรือความละเลยเกิดขึ้นอยางใดอนัเรือที่เก่ียวของมี

ความผดิดวยกันทั้งสองฝาย ทานวาเจาของหรือนายเรือทั้งสองลํานั้นหรือลําใด แตลําเดียวตอง
รับผิดชอบใชคาอันตรายหรอืความเสียหายที่ไดมีข้ึนแกส่ิงของที่บรรทุกในเรือหรือแกบุคคล 
เพราะความผดิหรือความละเลยที่ไดกระทํานั้น 

ถาและการตองใชคาอันตรายหรือความเสียหายนั้นตกหนักแกเรือที่ตองคดีนัน้
แตลําเดียว ทานวาเรือลํานัน้ยอมมีอํานาจที่จะฟองรองใหเรืออีกลําหนึ่งที่ตองคดีดวยกันชวยใชเงิน
ที่ไดเสียไปแลวนั้นกึ่งหนึ่ง 

ถาและทางพิจารณาตามกฎหมายได พิพากษาวาความรบัผดิชอบนัน้ควรแบงกัน
เปนอยางอ่ืนนอกจากที่วามาแลวฉะนั้น ทานวาการที่จะตองใชเงินคาอันตรายหรือความเสียหาย
ตองเปนไปตามคําพิพากษานั้น 

 
มาตรา ๓๐๖  การรองเอาคาเสียหายนั้นทานวากัปตันหรอืนายเรือลําใดที่เก่ียวใน

คดียอมมีอํานาจเปนโจทกแทนบรรดาบุคคลที่เก่ียวของนั้นได 
 
มาตรา ๓๐๗  ถาการที่เรือโดนกันเปนเหตุใหเสียชีวิตหรือเกิดบาดเจบ็แกบคุคล 

ทานวาเงินคาเสียหายที่ตัดสนิใหเสียในสวนนี้ตองใชกอนคาเสียหายอยางอ่ืน ๆ 
 
มาตรา ๓๐๘  คํารองเอาคาเสียหายอยางใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนัน้ 

ทานวาตองย่ืนภายในหกเดือนนับจากวันทีผู่เก่ียวของเปนโจทกไดทราบเหตุอันนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐๙  เมื่อไดมคีําฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นตอ
ศาล ถาผูใดทีเ่ก่ียวในคดีรองขอขึ้น ทานวาผูพิพากษาทีม่ีหนาที่มีอํานาจที่จะออกคาํส่ังใหมีการ
อายัติแกเรือลําเดียวหรือหลายลํา อันตองหาวาเปนตนเหตุในการที่เรือโดนกนันัน้ได 

 
มาตรา ๓๑๐ (๑)๑๓๖  ถามีความผิดอยางใดตอกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุ

เรือโดนกันเกิดขึ้นเพราะความละเมิดของนายเรือ ผูที่ควบคุมเรือหรือเจาของเรือผูใด อันเปน
ละเมิดที่กระทําดวยความจงใจ นายเรือ ผูที่ควบคุมเรือ หรือเจาของเรือผูนั้น ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๒) ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกบุคคล หรือทรัพยสมบัติเพราะเหตุเรือลําใดไม
ปฏิบัติตามขอบังคับอยางหนึ่งอยางใด ในกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุเรือโดนกันทานวาใหถือ
วาความเสียหายอันนั้นเทากับไดมีข้ึนจากความละเมิดอันจงใจของผูควบคุมการอยูบนดาดฟาเรือ
ลํานั้นในขณะที่เกิดเหตุ เวนไวแตถาพิสูจนใหศาลเห็นเปนที่พอใจวามีเหตุอันจําเปนในขณะนั้นที่
จะตองประพฤติใหผิดไปจากกฎขอบังคับที่วามาแลว 

(๓) ในคดีเร่ืองเรือโดนกัน ถาปรากฏขึ้นตอศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้นวาไดมีความ
ละเมิดเกิดขึ้นตอขอบังคับขอหนึ่งขอใดแหงกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุเรือโดนกัน ทานใหถือ
วาความผิดที่เปนมูลแหงคดีนั้นตกอยูกับเรือลําที่ไดมีความละเมิดอันนั้น เวนไวแตถาพิสูจนให
ศาลเห็นเปนที่พอใจวาไดมีเหตุอันจําเปนที่จะตองประพฤติใหผิดไปจากกฎขอบังคับที่วามาแลว 

 
มาตรา ๓๑๑  เมื่อเจาของเรือหรือนายเรือลําใดตองการกฎขอบังคับสําหรับ

ปองกันเหตุเรือโดนกัน ก็ใหเจาทาจายใหตามความประสงค 
 
มาตรา ๓๑๒  เมื่อเกิดเหตุเรือสองลําโดนกันข้ึนเวลาใด นายเรือหรือผูที่ควบคุม

เรือทั้งสองฝาย เมื่อเห็นวาจะกระทําไดเพียงใดโดยไมเปนที่นากลัวอันตรายจะมีข้ึนแกเรือ หรือ
ลูกเรือ หรือคนโดยสาร (ที่หากจะมี) ในเรือของตน ทานวาเปนหนาที่ของนายเรือหรือผูควบคุม
เรือควรจะกระทําดังตอไปนี้ คือ 

(ก) ตองชวยเหลือตามความสามารถที่จะกระทําไดเพียงใด แกเรืออีกลําหนึ่งที่
โดนกัน และแกนายเรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถาหากมี) ของเรือลํานั้น เพ่ือปองกันใหพนจาก
อันตรายที่จะพึงเกิดจากเหตุที่เรือโดนกันนั้นและตองรอเรืออยูใกลกับเรือลํานั้น จนกวาจะเปนที่
แนใจวาไมตองการใหชวยเหลืออีกตอไป 

