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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกักเรือ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความว่า เรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลระหว่าง

ประเทศ 

“สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ” หมายความว่า สิทธิเรียกร้องอันเกิดจาก 

(ก) ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุมาจากเรือหรือการ
ด าเนินงานของเรือ 

(ข) การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล 

(ค) สัญญาเกี่ยวกับการใช้ เช่า เช่าซื้อ หรือยืมเรือ การให้บริการบรรทุก หรือสัญญาอ่ืนท านอง
เดียวกัน 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 196/ฉบับพิเศษ หน้า 12/11 พฤศจิกายน 2534 



(ง) สัญญาเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลที่มีการออกใบตราส่ง 

(จ) การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ในกรณีที่เจ้าของเรือ ผู้ขนส่งและเจ้าของของที่บรรทุกมาในเรือ
นั้น มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่สูญหาย หรือเสียหายจากการกระท าโดยเจตนาด้วยความ
จ าเป็นตามสมควรเพื่อความปลอดภัยร่วมกันของเรือและของที่บรรทุกมาในเรือนั้น หรือต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสีย
ไปด้วยความจ าเป็นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายหรือเพ่ือความปลอดภัยร่วมกันของเรือและของ
ที่บรรทุกมาในเรือนั้น  ทั้งนี้ เมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสัญญาระหว่างคู่กรณีก าหนดความรับผิดในเรื่องนี้ไว้ 

(ฉ) การสูญหายหรือเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่บรรทุกมาในเรือ 

(ช) การให้บริการลากจูงเรือไม่ว่าโดยวิธีใด 

(ซ) การให้บริการน าร่อง 

(ฌ) การจัดหาของหรือวัสดุใด ๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงานของเรือ หรือการซ่อมบ ารุงเรือ 

(ญ) การต่อ ซ่อม หรือจัดเครื่องบริภัณฑ์ให้แก่เรือ หรือค่าธรรมเนียมการใช้อู่เรือ 

(ฎ) การให้บริการของท่าเรือ หรือค่าภาระหรือค่าบริการในการใช้ท่าเรือ 

(ฏ) ค่าจ้างขนของลงเรือหรือข้ึนจากเรือ 

(ฐ) ค่าจ้างนายเรือหรือคนประจ าเรือ 

(ฑ) ค่าใช้จ่ายของเรือที่นายเรือ ผู้เช่าเรือ ตัวแทน หรือผู้ส่งของได้ทดรองจ่ายไปแทนเจ้าของเรือ
หรือผู้ครอบครองเรือ 

(ฒ) ข้อพิพาทเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ 

(ณ) ข้อพิพาทระหว่างเจ้าของรวมเก่ียวกับการครอบครอง การใช้เรือ หรือรายได้จากเรือ 

(ด) การจ านองเรือ 

“เจ้าหนี้” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับเรือ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ศาล” หมายความว่า ศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และศาลจังหวัด 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ภายใต้บังคับมาตรา 5 และมาตรา 6 ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าลูกหนี้จะมีภูมิล าเนาใน

ราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม เจ้าหนี้ซึ่งมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรอาจขอให้ศาลสั่งกักเรือล าหนึ่งล าใดที่เป็นของ
ลูกหนี้หรือลูกหนี้เป็นผู้ครอบครอง เพ่ือให้เพียงพอที่จะเป็นประกันการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือนั้นได้ 
โดยท าเป็นค าร้องยื่นต่อศาลที่เรือซึ่งเจ้าหนี้ขอให้สั่งกักอยู่หรือจะเข้ามาอยู่ในเขตศาล 

  



มาตรา 5  เจ้าหนี้อาจขอให้ศาลสั่งกักเรือที่ลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองแต่มิได้เป็นของลูกหนี้ได้ ถ้า
เหตุแห่งสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือเกิดจากเรือหรือธุรกิจของเรือนั้นและลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองเรือนั้นทั้งในเวลาที่
เกิดสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับเรือและในเวลาที่ขอให้ศาลสั่งกักเรือ 

  
มาตรา 6  ในกรณีที่สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ ข้อพิพาท

ระหว่างเจ้าของรวมเกี่ยวกับการครอบครองเรือ การใช้เรือ หรือรายได้จากเรือ หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ านอง
เรือ เจ้าหนี้จะขอให้ศาลสั่งกักเรือล าอ่ืนที่เป็นของลูกหนี้หรือลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองนอกจากเรือล าที่เกี่ยวกับข้อ
พิพาทนั้นมิได ้

