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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2537 

เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 

2537” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว มิให้น ามาตรา 36 และมาตรา 37 แห่ง

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาใช้บังคับแก่เรือท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ” หมายความว่า เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปที่เดินด้วยเครื่องจักรกลไม่ว่าจะใช้

ก าลังอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และเป็นเรือที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเลตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111/ตอนที่ 4 ก/หน้า 1/4 กุมภาพันธ์ 2537 



“เรือที่อยู่ระหว่างการต่อ”2 หมายความว่า เรือที่อยู่ในระหว่างการต่อ ซึ่งเมื่อต่อเสร็จแล้วจะมี
สภาพเป็นเรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือ 

“คนประจ าเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่ในเรือ 

“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจ าเรือนอกจากนายเรือ 

“น้ ามัน” หมายความว่า น้ ามันดิบ น้ ามันเตา น้ ามันดีเซลหนัก หรือน้ ามันหล่อลื่นซึ่งเป็นน้ ามัน
แร่จ าพวกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่สลายตัวโดยง่าย และให้หมายความรวมถึงน้ ามันอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

“นายทะเบียนเรือ” หมายความว่า นายทะเบียนเรือหรือผู้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือตาม
กฎหมายว่าด้วยเรือไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอ านาจ

ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การจ านองเรือ 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 6  ห้ามมิให้จ าน าเรือที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  การกระท าที่ฝ่าฝืน

บทบัญญัตินี้ย่อมเป็นโมฆะ 

  
มาตรา 7  การจ านองเรือให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “เรือที่อยู่ระหวา่งการต่อ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 



บทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ให้ ใช้บั งคับแก่การจ านองเรื อตาม
พระราชบัญญัตินี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 8  สัญญาจ านองเรือให้ระบุมูลหนี้และจ านวนหนี้ที่จ านองเรือนั้นไว้เป็นประกัน 

จ านวนหนี้ตามวรรคหนึ่ง จะระบุจ านวนเงินแน่นอนตรงตัวหรือจ านวนเงินขั้นสูงสุดที่ได้เอาเรือ
นั้นตราไว้เป็นประกันก็ได้ และจะเป็นเงินไทยหรือเงินต่างประเทศก็ได้ 

  
มาตรา 9  จ านองเรือให้ครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์ประจ าเรือ และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่กฎหมาย

ก าหนดให้ต้องมีไว้ประจ าเรือ ไม่ว่าสิ่งดังกล่าวจะได้มีอยู่แล้วในเวลาที่จดทะเบียนจ านองหรือมีขึ้นในภายหลังก็
ตาม  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้จ านองกับผู้รับจ านองจะตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนโดยระบุข้อตกลงนั้นไว้ในสัญญาจ านอง 

  
มาตรา 10  ถ้าเรือที่จ านองสูญหายหรือเสียหาย ให้จ านองครอบไปถึงสิทธิเรียกร้อง ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการกระท าละเมิดที่เป็นเหตุให้เรือนั้นหรือสิ่งของที่สิทธิจ านองเรือ

ครอบไปถึง สูญหายหรือเสียหาย 

(2) ค่าเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่เจ้าของเรือมีสิทธิได้รับเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายของเรือนั้น
หรือสิ่งของที่สิทธิจ านองเรือครอบไปถึง ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(3) ค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าของเรือมีสิทธิได้รับเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายของเรือนั้นหรือ
สิ่งของที่สิทธิจ านองเรือครอบไปถึงอันเนื่องมาจากการใช้เรือนั้นท าการช่วยเหลือกู้ภัย 

(4) ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายของเรือนั้นหรือสิ่งของที่
สิทธิจ านองเรือครอบไปถึง 

เมื่อเกิดสิทธิเรียกร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ านองแจ้งให้ผู้รับจ านองทราบโดยพลัน 