(ข) ตองแจงช่ือเรือ ช่ือเมืองทาที่เปนสํานักนี้ของเรือของตน และมาจากเมืองทา
ใด จะไปเมืองทาใด แกนายเรือหรือผูที่ควบคุมเรืออีกลําหนึ่งที่โดนกันนั้นใหทราบ 

ถานายเรือ หรือผูที่ควบคุมเรือลําใด ละเลยไมกระทําตามขอปฏิบัติที่วาไวใน
มาตรานี้ และไมมีเหตุอันสมควรที่จะแกตัวไดวาเปนดวยเหตุใด ทานวาถาไมมีสักขีพยานแนนอน

                                                 
๑๓๖ มาตรา ๓๑๐ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 

๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาเปนอยางอ่ืน ตองถือวาเหตุเรือโดนกันนั้นไดเกิดขึ้นเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย 
หรือความประพฤติละเมิดฉะนั้น 

นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดละเลยหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี้
โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเจาทามีอํานาจสั่งงดใชประกาศนียบัตรสําหรับทําการในหนาที่
เชนนั้น มีกําหนดไมเกินสองป หรือส่ังหามใชประกาศนียบัตรนั้นตลอดไปก็ได๑๓๗ 

                                                 
๑๓๗ มาตรา ๓๑๒ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
แบบที ่๑ 

แบบคําถามซึง่นายเรือตองช้ีแจงในเวลาที่เรือเขามาถึง 
   

 
(๑) วันที่เรือมาถึง  
(๒) ช่ือเรือ  
(๓) ธงชาติของเรือ  
(๔) ประเภทของเรือ  
(๕) เรือขนาดกี่ตัน  
(๖) ช่ือนายเรือ  
(๗) เรือมาข้ึนแกผูใด  
(๘) เรือมาจากไหน  
(๙) ไดออกเรือจากนัน่เมื่อวันใด  
(๑๐) ประเภทสินคาทีบ่รรทุกมาในเรือ  
(๑๑) มียาฝนบรรทุกมาเทาไร  
(๑๒) มีหนังสือสงทางไปรษณียมาเทาไร  
(๑๓) มีเครื่องอาวุธอยางไรเทาไร  
(๑๔) มีเครื่องกระสุนปนและเครื่องระเบิดอยางไรเทาไร  
(๑๕) มีโรครายที่ติดกันไดหรือไม  
(๑๖) ไดมีคนตายในเรือหรือไม  
(๑๗) จํานวนคนประจาํเรือ  
(๑๘) จาํนวนคนโดยสารชั้นมีหองใหพัก  
(๑๙) จาํนวนคนโดยสาร ทีอ่าศัยพักบนดาดฟา  
(๒๐) จดหมายเหต ุ  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
แบบที ่๒ 

พิกัดคาจางนาํรอง 
   

 
ตั้งแตสันดอนถึงกรุงเทพ ฯ และจากกรุงเทพ ฯ ถึงที่ทอดสมออันไมนากลัว

อันตรายนอกสันดอน คดิรวมทั้งขามาขาไป 
 

พิกัดสําหรับเรอืกลไฟและสําหรับเรือใบที่มเีรือจูง 
   

 
เรือขนาดตั้งแต  ๑๕๐   ตันลงมาเงิน     ๑๑๕ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๑๕๐  ตัน แตต่าํกวา ๒๐๐  ตัน เงิน  ๑๓๗ บาท ๕๐ สตางค 
เรือขนาดเกินกวา ๒๐๐  ตัน  แตต่าํกวา ๒๕๐  ตัน เงิน ๑๖๐ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๒๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๓๐๐ ตัน เงิน ๑๖๖ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๓๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๓๕๐ ตัน เงิน ๑๗๒ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๓๕๐  ตัน แตต่าํกวา ๔๐๐ ตัน เงิน ๑๗๗ บาท ๕๐ สตางค 
เรือขนาดเกินกวา ๔๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๔๕๐ ตัน เงิน ๑๘๓ บาท ๕๐ สตางค 
เรือขนาดเกินกวา ๔๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๕๐๐ ตัน เงิน ๑๘๙ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๕๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๕๕๐ ตัน เงิน ๑๙๕ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๕๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๖๐๐ ตัน เงิน ๒๐๐ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๖๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๖๕๐ ตัน เงิน ๒๐๔ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๖๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๗๐๐ ตัน เงิน ๒๐๗ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๗๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๗๕๐ ตัน เงิน ๒๑๐ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๗๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๘๐๐ ตัน เงิน ๒๑๓ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๘๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๘๕๐ ตัน เงิน ๒๑๖ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๘๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๙๐๐ ตัน เงิน ๒๑๙ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๙๐๐ ตัน แตต่าํกวา ๙๕๐ ตัน เงิน ๒๒๒ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๙๕๐ ตัน แตต่าํกวา ๑๐๐๐ ตัน เงิน ๒๒๕ บาท 
เรือขนาดเกินกวา ๑,๐๐๐  ตัน แตต่าํกวา ๑๐๕๐ ตัน เงิน ๒๒๘ บาท 

ถาเปนเรือขนาดเกินกวา  ๑๐๕๐ ตัน ใหเพ่ิมคาจางอีกทุก ๆ ๕๐ ตันละ ๒ บาท 
ถาเปนเรือใบที่ไมมีเรือกลไฟจูงใหเพ่ิมพิกัดอีกรอยละ ๑๕ 
เมื่อเวลาวาจางผูนํารองนั้น ตองวาราคาจางทั้งขาไปขามารวมกันไมใหวาจางเฉพาะขาไป