  
มาตรา 7  ค าร้องขอให้กักเรือให้ท าเป็นค าร้องฝ่ายเดียว 

ค าร้องขอให้กักเรือต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ หนี้ที่จะใช้สิทธิ
เรียกร้องเกี่ยวกับเรือ และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเจ้าหนี้ ชื่อลูกหนี้ ชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ 
ขนาดเรือ สัญชาติ และเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ ชื่อนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือหากทราบ และท าเลหรือถิ่นที่ทอด
จอดเรือ 

  
มาตรา 8  เมื่อได้รับค าร้องขอให้กักเรือ ให้ศาลด าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวเป็นการด่วน 

ถ้าเป็นที่พอใจจากพยานหลักฐานที่เจ้าหนี้น ามาสืบว่าสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือที่ยกขึ้นอ้างเป็น
เหตุในการขอให้กักเรือนั้นมีมูล และในกรณีที่เรือที่เจ้าหนี้ขอให้ศาลสั่งกักมิได้อยู่ในราชอาณาจักรในเวลาที่ยื่นค า
ร้อง เจ้าหนี้ได้แสดงให้เป็นที่พอใจศาลว่าเรือนั้นจะเข้ามาในราชอาณาจักรและจะเข้ามาอยู่ในเขตศาล ให้ศาลสั่งกัก
เรือนั้น 

ในการสั่งกักเรือตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร ศาลจะสั่งให้
เจ้าหนี้น าหลักประกันตามที่ศาลเห็นสมควรมาวางต่อศาลก่อนการบังคับตามค าสั่งกักเรือ เพ่ือเป็นประกันความ
เสียหายเนื่องจากการกักเรือ ซึ่งเจ้าหนี้อาจต้องรับผิดต่อลูกหนี้ก็ได้ แต่ในกรณีที่ลูกหนี้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร 
ให้ศาลสั่งให้เจ้าหนี้น าหลักประกันมาวางต่อศาลก่อนการบังคับตามค าสั่งกักเรือทุกกรณี เว้นแต่เจ้าหนี้จะได้แสดง
ให้เป็นที่พอใจศาลว่า ทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ที่อยู่ในราชอาณาจักรมีไม่เพียงพอที่จะช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ 

ค าสั่งกักเรือตามวรรคสอง ให้ศาลก าหนดหลักประกันที่ลูกหนี้หรือบุคคลตามมาตรา 22 จะต้อง
วางต่อศาลเพ่ือขอให้ปล่อยเรือนั้นไว้ด้วย 

ค าสั่งกักเรือตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  



มาตรา 9  ในการบังคับตามค าสั่งกักเรือ ให้ศาลออกหมายกักเรือส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปเป็นการด่วน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น ด าเนินการตามหมายกักเรือได้ทั่วราชอาณาจักร 

หมายกักเรือตามวรรคหนึ่ง ให้ท าตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนด 

  
มาตรา 10  ก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการกักเรือ ให้เจ้าหนี้ช าระค่าธรรมเนียมกักเรือใน

อัตราร้อยละหนึ่งของหนี้ที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องเก่ียวกับเรือ แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ในกรณีเจ้าหนี้ฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ ให้หักค่าธรรมเนียมกักเรือตามวรรคหนึ่งจาก
ค่าขึ้นศาลที่เจ้าหนี้จะต้องเสียในคดีนั้นด้วย และให้ถือว่าค่าธรรมเนียมกักเรือเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งส าหรับคดีนั้น 

  
มาตรา 11  เมื่อได้รับหมายกักเรือจากศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งโดยทางโทรศัพท์ โทรเลข 

โทรพิมพ์ หรือวิธีการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยเรือออกจากท่าทราบโดยพลันว่าศาลได้สั่งกักเรือล า
นั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยเรือ
ออกจากท่าระงับการปล่อยเรือนั้นออกจากท่า เพ่ือให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 12 ต่อไป
จนกว่าจะได้รับแจ้งเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 12  เมื่อได้รับหมายกักเรือจากศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ 
(1) ส่งหมายกักเรือให้นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือลงลายมือชื่อรับไว้ในใบรับเป็นหลักฐาน 

