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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2521 

เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 215 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2515 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพาณิชยนาวี” หมายความว่า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ 

กิจการอู่เรือและกิจการท่าเรือ และหมายความรวมถึงกิจการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือเป็นส่วนประกอบกับ
กิจการดังกล่าวตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“การขนส่งทางทะเล”2 หมายความว่า การขนส่งของหรือคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไป
ยังต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทยหรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร และให้

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95/ตอนที่ 143/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/18 ธันวาคม 2521 
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “การขนส่งทางทะเล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพาณิชยนาว ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 



หมายความรวมถึงการขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่สองร้อย
ห้าสิบตันกรอสขึ้นไปด้วย 

“เรือ” หมายความว่า เรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งทางทะเล 

“เรือไทย” หมายความว่า เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยที่ใช้ในการขนส่งทางทะเล 

“ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลซึ่งอยู่ใน
ประเทศไทยและรับท าการขนส่งทางทะเล และหมายความรวมถึงสาขาและตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจการขนส่ง
ทางทะเล ซึ่งมีส านักงานใหญ่ในต่างประเทศและประกอบการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย รวมทั้งผู้กระท าการ
เป็นนายหน้าเตรียมหาของในประเทศไทยเพ่ือการขนส่งทางทะเล 

“ผู้ส่งของ” หมายความว่า เจ้าของของหรือตัวแทนซึ่งส่งของไปยังหรือสั่งหรือน าของมาจาก
ต่างประเทศโดยทางทะเล 

“ของ” หมายความว่า สินค้า สิ่งของ หรือสัตว์มีชีวิต 

“ท่าเรือ” หมายความว่า สถานที่ส าหรับให้บริการแก่เรือในการจอด เทียบ บรรทุกหรือขนถ่าย
ของ 

“กิจการท่าเรือ” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือ และหมายความรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“กิจการอู่เรือ” หมายความว่า ธุรกิจต่อ ซ่อม หรือซ่อมบ ารุงเรือ หรือให้บริการติดตั้งหรือซ่อม
เครื่องเรือหรืออุปกรณ์การเดินเรือของเรือ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
“ส านักงาน” หมายความว่า กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 53  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี” 

ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธาน 

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 

                                                           
3 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมการพาณิชยนาว ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 



ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เป็นกรรมการ 

(4) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นกรรมการ 

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีความรู้
หรือประสบการณ์ทางด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ า กิจการท่าเรือ กิจการการเดินเรือ
ไทย กิจการอู่เรือ กฎหมายพาณิชยนาวี การประกันภัยทางทะเล การค้าระหว่างประเทศและด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
ละหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา 64  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายใน
หกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

  
มาตรา 7  ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(2) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) เป็นข้าราชการการเมือง 

(5) เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  
มาตรา 8  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

                                                           
4 มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมการพาณิชยนาว ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 



(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(4) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการ
แทนได ้

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในต าแหน่งตามวาระของกรรมการที่ตนแทน 

  
มาตรา 9  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานและรอง
ประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

  
มาตรา 10  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของ

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น5 

  
มาตรา 11  คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีตามท่ีคณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 

(1/1)6 เสนอนโยบายและแผนการพัฒนาการพาณิชยนาวี รวมทั้งแผนการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ และแผนการบริหารจัดการระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงกับการขนส่งทางทะเลโดยมุ่งเน้นในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการพาณิชยนาวีไทยต่อคณะรัฐมนตรี 

(1/2)7 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาประกาศก าหนดบริเวณหรือท าเลที่เหมาะสม
ส าหรับเป็นที่ตั้งของท่าเรือประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของการขนส่งทางทะเลโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ทรัพยากร ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคง การรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการ
เดนิเรือ 

(2) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครอง 
และการประสานงานการพาณิชยนาวี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ 

                                                           
5 มาตรา 10 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 
6 มาตรา 11 (1/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาว ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 
7 มาตรา 11 (1/2) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาว ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 