หรือขามาอยางเดียว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาจางนํารองระหวางตั้งแตสันดอนถึงเกาะสีชัง 
หรืออางศิลาและตั้งแตเกาะสีชังและอางศลิาถึงสันดอน 

   
 

สําหรับเรือกลไฟหรือเรือใบ 
ที่เขามาหรือจะออกไปยังตาํบล ใหคิดเพียง ๑ สวน ใน ๓ ของพิกัด 
ที่ออกช่ือขางบนนี ้
สําหรับเรือกลไฟหรือเรือใบที่ไดเขามากรุงเทพ ฯ แลวจะออกไปยังตาํบลที่ออก

ช่ือขางบนนี้ :- 
(ก) ถาเปนเรือขนาดต่ํากวา ๖๐๐ ตนั เงิน ๕๐ บาท 
(ข) ถาเปนเรือขนาดเกินกวา ๖๐๐ ตนั ใหคิดเพิ่มจากจํานวนที่เกินอีกทุก ๆ ๑๐๐ 

ตันละ ๓ บาท 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาจางนํารองตั้งแตสันดอนถึงเกาะพระและตั้งแตเกาะพระมาสันดอน 
   

 
ใหคิดเพียงสวน ๑ ใน ๓ ของพิกัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
คาจางนํารองภายในเขตทา 

   
 
(๑) ตั้งแตสุดเขตทากรุงเทพ ฯ ทศิใต 

ถึงวัดพระยาไกร     เงิน ๑๕ บาท 
(๒) ตั้งแตวัดพระยาไกรถึงหนาสถานบรษิัท 

เบอรนิโอกําปนี     เงิน ๑๐ บาท 
(๓) ตั้งแตหนาสถานบริษัทบอรนิโอกําปนี ถึง 

ปากคลองผดงุ      เงิน ๑๐ บาท 
(๔) ตั้งแตปากคลองผดุง ฯ ถึงสุดเขตทิศใต 

ของทําเลสําหรับทอดสมอจอดเรือรบ   เงิน ๑๐ บาท 
(๕) ตั้งแตสุดเขตทิศใตของทําเลสําหรับทอด 

สมอจอดเรือรบถึงหนากระทรวงทหารเรือ   เงิน ๑๐ บาท 
(๖) ตั้งแตหนากระทรวงทหารเรือถึงสุดเขตทา 

ทิศเหนือ      เงิน ๑๐ บาท 
(๗) สําหรับนาํเรือเขาอูหรือออกจากอู   เงิน ๑๐ บาท 
ถาเปนเรือขนาดเกินกวา ๑,๒๐๐ ตนั ใหเพ่ิมพิกัดอีกระยะละ ๕ บาท สําหรับทุก

ระยะที่วามานี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
คาจางนํารองสําหรับยายหรือที่นอกเขตทา 

   
 
สําหรับทุกไมลหรือสวนของหนึ่งไมล   เงิน  ๕ บาท 
คําช้ีแจง  ถาตองหนวงผูนํารองไวในเรือโดยไมใชเพราะเหตุตองคอยคราวน้ําตอง

คิดคาจางใหวนัละ ๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แบบที ่๓ 
พิกัดคาธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ 

   
 
 
 

(ยกเลิก) ๑๓๘ 

                                                 
๑๓๘ แบบท่ี ๓ พิกัดคาธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิตราไว ณ วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เปนวันที่ 
๙๗๙ ในรัชกาลปจจบุันนี ้

 
ทรงยศ c 

๒๑/๑๐/๔๕ 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖๑๓๙ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗๑๔๐ 
 

มาตรา ๔  เรือเดินสมุทรบรรทุกนักทองเท่ียวรอบโลกชั่วครั้งคราว ใหเก็บ
คาธรรมเนียมประภาคาร ทุนหมายรองน้ําและโคมไฟ ก่ึงอัตราปกต ิ

 
มาตรา ๕๑๔๑  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตสําหรับเรือกลไฟและเรือยนตรับจาง

บรรทุกคนโดยสารหรือสินคา หรือจูงเรือนั้น ถาเปนเรือเดินประจําทาง เจาทาหรือเจาพนักงานซึ่ง
ไดแตงตั้งข้ึนเพื่อทําการจดทะเบียนมีอํานาจที่จะ 

(๑) กําหนดขอหามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใชเรือนั้นเดิน 
(๒) กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวน ขนาด ชนิดและกําลังเครื่องจักรของเรือที่จะ

ใชเดินจากตําบลหนึ่งถึงตําบลหนึ่งตลอดจนถึงการสับเปลี่ยนเรือใชแทนกันชั่วคราวดวย 
(๓) กําหนดทาเรือตนทางและปลายทาง 
(๔) ส่ังงดอนุญาตเรือลําใด ๆ หรือของเจาของใด ๆ มิใหเดินประจําทางที่เห็นวา

มีเรืออ่ืนเดินอยูเพียงพอแลว หรือเมื่อเห็นวาถาใหอนุญาตจะมีการแขงขันกันจนจะเปนเหตุใหเกิด
ความเสื่อมเสียความปลอดภัยของประชาชน 

(๕) ตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมเปนครั้งคราว เพ่ือกําหนดเงื่อนไขในเรื่องคาโดยสาร คาระวาง คาจูงเรือ คาบริการอื่น 
จํานวนเรือที่จะใชเดิน เวลาออกเรือ และเวลาเรือถึงทาเรือปลายทาง คณะกรรมการนั้นใหรวมทั้ง
เจาของเรือหรือผูแทนดวย 