(2) ปิดหมายกักเรือไว้ ณ ที่แลเห็นได้ง่ายในเรือ 

(3) ด าเนินการอย่างอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุผลตามหมายกักเรือ และ 

(4) แจ้งเป็นหนังสือให้สถานกงสุลของประเทศท่ีเรือนั้นมีสัญชาติทราบถึงการกักเรือ 

ในการส่งหมายกักเรือตาม (1) ถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมเรือปฏิเสธไม่ยอมลงลายมือชื่อรับหมาย
กักเรือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือต ารวจไปด้วยเพื่อเป็น
พยาน และถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมเรือยังคงปฏิเสธไม่ยอมลงลายมือชื่อรับอีกก็ให้วางหมายกักเรือไว้ ณ ที่นั้น และ
ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับหมายกักเรือนั้นแล้ว 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหมายกักเรือนั้นได้ตามความใน (1) หรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีปิดหมายกักเรือไว้ ณ ที่แลเห็นได้ง่ายในเรือ และให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับหมายกักเรือนั้นแล้ว 

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ และส่งต่อศาลเพ่ือรวมไว้ใน
ส านวนความต่อไป 

 



มาตรา 13  ในการบังคับตามหมายกักเรือ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยอนุโลม และให้มีอ านาจสั่งให้นาย
เรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจ าเรือ และบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้อง กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
เพ่ือให้บรรลุผลตามหมายกักเรือ ถ้าบุคคลเช่นว่านั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอความ
ช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือต ารวจเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามค าสั่งได้ และในการนี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือต ารวจมีอ านาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลเช่นว่านั้นไว้เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานบังคับคด ี

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีร้องขอหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้นายเรือทอดจอดเรือ ณ ที่ปลอดภัย หรือ
ด าเนินการอย่างอ่ืนเพ่ือให้บรรลุผลตามหมายกักเรือได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการขนของลงเรือหรือขึ้น
จากเรือ 

  
มาตรา 14  ให้เจ้าหนี้มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีและทดรองค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่

จ าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 26 

ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมช่วยเหลือหรือไม่ยอมทดรองค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และการไม่ช่วยเหลือหรือไม่
ทดรองค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้นท าให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรอ
การปฏิบัติหน้าที่ไว้และรายงานให้ศาลที่มีค าสั่งกักเรือทราบโดยด่วน 

เมื่อได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานบังคับคดีตามวรรคสอง ให้ศาลมีค าสั่ง ดังนี้ 
(1) ในกรณีที่ยังมิได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) ให้งดการบังคับตามค าสั่งกักเรือไว้ จนกว่า

เจ้าหนี้จะช่วยเหลือและทดรองค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามวันท าการ เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่ยอมช่วยเหลือและทดรองค่าใช้จ่าย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งเก่ียวข้องกับการปล่อยเรือออกจากท่าทราบเพ่ือให้ยกเลิกการระงับการปล่อยเรือตามมาตรา 11 วรรค
สอง โดยให้น าความในมาตรา 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) ในกรณีที่ได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) แล้ว ให้เจ้าหนี้ให้ความช่วยเหลือและทดรอง
ค่าใช้จ่าย โดยแสดงความจ านงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามวันท าการ 
ถ้าเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้ศาลสั่งปล่อยเรือหรือคืนหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา 21 หรือมาตรา 
22 แล้วแต่กรณี 

ค าสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  



มาตรา 15  ความรับผิดต่อเจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจ าเรือ หรือต่อ
บุคคลภายนอก เพ่ือความเสียหาย ถ้าหากมี อันเกิดจากการกักเรือ ย่อมไม่ตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ตกแก่เจ้าหนี้ เว้นแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้กระท าการฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

  
มาตรา 16  หมายกักเรือให้ใช้บังคับได้ทั่วราชอาณาจักรจนกว่าจะสิ้นอายุความฟ้องคดีตามสิทธิ

เรียกร้องเกี่ยวกับเรือนั้น 

  
มาตรา 17  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา 12 (1) และ (2) แล้ว 

(1) ให้การกักเรือตามค าสั่งกักเรือมีผลใช้บังคับจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน และ 