(ก) ในการเสริมสร้างเรือไทยให้มีจ านวนและความสามารถในการด าเนินการขนส่งทางทะเล
สูงขึน้ 

(ข) เพ่ือจัดให้มีและหรือส่งเสริมสถานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และคนประจ าเรือ ตลอดจนผู้
ประกอบธุรกิจการพาณิชยนาวีให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศและให้เข้ามาตรฐานสากล 

(ค) ในการส่งเสริมและควบคุมเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การ
เดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการท่าเรือรวมทั้งการสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือ และ 

(ง) เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ 
และผู้ส่งของซึ่งอยู่ในประเทศไทย 

(3) จัดท าข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยหารือกับส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกล าง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบรวม แยก และเลิกท่าเรือและกิจการท่าเรือตลอดจนโครงสร้างและแผนงานในการขยายงาน การ
ลงทุน การวางแผน พัฒนาท่าเรือและกิจการท่าเรือของส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎหมายเพ่ือการพัฒนา การ
ส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครอง และการประสานงานการพาณิชยนาวี 

(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี 

(6) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศและค าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(7) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิและประโยชน์ปฏิบัติ เพ่ือควบคุมการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(8) ประสานโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีและการควบคุมการเดินเรือระหว่าง
ส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและเอกชน 

(9)8 ปฏิบัติการอ่ืนใดที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะกรรมการอาจมอบหมายหน้าที่ตาม (8) และ (9) ให้ส านักงานปฏิบัติแทนได้ 
  

                                                           
8 มาตรา 11 (9) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 



มาตรา 12  คณะกรรมการอาจตั้งบุคคลใดเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได้ 

ให้น ามาตรา 9 และมาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา 13  คณะกรรมการหรือส านักงาน มีอ านาจเรียกเป็นหนังสือให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง 

หรือให้ส่งเอกสารใดอันเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวีได้ 
  
มาตรา 14  ให้มีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ขึ้นในกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(1) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี 
(2) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการ แผนงาน หรือมาตรการเกี่ยวกับการพาณิชยนาวีเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

(3) ศึกษาและวิจัย และประสานงานในทางวิชาการเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล การประกันภัย
ทางทะเล การเดินเรือ การสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือ กิจการอู่เรือและกิจการท่าเรือ และรวบรวมข้อมูล
ในทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับสถาบันทางวิชาการอ่ืน 

(4) ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการตามที่
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนด ให้เป็นหน้าที่ของส านักงาน 

  
มาตรา 15  ให้มีอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีคนหนึ่งมีหน้าที่บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน และจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
  
มาตรา 16  ในการส่งเสริมการพาณิชยนาวี รัฐบาลอาจก าหนดมาตรการและหรือให้สิทธิและ

ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดให้การขนส่งของทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ แต่ละประเทศต้องใช้

บริการขนส่งโดยเรือไทยไม่น้อยกว่าอัตราส่วนของปริมาณของและของค่าระวางที่มีการขนส่งระหว่างกันตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 



(2) ให้ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ประกอบการขนส่งทางทะเลและที่ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยหรือที่
ประกอบกิจการอู่เรือตามที่ก าหนด ได้รับยกเว้นหรือลดอัตราภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคล
ดังกล่าว โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

(3) ให้ผู้ส่งของซึ่งส่งของที่เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศโดย
เรือไทย หรือสั่งหรือน าของจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยโดยเรือไทย มีสิทธิหักเงินจ านวนไม่เกินร้อยละห้า
สิบของค่าระวางและหรือเงินอย่างอ่ืนที่ได้เสียไปตามปกติในการขนส่งของดังกล่าว ออกจากเงินได้สุทธิหรือก าไร
สุทธิ แล้วแต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

พระราชกฤษฎีกาตาม (1) (2) และ (3) จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้
มาตรการและการให้สิทธิและประโยชน์ดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 17  รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ทั้งหมด หรือบางเรื่องได้ คือ 