ห้ามมิให้ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องซึ่งได้รู้ถึงการจ านองช าระหนี้แก่เจ้าของเรือนั้น เว้นแต่จะได้บอก
กล่าวการช าระหนี้เป็นหนังสือไปยังผู้รับจ านอง และผู้รับจ านองไม่คัดค้านการช าระหนี้เป็นหนังสือภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว มิฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อผู้รับจ านอง 

  
ส่วนที ่2 

การท าสัญญาและจดทะเบียนจ านองเรือ 

 

 

มาตรา 11  สัญญาจ านองเรือไทยต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 12  การจดทะเบียนจ านองเรือไทยให้จดทะเบียนที่ที่ท าการนายทะเบียนเรือประจ าเมือง
ท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยให้นายทะเบียนเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน และให้จดไว้ในสมุด
ทะเบียนและหมายเหตุไว้ในใบทะเบียน 

ในกรณีที่เจ้าของเรือไทยประสงค์จะจดทะเบียนจ านองเรือของตนที่ที่ท าการนายทะเบียนเรืออ่ืน 
นอกจากที่ท าการนายทะเบียนเรือตามวรรคหนึ่ง หรือที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย ให้นายทะเบียน
เรืออ่ืนนั้นหรือเจ้าหน้าที่ประจ าสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับ
จดทะเบียน โดยหมายเหตุไว้ในใบทะเบียนแล้วส่งส าเนาให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น
โดยด่วน เมื่อได้รับส าเนาเช่นนั้นแล้วให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือจดข้อความนั้นไว้ในสมุด
ทะเบียน 

ให้นายทะเบียนเรือ และเจ้าหน้าที่ซึ่ งมีหน้าที่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนจ านองเรือตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 13  ในกรณีที่ประสงค์จะจดทะเบียนจ านองเรือไทยในขณะที่เรือล านั้นไม่อยู่ในประเทศ

ไทย หรือไม่อยู่ในประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยที่จะท าการจดทะเบียน เจ้าของ
เรืออาจขอให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นออกใบแทนใบทะเบียนเรือไทยส าหรับน าไป
กับเรือระหว่างเวลาที่น าใบทะเบียนเรือไทยมาจดทะเบียนตามมาตรา 12 

การออกใบแทนใบทะเบียนเรือไทยตามวรรคหนึ่ง ให้หมายเหตุไว้ในใบแทนดังกล่าวด้วยว่าใช้
แทนใบทะเบียนเรือไทยในระหว่างการด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนจ านองเรือดังกล่าวเท่านั้น แต่ให้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน
หกสิบวัน 

ใบแทนใบทะเบียนเรือไทยตามมาตรานี้ให้มีผลเสมือนเป็นใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วย
เรือไทย 

  
มาตรา 14  บุคคลใดเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้ว จะขอตรวจดู

ทะเบียนจ านองเรือเดินทะเลและเอกสารเกี่ยวกับการจ านองที่นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของ เรือ
นั้นเก็บรักษาไว้หรือจะขอให้คัดส าเนาทะเบียนจ านองเรือเดินทะเลหรือเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยค ารับรองว่า
ถูกต้องก็ได ้

  
ส่วนที่ 3 

ผลของการจ านองและการบังคับจ านอง 

 

  



มาตรา 15  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 24 ผู้รับจ านองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จากเรือที่
จ านองก่อนเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าหนี้อื่น ๆ ของเจ้าของเรือนั้น 

  
มาตรา 16  ผู้รับจ านองอาจฟ้องคดีต่อศาลขอให้บังคับจ านองได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ และผู้รับจ านองได้ส่งค าบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลู กหนี้ให้จัดการ

ช าระหนี้ภายในเวลาอันสมควรที่ก าหนดให้ในค าบอกกล่าวนั้นแล้ว แต่ลูกหนี้มิได้จัดการช าระหนี้ภายในเวลาที่
ก าหนดนั้น 