(2) การก่อให้เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ หรือสิทธิครอบครอง
เรือระหว่างที่การกักเรือตามค าสั่งกักเรือมีผลใช้บังคับจะใช้ยันแก่เจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ 

  
มาตรา 18  เรือที่ถูกกักตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันเจ้าพนักงานได้ยึดไว้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  
มาตรา 19  ถ้าลูกหนี้น าเงินมาวางศาลเต็มจ านวนที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกักเรือตามมาตรา 8 วรรคสี่ 

โดยยอมรับผิด ให้การกักเรือตามค าสั่งกักเรือเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ศาลสั่งปล่อยเรือท่ีกักไว้นั้นโดยพลัน 

ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าได้มีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เจ้าหนี้ชนะคดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับ
เรือท่ีระบุไว้ในค าร้องขอให้กักเรือ 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่ลูกหนี้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร ถ้าลูกหนี้น าเงินมาวางศาลเต็มจ านวนที่

ก าหนดไว้ในค าสั่งกักเรือตามมาตรา 8 วรรคสี่ โดยไม่ยอมรับผิด ให้การกักเรือตามค าสั่งกักเรือเป็นอันสิ้นสุดลง 
และให้ศาลสั่งปล่อยเรือท่ีกักไว้นั้นโดยพลัน 

  
มาตรา 21  ลูกหนี้ซึ่งไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรอาจขอให้ศาลที่สั่งกักเรือปล่อยเรือนั้นโดยท า

เป็นค าร้องยื่นต่อศาล พร้อมทั้งวางหลักประกันตามที่ศาลก าหนดไว้ในค าสั่งกักเรือเพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้จะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทรพิมพ์ให้บุคคลซึ่งมีภูมิล าเนา
ในราชอาณาจักรเป็นตัวแทนในการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยเรือก็ได้ 



ให้ลูกหนี้ตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรเป็นตัวแทนเพ่ือรับค าคู่ความและเอกสารในการ
ด าเนินกระบวนพิจารณา โดยจะท าเป็นหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทรพิมพ์ก็ได้ 

ในกรณีที่ตัวแทนตามวรรคสองเป็นผู้ยื่นค าร้องต่อศาล ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ตั้งตัวแทนตามวรรคสามไว้ 
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าร้องนั้นเป็นตัวแทนตามวรรคสามด้วย 

ให้ตัวแทนตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถ้อยค าสาบานตัวต่อศาลว่าตนได้รับมอบอ านาจจาก
ลูกหนี้จริง และมิให้น ามาตรา 47 วรรคสองและวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
แก่การตั้งตัวแทนดังกล่าว 

  
มาตรา 22  บุคคลอ่ืนซึ่งได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการที่เรือถูกกักอาจยื่นค าร้องต่อ

ศาลขอให้ปล่อยเรือได้โดยวางหลักประกันในนามของลูกหนี้ และให้ถือว่าบรรดาการกระท าที่ผู้ยื่นค าร้องนั้น
จ าเป็นต้องกระท าไปในการขอให้ศาลปล่อยเรือเป็นการกระท าในฐานะตัวแทนของลูกหนี้ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งจะมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทรพิมพ์ให้บุคคล
ซึ่งมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรเป็นตัวแทนในการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยเรือก็ได้ 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยเรือโดยลูกหนี้ไม่ได้ตั้งตัวแทนตาม
มาตรา 21 วรรคสามไว้ ให้ถือว่าผู้ยื่นค าร้องนั้นเป็นตัวแทนเพ่ือรับค าคู่ความและเอกสารในการด าเนินกระบวน
พิจารณา และถ้าผู้ยื่นค าร้องมิได้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร ให้ตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรเพ่ือรับค า
คู่ความและเอกสารแทนลูกหนี้โดยจะท าเป็นหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทรพิมพ์ก็ได้ 

ให้ตัวแทนตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ถ้อยค าสาบานตัวต่อศาลว่าตนได้รับมอบอ านาจจาก
บุคคลตามวรรคหนึ่งจริง และมิให้น ามาตรา 47 วรรคสองและวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับแก่การตั้งตัวแทนดังกล่าว 

  
มาตรา 23  ในการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยเรือ นอกจากต้องวางหลักประกันตามมาตรา 21 วรรค

หนึ่ง หรือมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แล้ว 

(1) ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งมิได้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ต้องแนบ
หลักฐานการตั้งตัวแทนตามมาตรา 21 วรรคสาม ไปพร้อมกับค าร้อง 