(1) ก าหนดของที่ทางราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สั่งหรือน าเข้ามา
จากต่างประเทศ โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย 

(2) ก าหนดของที่ผู้ส่งของสั่งหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศโดยใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ของทาง
ราชการ องค์การของรัฐ หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายใต้บังคับของเงื่อนไขแห่งการกู้เงิน
นั้น หรือของที่บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สั่งหรือ
น าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย 

(3) ก าหนดของตามชนิดและประเภทที่ก าหนดที่ผู้ส่งของจะส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือสั่งหรือ
น าเข้ามาจากต่างประเทศโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ในระยะเวลาใด 
ๆ ที่ก าหนด ต้องบรรทุกโดยเรือไทยในปริมาณไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่ก าหนด 

  
มาตรา 18  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใด ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการบรรทุกของตามที่ก าหนด

โดยเรือไทย 

(2) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการให้ผู้ส่งของแจ้งการส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือสั่งหรือน าเข้า
มาจากต่างประเทศ ซึ่งของตามชนิดและประเภทที่ก าหนดให้บรรทุกโดยเรือไทย 

(3) ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือทราบปริมาณของที่ก าหนดให้บรรทุกโดยเรือไทยและ
ปริมาณการใช้บริการเรือไทยของผู้ส่งของในระยะเวลาที่ก าหนด  



มาตรา 19  ในกรณีที่ไม่อาจบรรทุกของที่ก าหนดตามมาตรา 17 โดยเรือไทยได้ให้ผู้ส่งของยื่นค า
ขอรับหนังสืออนุญาตให้บรรทุกของดังกล่าวโดยเรืออ่ืนต่อส านักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนให้ส านักงานแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในเวลาไม่
เกินห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ถ้าผู้ขอไม่ได้รับแจ้งภายในก าหนดเวลาห้าวันให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้บรรทุกของ
โดยเรืออ่ืนได ้

  
มาตรา 20  ส านักงานจะออกหนังสืออนุญาตตามค าขอรับหนังสืออนุญาตตามมาตรา 19 ให้ผู้ส่ง

ของบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ เมื่อปรากฏว่า 

(1) ในระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดให้บรรทุกของลงเรือ ไม่มีเรือไทยที่จะรับบรรทุกของจากท่าเรือ
ที่จะบรรทุกของนั้น หรือมีเรือไทยแต่ไม่มีระวางพอที่จะบรรทุกของนั้น 

(2) มีสนธิสัญญาหรือความตกลงที่รัฐบาลไทยท ากับรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะ หรือ 

(3) มีกรณีที่ต้องผ่อนผันให้เป็นพิเศษ 

  
มาตรา 21  เรือที่มิใช่เรือไทยที่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยเช่ามาเพ่ือ

เสริมจ านวนเรือในเส้นทางที่มี เรือของตนเดินรับขนของอยู่ เป็นปกติ อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับเรือไทยตลอดเวลาการเช่าเรือ หากผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลแจ้งและแสดง
หลักฐานการเช่าเรือต่อส านักงาน และได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้ใช้เรือนั้นในธุรกิจ
การขนส่งทางทะเลของตนได้ ในการนี้ให้รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรือนั้นในการขนส่งทางทะเลไว้ด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้ง รวมทั้งหลักฐานการเช่าเรือที่ต้องแสดงตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 22  เมื่อมีกฎกระทรวงก าหนดให้การส่งของโดยทางเรือต้องบรรทุกโดยเรือไทยตาม