                                                 
๑๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๐/-/หนา ๘๔๒/๑๔ มกราคม ๒๔๗๖ 
๑๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๑/-/หนา ๘๐๗/๒๘ ตุลาคม ๒๔๗๗ 
๑๔๑ มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไมใชเรือเดินประจําทาง เจาทาหรือเจาพนักงานซึ่งไดแตงตั้งข้ึน มีอํานาจที่จะ
หามหรือจํากัดมิใหเดินเรือรับจางในเขตใด ๆ ในเมื่อเห็นวาการเดินเรือรับจางในเขตนั้นจะเปน
เหตุใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน 

 
มาตรา ๖  เรือกลไฟ และเรือยนตที่ทําการรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือสินคา 

หรือจูงเรือเปนการประจําทางที่ยังมิไดแจงความจํานงวาจะนําเรือไปเดินจากตําบลใด ถึงตําบลใด
นั้น ใหนําใบอนุญาตสําหรับเรือมาขอแกไขเสียใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสี่เดือน 
นับตั้งแตวันประกาศใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป การแกทะเบียนเชนวามานี้ ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

 
มาตรา ๗๑๔๒  เรือกลไฟและเรือยนตที่รับจางบรรทุกคนโดยสารหรือสินคา หรือ

จูงเรือลําใด ฝาฝนเง่ือนไขที่ไดกําหนดขึ้นตามมาตรา ๕ เจาทาหรือเจาพนักงานมีอํานาจที่จะสั่งงด
การเดินเรือของเรือนั้น ๆ เสียชั่วคราว หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตสําหรับเรือนั้นไวมีกําหนดไมเกิน
หกเดือนก็ได 

เจาของเรือหรือเจาของกิจการเดินเรือที่ถูกส่ังงดการเดินเรือหรือถูกยึดใบอนุญาต 
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่
ไดทราบคําส่ัง คําช้ีขาดของรัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด คําส่ังงดหรือ
ยึดนั้นมีผลบังคับได 

เรือใดที่ถูกส่ังงดการเดินเรือ หรือถูกยึดใบอนุญาตแลวยังขืนเดิน หรือเรือใด
กระทําการรับจางบรรทุกคนโดยสาร หรือสินคาหรือจูงเรือเปนการประจําทางโดยมิไดรับ
ใบอนุญาต นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือ หรือเจาของเรือหรือเจาของกิจการเดินเรือตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท๑๔๓ 

 
มาตรา ๘  ใหแกอักษรโรมันในมาตรา ๒๗ ซึ่งเดิมใชอักษร  G เปนอักษร L.U. 
 
มาตรา ๙  ใหแกอักษรโรมันในมาตรา ๔๐ ซึ่งเดิมใชอักษร  T เปนอักษร B. A. 

Z. 
 
มาตรา ๑๐  ใหแกอักษรโรมันในมาตรา ๔๑ ซึ่งเดิมใชอักษร  Y.N. เปนอักษร 

S. Tและแกอักษร Y.F.  เปน R. X. 
 
มาตรา ๑๑  ใหแกอักษรโรมันในมาตรา ๑๙๘ ซึ่งเดิมใชอักษร T. H. E. เปน

อักษร R. K. O. กับเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๑๙๘ คือ 

                                                 
๑๔๒ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๔๓ มาตรา ๗  วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับ

ท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนึ่ง ถาเรือกลไฟลําใดบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดที่ประมวลสัญญาณสากลบงัคบั
วา ตองชักธงแสดงชนิดของน้ํามันนั้นโดยเฉพาะ ใหเรือกลไฟทุกลําปฏิบัติตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาธงสัญญาณที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยยัง

มิไดบังคับไวนั้น ใหบรรดาเรือกลไฟที่เขามาในเขตทาแหงนานน้ําไทยปฏิบัติตามประมวลสัญญาณ
สากลที่ใชอยูจงทุกประการ 

 
มาตรา ๑๓๑๔๔  บรรดาความผิดตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยที่

มีโทษปรับสถานเดียวไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ใหเจาทามีอํานาจเปรียบเทียบผูตองหาไดเมื่อ
ผูเสียหายยินยอมและผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของเจาทาแลวใหถือวาคดีเลิก
กันตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการมีอํานาจหนาที่รักษาการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติม และใหมีอํานาจตั้งเจาพนักงาน ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม หรือกิจการอื่น 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนเจาหนาที่ของกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีและการตั้งเจาทาหรือเจาพนักงานใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 
และใหระบุใหชัดเจนวา ผูไดรับแตงตั้งนั้นมีอํานาจปฏิบัติหนาที่เพียงใด 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๓ ก.พ  ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)๑๔๕ 
 
มาตรา ๔  การนํารองนั้น ใหอยูในอํานาจและความควบคุมของรัฐบาลให

รัฐมนตรีวาการกระทรวง ที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีสังกัดเปนเจาหนาที่รักษาการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือการนั้น ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องตอไปนี้ คือ 

๑) กําหนดคุณสมบัติผูนํารองและผูฝกการนํารองกําหนดช้ันความรูผูนํารอง 
วิธีการที่จะสอบความรูและออกใบอนุญาตแกผูที่จะขอรับใบอนุญาตเปนผูนํารอง 

๒) กําหนดหนาที่และมรรยาทของผูนํารอง 

                                                 
๑๔๔ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๑๒๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓) กําหนดจํานวนผูนํารองที่จะอนุญาตใหทําการนํารองและจํานวนผูฝกการนํา
รองประจําทา หรือนานน้ําแหงใดแหงหนึ่ง 

๔) กําหนดคาธรรมเนียมสอบไลผูนํารอง 
๕) กําหนดวิธีการเก็บ และแบงเงินผลประโยชนที่ไดมาเนื่องในการนํารอง เปน