(2) เมื่อเรือท่ีจ านองหรือสิ่งของที่สิทธิจ านองเรือครอบไปถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญหายหรือเสียหาย เป็น
เหตุให้ไม่เพียงพอที่จะเป็นประกันการช าระหนี้ เว้นแต่เมื่อเหตุนั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของผู้จ านอง และผู้
จ านองได้เสนอจะจ านองเรือล าอ่ืนหรือทรัพย์สินอ่ืนแทนหรือเพ่ิมเติมให้มีราคาเพียงพอ หรือเสนอจะรับซ่อมแซม
แก้ไขความเสียหายนั้น หรือจัดหามาแทนซึ่งสิ่งที่สูญหายไปนั้นภายในเวลาอันสมควร 

(3) ผู้จ านองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาจ านอง ซึ่งตามสัญญาจ านอง
ผู้รับจ านองอาจบังคับจ านองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

  
มาตรา 17  ในการฟ้องคดีบังคับจ านอง ผู้รับจ านองอาจขอให้ศาลมีค าสั่งให้ 
(1) ผู้จ านองน าเรือออกขายตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่ศาลก าหนด 

(2) ผู้รับจ านองน าเรือออกขายตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่ศาลก าหนด หรือ 

(3) ยึดเรือที่จ านองออกขายทอดตลาด 

ทั้งนี้ ศาลจะมีค าสั่งให้ด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ต่อเมื่อผู้รับจ านองแสดงให้เป็นที่พอใจต่อศาล
ว่าการด าเนินการโดยวิธีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียมากกว่าการด าเนินการโดยวิธีตาม (3) 

  
มาตรา 18  นอกจากการบังคับจ านองตามมาตรา 17 แล้ว ผู้รับจ านองจะฟ้องคดีเรียกเอาเรือ

จ านองหลุดก็ได้ ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 
(2) ผู้จ านองไม่ได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาเรือนั้นมากกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระแก่ผู้รับ

จ านอง 

(3) ไม่มีการจ านองรายอื่น และ 

(4) ไม่มีเจ้าหนี้ซึ่งมีบุริมสิทธิทางทะเลร้องขอรับช าระหนี้ตามบุริมสิทธิทางทะเล 

  



มาตรา 19  ถ้าเอาเรือท่ีจ านองออกขายหรือขายทอดตลาดแล้วได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่าจ านวน
เงินที่ค้างช าระแก่ผู้รับจ านอง หรือถ้าเอาเรือจ านองหลุดและเรือนั้นมีราคาน้อยกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระแก่ผู้รับ
จ านอง เงินยังขาดจ านวนอยู่เท่าใดให้ถือเป็นหนี้สามัญซึ่งผู้รับจ านองอาจเรียกร้องจากลูกหนี้ได้ แต่ถ้าผู้จ านองไม่ได้
เป็นลูกหนี้จะเรียกร้องจากผู้จ านองไม่ได ้

  
มาตรา 20  ค าฟ้องเก่ียวกับการจ านองเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอต่อศาลดังต่อไปนี้คือ 

(1) ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ท าการกักเรือไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการกักเรือให้เสนอต่อศาล
ที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายว่าด้วยการกักเรือ 

(2) ในกรณีที่ไม่ได้มีการกักเรือตาม (1) ให้เสนอต่อศาลแพ่ง 

  
มาตรา 21  สัญญาซึ่งเจ้าของเรือที่มิใช่เรือไทยเอาเรือของตนตราไว้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือเป็นประกัน

การช าระหนี้ ให้ถือว่าเป็นการจ านองท่ีอาจบังคับได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) สัญญานั้นได้ท าข้ึนโดยมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแห่งประเทศที่เรือนั้นได้จดทะเบียนไว้ 
(2) ได้มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวไว้ในทะเบียนซึ่งอนุญาตให้บุคคลทั่วไปตรวจดูได้ ณ ที่ท า