(2) ในกรณีที่ตัวแทนตามมาตรา 21 วรรคสอง ของลูกหนี้เป็นผู้ยื่นค าร้อง ต้องแนบหลักฐานการ
ตั้งตัวแทนตามมาตรา 21 วรรคสอง ไปพร้อมกับค าร้อง 

(3) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ยื่นค าร้อง ถ้าผู้ยื่นค าร้องนั้นมิได้มีภูมิล าเนาใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้แนบหลักฐานการตั้งตัวแทนตามมาตรา 21 วรรคสาม ของลูกหนี้ ต้องแนบหลักฐานการตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา 22 วรรคสาม ไปพร้อมกับค าร้อง 



ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับพิจารณาค าร้องนั้น 

  
มาตรา 24  ค าร้องขอให้ปล่อยเรือให้ท าเป็นค าร้องฝ่ายเดียว 

  
มาตรา 25  นอกจากกรณีตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ศาลมีอ านาจสั่งให้ปล่อยเรือได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าหนี้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยเรือ 

(2) เจ้าหนี้มิได้ฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) 

(3) เมื่อมีค าร้องขอให้ปล่อยเรือตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 และศาลได้พิจารณาเป็นที่พอใจว่า
หลักประกันที่ผู้ยื่นค าร้องวางต่อศาลมีมูลค่าหรือราคาไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกักเรือ หรือในกรณีที่ผู้
ยื่นค าร้องขอวางหลักประกันน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกักเรือโดยได้แสดงเหตุผลไว้ในค าร้อง เมื่อศาลได้ส่ง
ส าเนาค าร้องให้เจ้าหนี้ทราบเพ่ือคัดค้านภายในเวลาที่ศาลก าหนด แต่เจ้าหนี้ไม่คัดค้านภายในเวลาที่ศาลก าหนดนั้น 
หรือเมื่อศาลได้พิจารณาค าคัดค้านของเจ้าหนี้แล้วเห็นว่าสมควรลดหลักประกันที่ก าหนดไว้ในค าสั่งกักเรือ และศาล
ได้สั่งให้ผู้ยื่นค าร้องวางหลักประกันตามที่เห็นสมควร และได้มีการวางหลักประกันนั้นแล้ว 

ค าสั่งปล่อยเรือตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 26  เมื่อศาลได้มีค าสั่งปล่อยเรือตามมาตรา 25 แล้ว ให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีทราบ และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ 
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ทราบ แล้วแต่กรณี 
(2) แจ้งเป็นหนังสือให้สถานกงสุลของประเทศท่ีเรือนั้นมีสัญชาติทราบ และ 

(3) แจ้งโดยทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ หรือวิธีการอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเก่ียวข้องกับการปล่อย
เรือออกจากท่าทราบโดยพลันว่าศาลได้มีค าสั่งปล่อยเรือนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดีตาม (3) ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยเรือออก
จากท่าด าเนินการปล่อยเรือนั้นโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา 27  ให้ศาลสั่งคืนหลักประกันที่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลตามมาตรา 22 วางไว้ต่อศาล

เมื่อ 



(1) เจ้าหนี้มิได้ฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) และลูกหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้คืนหลักประกันของตนเมื่อพ้น
ก าหนดสามสิบวันดังกล่าว 

(2) ลูกหนี้มิได้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเป็นผลจากการที่เจ้าหนี้ขอให้สั่งกักเรือภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) และเจ้าหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้คืน
หลักประกันของตนเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันดังกล่าว 

(3) เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้คืนหลักประกันของตนไม่ว่าในเวลาใด ๆ และคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งไม่คัดค้าน 

(4) ในกรณีที่มีการวางหลักประกันตามมาตรา 22 

(ก) เจ้าหนี้มิได้ฟ้องคดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) และบุคคลตามมาตรา 22 ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้คืนหลักประกันของ
ตนเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันดังกล่าว 

(ข) เจ้าหนี้หรือบุคคลตามมาตรา 22 ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้คืนหลักประกันของตนไม่ว่าใน
เวลาใด ๆ และเจ้าหนี้หรือบุคคลตามมาตรา 22 แล้วแต่กรณี ไม่คัดค้าน 