ตนวาจะแบงใหแกผูนํารองและผูฝกการนํารองเทาใด แบงเปนเงินสํารองหรือเงินทุนตั้งไวเพ่ือการ
ใด และเก็บไว ณ ที่ใดเทาใด 

๖) กําหนดเขตทาหรือนานน้ําใด ๆ ใหมีการนํารอง โดยใชเจาหนาที่ของรัฐบาล 
หรือของเทศบาล หรือหุนสวนบริษัท หรือเอกชน ทําการนํารองตลอดถึงวางขอบังคับตาง ๆ ที่
เก่ียวดวยการนั้น 

๗) กําหนดเขตทาหรือนานน้ําใด ๆ ซึ่งบังคับใหเปนเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํา
รอง ตลอดถึงวางขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวดวยขนาดและชนิดของเรือที่ยกเวนไมตองบังคับใชผูนํา
รอง การเพิ่มหรือลดหยอนคาจางนํารองแกเรือบางประเภท 

๘) กําหนด ขนาดเรือ ที่จะตองเสียคาจางนํารอง และพิกัดคาจางนํารอง 
๙) กําหนดการลงทัณฑและจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑแกผูนํารอง 

เมื่อผูนํารองกระทําผิดกฎขอบังคับ ซึ่งวาดวยหนาที่และมรรยาทของผูนํารอง 
ทัณฑที่จะลงไดนั้นมี ๒ สถาน คือ 
ก. ตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร 
ข. ปรับเปนเงินไมเกินรอยบาทหรือลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน แลวแต

กรณ ี
๑๐) กําหนดแบบบัญชีและรายงานสําหรับใหผูนํารองหรือหางหุนสวนหรือบริษัท

หรือเทศบาลที่ทําการนํารอง ทําย่ืนตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนครั้งคราวตามที่
เห็นสมควร 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๕  เมื่อไดประกาศกฎกระทรวงกําหนดเขตทาหรือนานน้ําใด ๆ บังคับให

เปนเขตที่ตองเดินเรือโดยมีผูนํารองเรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่เคลื่อนเดิน หรือเขาออกในเขต
ทาหรือนานน้ํานั้น ๆ ใหมีการนํารองเวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอ่ืนตามมาตรา ๔ 

 
มาตรา ๖  บุคคลใดจะรวมแรงรวมทุนกันตั้งหางหุนสวนหรือบริษัทอันมี

วัตถุประสงคเพ่ือจะหาประโยชนในทางรับจางนํารองจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีสังกัดเสียกอน จึงจะตั้งได 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

สังกัดตั้งเจาหนาที่ข้ึนคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนผูสอดสองกิจการและมรรยาทของผูนํารอง หรือ
ของหางหุนสวนหรือบริษัทที่ตั้งข้ึนเพื่อทําการนํารอง หรือของเทศบาลเฉพาะที่เก่ียวกับการนํารอง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  เจาหนาที่ซึ่งตั้งข้ึนตามความในมาตรา ๗ นั้น ใหอยูในบังคับบัญชา
ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีและมีอํานาจ 

๑) เขาไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชีสรรพเอกสารและวัตถุเครื่องใชที่เก่ียว
หรือใชในการนํารองไดในเวลาทํางานทุกเมื่อ 

๒) เรียกผูนํารอง หรือลูกจางของผูนํารองหรือเจาหนาที่ของหางหุนสวนหรือ
บริษัทหรือเทศบาลที่ทําการนํารองมาสอบถามถึงการตาง ๆ ที่เก่ียวกับกิจการนํารอง หรือถึงความ
ประพฤติความเปนไปของผูนํารอง หรือของบุคคลนั้น ๆ เพียงเทาที่เก่ียวกับกิจการนํารอง 

๓) ส่ังใหผูนํารองคนใดไปใหแพทยทหารเรือ หรือแพทยสาธารณสุขตรวจ
รางกาย หรือตรวจสายตาเปนครั้งคราวตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๙  ถาเจาพนักงานผูสอดสองกิจการและมรรยาทของผูนํารองตรวจเห็น

เรือหรือวัตถุเครื่องใชใด ๆ ที่ใชในการนํารองชํารุดบุบสลาย ไมเปนที่ปลอดภัยที่จะใชในการนํา
รอง ใหมีอํานาจสั่งเจาของจัดการซอมแซม ในระหวางที่ยังซอมแซมไมเสร็จ หามมิใหนําเรือ หรือ
วัตถุเครื่องใชนั้น ๆ มาใชในการนํารอง 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อปรากฏขึ้นวาผูนํารองคนใดมีโรคภัยรางกายไมสมประกอบไม

สมควรใหทําการเปนผูนํารองตอไปก็ดี หรือทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทําผิดกฎ
ขอบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ถึงแมวาผูนํารองนั้นจะไดรับโทษอยางอ่ืนแลวก็ดี กรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนํารองนั้น หรือลดช้ัน
ใบอนุญาตเสียหรือจะส่ังใหยึดใบอนุญาตไวเปนเวลาไมเกินสองปแลวแตจะเห็นสมควร 

ถาผูนั้นไมพอใจคําส่ังของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ใหมีสิทธิที่จะ
อุทธรณไปยังรัฐมนตรีเจาหนาที่ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง คําช้ีขาดของรัฐมนตรี
นั้นเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด คําส่ังของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
มีผลบังคับได 

 
มาตรา ๑๑  ความผิดหรือละเมิดที่ผูนํารองไดกระทํานั้นไมเปนขอแกตัวของ

เจาของเรือ หรือนายเรือในอันที่จะทําใหตนพนความรับผิดตามกฎหมาย ในความเสียหายใด ๆที่
เกิดข้ึนเนื่องในการเดินเรือ 