การของรัฐที่มีหน้าที่รับจดทะเบียนสัญญาเช่นว่านั้น และ 

(3) เป็นกรณีที่โจทก์อาจเสนอค าฟ้องต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กฎหมายว่าด้วยการกักเรือ หรือกฎหมายอื่น 

  
ส่วนที่ 4 

การท าสัญญาและจดทะเบียนจ านองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ3 

 

  
มาตรา 21/14  เรือที่อยู่ระหว่างการต่อที่จะจ านองได้ต้องเป็นเรือที่เมื่อต่อเสร็จแล้วสามารถท า

สัญญาและจดทะเบียนจ านองเรือตามส่วนที่ 2 ได ้

  
มาตรา 21/25  สัญญาจ านองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
3 ส่วนที่ 4 การท าสัญญาและจดทะเบียนจ านองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ มาตรา 21/1 ถึง มาตรา 21/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการจ านองเรือและ
บุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
4 มาตรา 21/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
5 มาตรา 21/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 



สัญญาจ านองตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลต่อไปเมื่อเรือได้ต่อเสร็จแล้วด้วย 

  
มาตรา 21/36  การจ านองเรือท่ีอยู่ระหว่างการต่อให้ครอบไปถึงสัมภาระ เครื่องยนต์และอุปกรณ์

ประจ าเรือท่ีได้น ามาประกอบหรือติดตั้งในเรือที่อยู่ระหว่างการต่อด้วย 

  
มาตรา 21/47  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการจ านองเรือในหมวดนี้ และอัตราค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียนจ านองเรือมาใช้กับการจ านองเรือที่อยู่ระหว่างการต่อโดยอนุโลม 

  
หมวด 2 

บุริมสิทธิทางทะเล 

 

  
มาตรา 22  ผู้ใดมีสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเรือล าหนึ่งล าใด และมูลแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นมี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือล านั้น 

(1) สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการท างานในฐานะนายเรือ ลูกเรือหรือคนประจ าเรือของเรือล านั้น 

(2) สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการด าเนินงานของ
เรือล านั้น 

(3) สิทธิเรียกร้องเอาค่าตอบแทนในการช่วยเหลือกู้ภัยเรือล านั้น 

(4) สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดจากการด าเนินงานของเรือล านั้น แต่ไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้อง
เกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า และสิ่งของของผู้โดยสารที่อยู่ในเรือล านั้น 

สิทธิเรียกร้องตาม (2) หรือ (4) ที่เกิดจากมลพิษน้ ามัน วัตถุกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและวัตถุ
นิวเคลียร์ ไม่ก่อให้เกิดบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือล านั้น 

  
มาตรา 23  ให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเลมีสิทธิได้รับช าระหนี้อันค้างช าระแก่ตนจากเรือที่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งบุริมสิทธิทางทะเล ก่อนเจ้าหนี้อ่ืน ๆ  ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องจะเป็นเจ้าของเรือ
หรือไม่ก็ตาม 

  
มาตรา 24  บุริมสิทธิทางทะเลตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้ได้โดยไม่ต้องจดทะเบียน และให้

ได้ผลก่อนสิทธิจ านองตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งบุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                                                           
6 มาตรา 21/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
7 มาตรา 21/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 



ในกรณีที่มีบุริมสิทธิทางทะเลหลายรายแย้งกัน ให้บุริมสิทธิทางทะเลเหล่านั้นได้ผลก่อนหลัง
ตามที่เรียงล าดับไว้ในมาตรา 22 เว้นแต่บุริมสิทธิทางทะเลในมูลค่าตอบแทน การช่วยเหลือกู้ภัยให้ได้ผลก่อน
บุริมสิทธิทางทะเลอื่น ๆ เหนือเรือที่มีอยู่แล้วก่อนเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยนั้น 

ในกรณีที่บุคคลหลายคนมีบุริมสิทธิทางทะเลในล าดับเดียวกัน ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับช าระหนี้
ตามอัตราส่วนแห่งจ านวนเงินที่ตนเป็นเจ้าหนี้ 