  
มาตรา 28  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดหมายกักเรือตามมาตรา 12 (2) แล้ว เจ้าหนี้จะฟ้อง

คดีตามสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือต่อศาลดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ 

(1) ศาลที่สั่งกักเรือ 

(2) ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมิใช่
ศาลตาม (1) แต่ศาลจะรับฟ้องไว้พิจารณาต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ยื่นค าร้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าการพิจารณาคดีในศาล
นั้นจะเป็นการสะดวก 

  
มาตรา 29  เมื่อลูกหนี้ซึ่งมิได้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรถูกฟ้องคดีแล้ว และยังไม่ได้ตั้ง

ทนายความไว้ การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใดให้แก่จ าเลย ถ้าไม่สามารถส่งในราชอาณาจักรได้ ให้เจ้าพนักงาน
ศาลปฏิบัติดังนี้ 

(1) ถ้ามีตัวแทนตามมาตรา 21 วรรคสาม ให้ส่งแก่ตัวแทนดังกล่าว 

(2) ถ้าเป็นกรณีตามมาตรา 22 วรรคสาม ให้ส่งแก่ผู้ยื่นค าร้องหรือบุคคลซึ่งผู้ยื่นค าร้องตั้งไว้เพ่ือ
รับค าคู่ความหรือเอกสาร แล้วแต่กรณี 

(3) ถ้าไม่มีตัวแทนตาม (1) และไม่เป็นกรณีตาม (2) ให้ส่งแก่นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือนั้น ที่เรือ
หรือ ณ ที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวในราชอาณาจักร 



ในกรณีที่ไม่สามารถส่งค าคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลตาม (1) หรือ (2) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้ ศาลอาจสั่งให้ปิดค าคู่ความ หรือเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที่ไม่สามารถส่งค าคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคล
ตาม (3) ได้ ศาลอาจสั่งให้ปิดค าคู่ความหรือเอกสารไว้ ณ ที่แลเห็นได้ง่ายในเรือ ในกรณีเช่นนี้มิให้น ามาตรา 79 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ 

เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าจ าเลยได้รับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นเมื่อ
ระยะเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่วันที่ได้ส่งหรือปิดค าคู่ความ หรือเอกสารนั้น 

  
มาตรา 30  ในกรณีที่สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือเกิดจากความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ที่มีสาเหตุมาจากเรือหรือการด าเนินงานของเรือ เมื่อพนักงานอัยการเห็ นสมควรจะรับ
ด าเนินคดีตามสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับเรือดังกล่าวแทนเจ้าหนี้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้พนักงานอัยการมีอ านาจยื่นค าร้อง
ขอให้กักเรือแทนเจ้าหนี้และให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมกักเรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 31  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเรือเดินทะเลที่ให้บริการขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศประมาณกว่าร้อยละ 90 เป็นเรือต่างชาติ ซึ่งเจ้าของเรือและผู้ด าเนินงานของ
เรือเหล่านี้ส่วนมากไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร เมื่อเกิดกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ด าเนินงานต้องรับผิดทางแพ่ง
ต่อบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเพ่ือละเมิด หรือความรับผิดโดยผล
แห่งกฎหมาย บุคคลดังกล่าวก็ไม่สามารถด าเนินการให้เจ้าของเรือหรือผู้ด าเนินงานช าระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ตนได้ เนื่องจากเจ้าของเรือหรือผู้ด าเนินงานไม่มีทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งหากน าคดีขึ้นสู่ศาลก็ไม่เกิด
ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ประกอบกับพฤติการณ์ท านองเดียวกันนี้ เจ้าหนี้ในต่างประเทศสามารถฟ้องร้องเจ้าของเรือ
ไทยหรือผู้ด าเนินงานต่อศาลในประเทศของตนได้ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกักเรือ ให้อ านาจศาลสั่งกักเรือที่



เป็นของลูกหนี้ หรือลูกหนี้เป็นผู้ครอบครองเพ่ือให้เพียงพอที่จะเป็นประกันการช าระหนี้อันมีมูลมาจากสิทธิ
เรียกร้องเกี่ยวกับเรือนั้นได้  ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองเจ้าหนี้ในราชอาณาจักรไม่ให้เสียเปรียบเจ้าของเรือหรือผู้ด าเนินงาน
ต่างชาติโดยไม่เป็นธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
  
 

 