(ยกเลิก) ๑๔๖ 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผูรับผิดในการชําระเงินคาจางนํารองตามพิกัด ไดแก 
๑. เจาของหรือนายเรือ หรือ 
๒. ตัวแทนเจาของเรือในขณะที่มีการนํารอง 

                                                 
๑๔๖ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๔๗๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีคางชําระเงินคาจางนํารอง เจาทาจะกักเรือ หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่
ออกใบปลอยเรือจะยึดใบปลอยเรือไวกอน จนกวาจะไดชําระเงินคาจางนํารองกันเสร็จแลว หรือมี
ค้ําประกันมาใหจนเปนที่พอใจก็ได ถามีคดีฟองเรียกคาจางนํารอง ศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหยึดเรือ
หรือเคร่ืองใชตาง ๆ สําหรับเรือตามบทแหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงไวจนกวาจะได
ชําระเงินคาจาง 

 
มาตรา ๑๓๑๔๗  ผูนํารองคนใดทําการนํารองนอกเหนือใบอนุญาตหรือโดยไมได

รับใบอนุญาตทําการนํารองในระหวางที่ใบอนุญาตถูกเรียกคืน ถูกงดใชหรือถูกยึด หรือไมยอมไป
ทําการนํารองเรือลําใดลําหนึ่งที่ไดใหสัญญาณขอใหตนไปทําการนํารองโดยไมมีขอแกตัวอัน
สมควรหรือละทิ้งการนํารองไปกลางคันจากเรือลําใดโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยนายเรือไม
ยินยอมหรือนําเรือหรือวัตถุเครื่องใชในการนํารองที่เจาพนักงานสั่งใหซอมแซมตามมาตรา ๙ มา
ใชกอนซอมแซมเสร็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๔  นายเรือคนใดใชผูที่ไมไดรับอนุญาตหรือผูที่ทําการนํารองนอกเหนือ

ใบอนุญาตเปนผูนํารอง หรือใชผูที่ถูกเรียกใบอนุญาตคืน หรือผูที่ใบอนุญาตถูกงดใชหรือถูกยึดให
เปนผูนํารองเรือของตน หรือนายเรือคนใดเดินเรือในเขตทาที่บังคับใหมีการนํารองโดยไมใชผูนํา
รอง นายเรือผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินสองเทาจํานวนคาจางนํารองตามพิกัดที่ตั้ง
ไวสําหรับเรือลํานั้น 

แตถาในขณะที่กระทําการนั้น มีการจําเปนโดยในขณะนั้นไมมีผูนํารองที่ไดรับ
อนุญาตถูกตองมาขอรอง หรือใหสัญญาณขอเปนผูนํารองก็ดี หรือเรืออยูในความอันตรายหรือ
ความลําบากที่นายเรือตองแสวงหาความชวยเหลืออยางดีตามที่จะหาไดในระหวางนั้นก็ดี นายเรือ
และผูที่ทําการนํารองไมมีความผิด 

 
มาตรา ๑๕  ผูนํารองคนใดเรียกเงินคานํารองเกินกวาพิกัดที่ตั้งไว มีความผิดตอง

ระวางโทษปรับเปนเงินไมเกินกวาหาสิบบาท ถาไดรับเงินมาดวยแลว ใหคืนเงินจํานวนที่เรียกเกิน
มานั้นใหแกนายเรือหรือเจาของเรือนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๖๑๔๘  ผูใดไมไดรับอนุญาตใหเปนผูนํารอง แสดงตนวาเปนผูไดรับ

อนุญาตใหนํารองได โดยเอาใบอนุญาตของผูอ่ืนออกแสดง หรือโดยใชเครื่องหมายสัญญาณใด ๆ 
สําหรับใชในการนํารองเพ่ือขอทําการนํารอง หรือผูใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณ
ใหผูอ่ืนใชเพ่ือกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๔๗ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๔๘ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  ขณะที่ผูนํารองอยูในเรือลําใด ถาไมมีเจาพนักงานศุลกากรอยูในเรือ

ลํานั้นดวยใหผูนํารองผูนั้น ทําการเปนเจาพนักงานศุลกากรในเหตุที่จะมีการกระทําผิด
พระราชบัญญัติศุลกากรเกิดขึ้น 

ถาปรากฏวาไดมีการที่จะขนถายสินคาใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกข้ึนเรือโดยมิ
ชอบดวยกฎหมาย ใหผูนํารองบอกกลาวแกนายเรือถึงการกระทําผิดเชนนั้น เมื่อไดบอกกลาวแลว 
นายเรือผูนั้นยังพยายามกระทําฝาฝน ผูนํารองมีอํานาจกักเรือนั้นไวรอคําส่ังของเจาหนาที่ผูมี
อํานาจตอไป 

 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๓)๑๔๙ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๖ ธ.ค ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
  

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙๑๕๐ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล / แกไข 
๑๓/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑๑๕๑ 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความถึง ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
“เรือกล” หมายความถึง เรือที่เดินดวยกําลังเคร่ืองจักรกล จะใชกําลังอ่ืนดวย

หรือไมก็ตาม 
 

                                                 
๑๔๙ รก. ๒๔๗๘/-/๑๓๑/๒๘ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๓/-/หนา ๗๑๙/ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ 
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๒๗๒/ ๑๐ เมษายน ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  นอกจากจะมีความตกลงกับตางประเทศเปนอยางอ่ืน เรือที่ใชใน
นานน้ําไทยตองรับใบอนุญาตใชเรือ เวนแต 