ในกรณีที่บุริมสิทธิทางทะเลในมูลค่าตอบแทนการช่วยเหลือกู้ภัยเกิดขึ้นหลายครั้ง ให้บุริมสิทธิ
ทางทะเลที่เกิดขึ้นครั้งหลังสุดได้ผลก่อนตามล าดับ  ทั้งนี้ ให้ถือว่าบุริมสิทธิทางทะเลในมูลค่าตอบแทนการ
ช่วยเหลือกู้ภัยได้เกิดขึ้นในวันที่ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยได้เสร็จสิ้นลง 

  
มาตรา 25  ในการบังคับตามบุริมสิทธิทางทะเล ให้น าเงินที่ได้จากการขายเรือช าระค่าฤชาธรรม

เนียม ค่าใช้จ่ายในการกักหรือยึดและขายเรือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือนับแต่เวลาที่ได้กักหรือยึดเรือนั้น 
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวคนประจ าเรือกลับถิ่นฐาน และค่าใช้จ่ายในการจัดสรรเงินจ านวนดังกล่าว ตามล าดับเสียก่อน 
แล้วจึงจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเล 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งมูลแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นมีลักษณะตามมาตรา 22 

ให้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมีบุริมสิทธิทางทะเลเช่นเดียวกับผู้โอน 

  
มาตรา 27  ในกรณีที่มีบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือล าใดเกิดขึ้นแล้ว การท านิติกรรมโอน

กรรมสิทธิ์เรือล านั้นให้แก่บุคคลใด ๆ ต่อไปไม่ท าให้บุริมสิทธิทางทะเลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นระงับสิ้นไป เว้นแต่กรณีที่
ผู้รับโอนได้ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเลยื่นข้อเรียกร้องของตนไปยังผู้รับโอนภายในเวลาที่ก าหนดซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง แต่เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเลไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องของตนไปยังผู้รับโอน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้บุริมสิทธิทางทะเลเป็นอันระงับสิ้นไป 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันและปิดประกาศไว้ 
ดังนี้ 

(1) กรณีที่รับโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย ให้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่มี
จ าหน่ายในท้องถิ่นที่เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยหนึ่ งฉบับกับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ
อย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลาเจ็ดวันติดต่อกัน และให้ปิดประกาศไว้ที่ที่ท าการนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้น
ทะเบียนของเรือนั้น กับท่ีกองทะเบียนเรือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 

(2) กรณีที่รับโอนกรรมสิทธิ์เรือต่างประเทศมาจดทะเบียนเป็นเรือไทย ให้ประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยอย่างน้อยหนึ่งฉบับกับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลา



เจ็ดวันติดต่อกัน และให้ปิดประกาศไว้ที่ที่ท าการนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนที่จะจดทะเบียนหรือ
ได้จดทะเบียนเรือนั้นเป็นเรือไทย กับท่ีกองทะเบียนเรือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 

  
มาตรา 28  นอกจากกรณีตามมาตรา 27 บุริมสิทธิทางทะเลระงับสิ้นไปเมื่อ 

(1) พ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่บุริมสิทธิทางทะเลนั้นได้เกิดขึ้น 

(2) ได้ขายเรือไปตามค าสั่งศาล ในกรณีเช่นนี้ให้เงินที่ได้จากการขายเรือนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งบุริมสิทธิทางทะเลแทน 

(3) ผู้รับจ านองเอาเรือจ านองหลุด 

(4) มีค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลถึงที่สุดให้ริบเรือนั้น 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 29  บทบัญญัติมาตรา 6 ไม่กระทบกระเทือนถึงการจ าน าเรือไทยที่ได้ท าขึ้นก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 30  การจ านองเรือไทยที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีผลสมบูรณ์ตาม

กฎหมายอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการจ านองตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจ านอง 