มาตรา 17 แล้ว ถ้าผู้ส่งของผู้ใดไม่ส่งของตามที่ก าหนดโดยเรือไทยหรือเรือที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 
21 หรือส่งของตามชนิดและประเภทที่ก าหนดโดยเรือไทย หรือเรือที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 21 น้อย
กว่าอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ และมิได้รับอนุญาตให้ส่งของโดยเรืออ่ืนตามมาตรา 20 ให้ผู้ส่งของนั้นเสียค่าธรรมเนียม
พิเศษเท่ากับสองเท่าของค่าระวาง ส าหรับการรับขนของนั้นหรือสองเท่าของค่าระวางส าหรับการรับขนของส่วนที่ผู้
ส่งของส่งไปไม่ครบอัตราส่วนที่ก าหนดให้ส่งโดยเรือไทย 

การค านวณค่าระวางเพ่ือการเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 



ให้ถือว่าภาระในการเสียค่าธรรมเนียมพิเศษเกิดข้ึนตั้งแต่วันที่ผู้ส่งของส่งของโดยเรืออ่ืนหรือตั้งแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุในค าสั่งให้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในกรณีที่ผู้ส่งของส่งของโดยเรือไทยหรือเรือที่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 21 ไม่ครบอัตราส่วนที่ก าหนด และเมื่อถึงก าหนดช าระแล้วมิได้เสีย ให้ถือว่าเป็น
ค่าธรรมเนียมพิเศษที่ค้างช าระ 

การเสียค่าธรรมเนียมพิเศษให้ช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 23  เพ่ือให้ได้รับช าระค่าธรรมเนียมพิเศษที่ค้างช าระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่ง

เป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งต้องรับผิดช าระค่าธรรมเนียมพิเศษช าระค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าว รวมทั้งให้มีอ านาจสั่งยึด
และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดช าระค่าธรรมเนียมพิเศษโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย 
และค่าธรรมเนียมพิเศษแล้ว ถ้ามีเงินเหลือ ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

  
มาตรา 24  เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลผู้ใดให้สิทธิหรือประโยชน์พิเศษแก่ผู้ส่ง

ของหรือได้รับสิทธิหรือประโยชน์พิเศษ  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการเอาเปรียบและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลอ่ืนซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยในการประกอบการขนส่งทางทะเล 
รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้เรียกเก็บเงินป้องกันการเอาเปรียบในการประกอบการขนส่งทางทะเลจากผู้ประกอบการ
ขนส่งทางทะเลซึ่งเป็นมูลให้มีประกาศให้เรียกเก็บเงินป้องกันการเอาเปรียบในการประกอบการขนส่งทางทะเล 
ส าหรับของที่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล นั้นรับขนภายในระยะเวลาที่ระบุในค าสั่งในอัตราที่เห็นสมควรแต่ไม่
เกินจ านวนเงินค่าระวาง ส าหรับการรับขนของนั้น 

(2) ห้ามเรือของผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งเอาเปรียบในการประกอบการขนส่งทางทะเล
ทั้งหมดหรือบางส่วน มิให้บรรทุกหรือขนถ่ายของ ณ ท่าเรือ ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การค านวณค่าระวางเพ่ือการเรียกเก็บเงินป้องกันการเอาเปรียบในการประกอบการขนส่งทาง
ทะเลตาม (1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การเรียกเก็บเงินป้องกันการเอาเปรียบในการขนส่งทางทะเลตาม (1) ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรมศุลกากร และให้น ากฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ถือเสมือนว่าเงินป้องกันการเอา
เปรียบในการขนส่งทางทะเลเป็นอากรขาเข้าหรืออากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และเพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินป้องกันการเอาเปรียบในการขนส่งทางทะเล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่า



ด้วยศุลกากรมีอ านาจกักเรือที่ขนของนั้นไว้จนกว่าผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจะได้ช าระเงินป้องกันการเอา
เปรียบในการขนส่งทางทะเลจนครบถ้วนหรือหาหลักประกันมาให้จนเป็นที่พอใจ 

ค าสั่งตามวรรคหนึ่งและการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกค าสั่งดังกล่าว ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา 259  ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเล และผู้ประกอบกิจการอู่เรือที่ให้บริการต่อ ซ่อม 