๑. เรือของราชนาวีไทย 
๒. เรือของรัฐบาลตางประเทศซึ่งเขามาในนานน้ําไทยชั่วครั้งคราว 
๓. เรือตางประเทศซึ่งเขามาในนานน้ําไทยชั่วครั้งคราวและใบอนุญาตยังไมส้ิน

อายุ 
๔. เรือที่มิใชเรือกลขนาดต่ํากวาย่ีสิบหาหาบ 
๕. เรือซึ่งตองมีประจําเรือใหญตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
 
มาตรา ๖๑๕๒  การรับใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา 

๑๔๓ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
มาตรา ๗  ใบอนุญาตใชเรือทุกชนิดใหมีอายุใชไดฉบับหนึ่งไมเกินสิบสองเดือน 

นับแตวันออกใบอนุญาตสวนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตใหกําหนดไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๘  ถานายทะเบียนเรือประจําทองที่หรือนายทะเบียนเรือ ซึ่งกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีสงไปทําการออกใบอนุญาตใชเรือตามทองที่ประจําป พิจารณาเห็นวา
เรือบรรทุกสินคาและเรือเล็กลําใดใชไดไมเกินหกเดือน ก็อาจผอนผันใหเจาของเรือรับใบอนุญาต
ใชเรือแตเพียงชั่วระยะเวลาไมเกินหกเดือนไดในเมื่อเจาของเรือรองขอ ใบอนุญาตชนิดนี้ใหมีอายุ
ใชไดไมเกินหกเดือน โดยเรียกคาธรรมเนียมออกใบอนุญาตเพียงกึ่งอัตราปกติ 

 
มาตรา ๙๑๕๓  ผูใดใชเรือที่มิไดรับใบอนุญาตใชเรือ หรือใชเรือที่ใบอนุญาตใชเรือ

ส้ินอายุแลว หรือใชเรือผิดไปจากเขตหรือตําบลการเดินเรือที่กําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และเจาทาจะสั่งยึดใบอนุญาตใชเรือมีกําหนดไมเกินหกเดือน
ดวยก็ได 

เจาของเรือหรือเจาของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใชเรือตามวรรคหนึ่งมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําส่ังคําช้ี
ขาดของรัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด คําส่ังนั้นมีผลบังคับได 

เรือใดถูกยึดใบอนุญาตใชเรือแลวยังขืนเดินหรือกระทําการ นายเรือหรือผูที่
ควบคุมเรือ เจาของเรือหรือเจาของกิจการเดินเรือ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 

                                                 
๑๕๒ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 
๑๕๓ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๑๐๑๕๔  ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได" 
 

บทบัญญตัิเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑  เรือซึ่งจะตองรับใบอนุญาตกอนใชพระราชบัญญัตินี้ที่ไดใชอยูโดย

มิไดรับใบอนุญาตก็ดี หรือที่ใบอนุญาตไดส้ินอายุเสียแลวก็ดี ถาเจาของมาขอรับใบอนุญาตหรอืขอ
ตออายุใบอนุญาตเสียกอนสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ แลว จะไมตองรับโทษสําหรับการที่ได
ใชเรือโดยมิไดรับใบอนุญาตหรือโดยมิไดตออายุใบอนุญาตมาแลวนั้น 

 
พรพิมล / แกไข 
๒๕/ก.พ/๒๕๔๕ 

A+B (C)  
 
 
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๕๕ 

 
มาตรา ๓  นามประเทศนี้ใหเรียกวา ประเทศไทย และบทแหงรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายอื่นใด ซึ่งใชคําวา สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน 
 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓๑๕๖ 
 

มาตรา ๓๑๕๗  คาธรรมเนียมตรวจเรือซึ่งจะตองเสียตามมาตรา ๑๖๕ แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้นเมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมเห็นสมควรผอนผันลดอัตราก็ดี หรือจะงดเวนไมเก็บก็ดี สําหรับเรือชนิดใด 
เพ่ือใชในทองที่ใด เปนกําหนดเวลาเทาใด ก็ใหทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๑๕๔ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๕๕ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๗/-/หนา ๔๔๐/๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ 
๑๕๗ มาตรา ๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนาน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มี

หลักการแกไขกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยที่เก่ียวกับคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิง่ข้ึน 
ทั้งนี้เ พ่ือใหรัฐมนตรีผูมีหนาที่ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาผอนผันลดอัตรา
คาธรรมเนียมลงหรืองดเวนไมเก็บสําหรับเรือชนิดใด เพ่ือใชในทองที่ใด เปนกําหนดเวลาเทาใด
ได 
 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๕๘ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๙๓๑๕๙ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๑๐๑๖๐ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของ
กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยในสวนที่เก่ียวกับ ทางเดินเรือ เขตทาเรือ เขตจอดเรือ 
คาปรับและคาธรรมเนียมที่ใชอยูไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกลาว 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๒ ก.พ  ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๖๑ 

                                                 
๑๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๓/หนา ๖๗/๑๔ มกราคม ๒๔๙๐ 
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๗/ตอนที่ ๕๘/หนา ๙๗๐/๒๔ ตุลาคม ๒๔๙๓ 
๑๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๓๐/หนา ๑๕๘/๔ เมษายน ๒๕๑๐ 
๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑๙ มกราคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับนี้ 
 