(1) เรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอส                                        ครั้งละ       500    บาท 

(2) เรือขนาดเกิน 100 ตันกรอส 

แต่ไม่เกิน 200 ตันกรอส                                               ครั้งละ     1,000    บาท 

(3) เรือขนาดเกิน 200 ตันกรอสขึ้นไป                               ตันกรอสละ        10    บาท 

แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน                                                        ล าละ   20,000    บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการหมายเหตุแก้ข้อความในสัญญาจ านอง 

(1) ไม่เพ่ิมทุนทรัพย ์                                                        ครั้งละ         20    บาท 

(2) เพ่ิมทุนทรัพย ์

หนึ่งหมื่นบาทแรกหรือต่ ากว่าหนึ่งหมื่นบาท                                         50    บาท 

หนึ่งหมื่นบาทหลัง                                                     หมื่นละ        20    บาท 

เศษของหนึ่งหมื่นบาทให้นับเป็นหนึ่งหมื่นบาท 

แต่ฉบับหนึ่งไม่เกิน                                                                    500    บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาหลักฐาน 

(1) หนึ่งร้อยค าแรกหรือต่ ากว่าหนึ่งร้อยค า                                               10    บาท 

(2) หนึ่งร้อยค าหลัง                                                        ร้อยละ           1    บาท 

เศษของหนึ่งร้อยค าให้นับเป็นหนึ่งร้อยค า 

4. ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบทะเบียนเรือไทย                         ฉบับละ     100   บาท 

5. ค่าธรรมเนียมอ่ืน                                               ครั้งละหรือฉบับละ         50   บาท 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการจ านองเรื อเดินทะเลและ
บุริมสิทธิเหนือเรือเดินทะเลได้น าบทบัญญัติว่าด้วยจ านองและบุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ใช้บังคับ แต่โดยที่กิจการเรือเดินทะเลมีลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ไปมาในน่านน้ าของประเทศต่าง 
ๆ เกือบตลอดเวลา การน าบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับจึงไม่เหมาะสม จ าเป็นต้อง
แยกการจ านองเรือเดินทะเลและบุริมสิทธิพิเศษเหนือเรือเดินทะเลออกจากกฎหมายว่าด้วยเรือไทยซึ่งยังคงบังคับ
ตามบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสมควรให้มีกฎหมายส าหรับใช้บังคับกับการจ านองเรือ
เดินทะเลโดยตรง และก าหนดบุริมสิทธิทางทะเลขึ้นไว้โดยเฉพาะส าหรับเรือเดินทะเลเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา



พาณิชย์นาวีของไทย และคุ้มครองบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเลได้อย่างเหมาะสม   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 25458 

  
มาตรา 14  ในพระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 ให้แก้ไขค า

ว่า “กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการขนส่งทางน้ 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
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25589 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

                                                           
8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 
9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 60 ก/หน้า 10/9 กรกฎาคม 2558 



หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิ
ทางทะเล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการจ านองเรือและก าหนดบุริมสิทธิทางทะเลส าหรับเรือเดิน
ทะเล ก าหนดให้เฉพาะเรือที่ต่อแล้วเสร็จเท่านั้นที่สามารถน ามาจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกันการช าระหนี้ได้ 
ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดให้สามารถน าเรือที่อยู่
ระหว่างการต่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้แก่ผู้ให้สินเชื่อได้ตามกฎหมาย   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าของเรือสามารถจัดหาเรือและพัฒนาธุรกิจการเดินเรือของตนเองได้ อันเป็นการส่งเสริมกิจการต่อเรือและธุรกิจ
พาณิชยนาวีของประเทศ สมควรก าหนดให้เจ้าของเรือสามารถน าเรือที่อยู่ระหว่างการต่อมาท าสัญญาและจด
ทะเบียนจ านองเพ่ือเป็นหลักประกันการช าระหนี้แก่ผู้ให้สินเชื่อได้ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