หรือซ่อมบ ารุงเรือที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล หรือผู้
ประกอบกิจการอู่เรือ แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอและการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 26  ส านักงานอาจขอให้ส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน

ภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งโครงการหรือแผนงาน 
ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงินและสถิติที่จ าเป็นแก่การศึกษาภาวะการพาณิชยนาวี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการหรือส านักงานก็ได้ 

  
มาตรา 27  เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจและรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี ให้ผู้

ประกอบธุรกิจการพาณิชยนาวีแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอ่ืนที่จ าเป็นต่อส านักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูล สถิติ หรือข้อความใด ๆ อันได้มาตามมาตรา 13 หรือ

มาตรา 27 ซึ่งตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ราชการหรือเพ่ือประโยชน์แก่
การตรวจสอบ การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

  
มาตรา 29  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 30  ผู้ใดให้ข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารตามมาตรา 13 อันเป็นเท็จหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

27 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 27 หรือแจ้งข้อมูล สถิติ หรือข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                                           
9 มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมการพาณิชยนาว ี(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 



มาตรา 31  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

  
มาตรา 32  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกไม่

เกินวันละสองพันบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 

  
มาตรา 33  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 34  ผู้ใดประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเล กิจการท่าเรือ หรือกิจการอู่เรือดังกล่าวใน

มาตรา 25 อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อาจประกอบธุรกิจนั้นต่อไปได้อีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ผู้นั้นต้องจดทะเบียนตามมาตรา 25 

  
มาตรา 35  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และก าหนดกิจการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพาณิชยนาวีอันได้แก่ การขนส่งทาง
ทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือ และกิจการท่าเรือ มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐจ าเป็นต้องควบคุม ท านุบ ารุงและส่งเสริมให้ เจริญยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถสนองความ
ต้องการของประเทศได้ แต่ปัจจุบันกิจการพาณิชยนาวีอยู่ในความควบคุมของหน่วยราชการหลายแห่ง สมควรให้มี
การประสานงานเพ่ือควบคุม ท านุบ ารุงและส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้สอดคล้องกันตามนโยบายของประเทศ และ
ให้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการพาณิชยนาวีของไทยให้เจริญก้าวหน้าสามารถสนอง
ความต้องการของประเทศและสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 



*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254510 

  
มาตรา 108  ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ให้แก้ไขค าว่า “ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี” เป็น “กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” และค าว่า “เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 254811 

  
มาตรา 9  ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งของซึ่งเป็นเจ้าของหรือใช้เรือในกิจการของตนที่มีขนาดต่ า

กว่าห้าร้อยตันกรอสและผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศหรือจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยหรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักรผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งของหรือ
คนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่สองร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป และผู้ประกอบ
กิจการอู่เรือที่ให้บริการ ต่อ ซ่อม หรือซ่อมบ ารุงเรือที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงห้าร้อยตันกรอส 

                                                           
10 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 
11 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนที่ 109 ก/หน้า 1/17 พฤศจิกายน 2548 



อยู่แล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้
ประกอบกิจการอู่เรือ แล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  
มาตรา 10  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 11  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปัจจุบันกิจการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศ
และกิจการขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในแง่การน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย แต่ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวยังไม่ได้รับการส่งเสริมตาม
พระราชบัญญัตินี้เท่าที่ควร สมควรปรับปรุงบทนิยาม “การขนส่งทางทะเล” ให้ครอบคลุมถึงกิจการดังกล่าว 
นอกจากนี้สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลและผู้ประกอบกิจการอู่
เรือ เพ่ือให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถมาขอจดทะเบียนได้ ประกอบกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวียังไม่เหมาะสมกับการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีในส่วนของการเสนอนโยบายและ
แผนการพัฒนาการพาณิชยนาวี แผนการจัดระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงกับการขนส่งทางทะเล และการก าหนด
บริเวณหรือท าเลในการตั้งท่าเรือ สมควรปรับปรุงองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  