ขอ ๙  ประกาศของคณะปฏวิัติฉบบันีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสบิวันนบัแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐๑๖๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหเจาทามี
อํานาจประกาศกําหนดเสนทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตทากรุงเทพ ฯ และในแมน้ํา
ลําคลองเปนการเฉพาะคราวได ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือในเขตทากรุงเทพ ฯ และ
ในแมน้ําลําคลอง อีกทั้งอัตราโทษที่จะลงแกผูฝาฝนที่มีอยูเดิมในหมวดที่ ๔ ของภาคที่ ๑ ยังไม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน สมควรแกไขปรับปรุงอัตราโทษดังกลาวเสียใหม  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๓ 
 

มาตรา ๔  ใหนํามาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกเรือไทย เรือ
ตางประเทศ หรือส่ิงอ่ืนใดที่จมลงหรืออยูในสภาพที่อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือในนานน้ําไทย
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันกฎหมายให
อํานาจเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ทําการขจัดสิ่งกีดขวางไดเฉพาะการเดินเรือในเขตทา หรือ
ในแมน้ําที่เรือเดินไดตําบลใด ๆ เทานั้น ดังนั้น เมื่อมีเรือหรือส่ิงอ่ืนใดจมลงหรืออาจเปนอันตราย

                                                 
๑๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๘๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑๗/๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ 
๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๑/๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แกการเดินเรือนอกเขตทาและไมใชในแมน้ําที่เรือเดินได เจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จึงไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมายที่จะทําการขจัดสิ่งกีดขวางนั้นไดทันทวงที อันจะเปนการกอใหเกิด
ความเสียหายตอเศรษฐกิจและการคาทางทะเลของประเทศ จําเปนตองใหอํานาจแกเจาทาและเจา
พนักงานผูมีหนาที่ทําการขจัดสิ่งกีดขวางดังกลาวไดตามควรแกกรณี และใหมีอํานาจขาย
ทอดตลาดเรือหรือส่ิงอ่ืนใดและทรัพยสินที่อยูในเรือหรือส่ิงอ่ืนใดที่จมลงหรืออาจเปนอันตรายได 
รวมทั้งใหมีการขจัดหรือปองกันสิ่งซึ่งกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมที่มีอยูในเรือหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น
ไดดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๖๔ 
 

มาตรา ๒๔  ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
ขอบังคับหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวงกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
ขอบังคับหรือประกาศที่ใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยกําลัง
ดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ. 
๑๙๖๐ แตกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาดังกลาว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย เพ่ืออนุวัตการใหเปนไปตามอนุสัญญาดังกลาวขางตนและเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๓ ก.พ  ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๖๕ 
 

มาตรา ๖๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ หรือผูใดไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ดังกลาวแลวปลูกสราง
                                                 

๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๘๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ 
๑๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หนา ๑๖/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดแจง
ใหเจาทาทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและชําระคาตอบแทนตาม
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับแลวใหพนจากความผิด แตในกรณีที่อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวมี
ลักษณะหรือสภาพเปนอันตรายตอการเดินเรือ หรืออาจทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม เจาทามีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองรื้อถอนหรือแกไขอาคารหรือ
ส่ิงอ่ืนใดนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไดและใหนํามาตรา ๑๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

คาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคิดตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป 
 
มาตรา ๖๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันผูไดรับ
อนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงลวงล้ําลําน้ําไดใชอาคารหรือส่ิงลวงล้ําลําน้ํานั้นประกอบธุรกิจ 
สมควรแกไขอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและกําหนดใหผูไดรับอนุญาตดังกลาวตองชําระ
คาตอบแทนเปนรายปตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับขณะนี้ประเทศ
ไทยไดพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นเปนผลใหมีการนําเคมีภัณฑและส่ิงของตาง ๆ ที่
อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดเขามาในประเทศเปนจํานวนมากกวาที่เปนมาในอดีต หากไมมีการ
ควบคุมการนําเขามาโดยทางเรือใหเหมาะสมแลว อาจกอใหเกิดอันตรายอยางกวางขวางแกบุคคล 
สัตว ส่ิงของ และส่ิงแวดลอม สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวีในการควบคุมการขนสงส่ิงของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได และเนื่องจาก
อัตราโทษสําหรับผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยยังไมเหมาะสมจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

๒๕ ก.พ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๐๑๖๖ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศพระ
บรมราชโองการกําหนดเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

                                                 
๑๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หนา ๑๘/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพ่ือขยายอํานาจบังคับการตามกฎหมาย
ดังกลาวบางประการไปใชในบริเวณนานน้ําดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๓ ก.พ ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

 
สุนันทา 

จักรกฤษณ        จัดทํา 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
 

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๖๗ 
 

มาตรา ๑๖  ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ ใหแกไขคําวา “กรมเจาทา” เปน “กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี” และคําวา 
“อธิบดีกรมเจาทา” เปน “อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว”ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกา นี้ 
 

                                                 
๑๖๗ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
วชิระ/ปรับปรุง 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 

 
 
พระราชบัญญัติการเดินเรือนในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบันอีกทั้งมีผูประกอบการและประชาชนบุกรุกแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ ทะเล
ภายใน และทะเลอาณาเขตเพ่ิมมากยิ่งข้ึนอันเปนเหตุใหเกิดอันตรายทางน้ํา หรือทําใหทางน้ํา
ไดรับความเสียหายจนไมสามารถสัญจรไปมาไดตามปกติ หรือเปล่ียนแปลงu3652 .ปจนสง
ผลกระทบตอการเดินเรือ ดังนั้น เพ่ือใหมีการกําหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และใหอํานาจเจาทา
ในการกําหนดเขตหามจอดเรือหรือแพ รวมทั้งใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีอํานาจ
ปกหลักเขตควบคุมทางน้ํ าที่ ชัดเจนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 
 

 
 

                                                 
๑๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๑ ก/หนา ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
 


