
พระราชบัญญัติ 

เรือไทย พุทธศักราช 2481 

 

 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480) 

อาทิตย์ทิพอาภา พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทร  โยธิน 

ตราไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2482 

เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรมีกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 

  
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481” 

  
มาตรา 21  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นก าหนดร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและออก

ใบอนุญาตส าหรับเรือจับสัตว์น้ าไทย พุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
ส าหรับเรือจับสัตว์น้ าไทย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 และบรรดากฎหมาย กฎและข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนที่มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 4  เรือราชนาวีไทยเป็นเรือไทย แต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

1. “น่านน้ าไทย” หมายความถึง บรรดาน่านน้ าที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56/-/หนา้ 230/10 เมษายน 2482 



2. “เมืองท่า” หมายความถึง ท าเล หรือถ่ินที่ทอดจอดเรือเพ่ือขนถ่ายคนโดยสารหรือของ 

3. “เรือ” หมายความถึง ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิด 

4. “เรือกล” หมายความถึง เรือท่ีเดินด้วยก าลังเครื่องจักรกล จะใช้ก าลังอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม 

5. “เรือทะเล” หมายความถึง เรือท่ีมีลักษณะส าหรับใช้ในทะเล 

6. “เรือล าน้ า” หมายความถึง เรืออ่ืนที่มิใช่เรือทะเล 

6/12. “เรือประมง” หมายความถึง เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้ หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ท าการประมง เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า 

6/23. “เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” หมายความถึง เรือขนถ่ายสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

6/34. “เรือสนับสนุนการประมง” หมายความถึง เรือที่ใช้หรือเจตนาจะใช้บรรทุกน้ ามัน น้ าจืด 
อาหาร หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือสนับสนุนเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า   ทั้งนี้ ประเภทและขนาดของเรือ และ
ลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกหรือให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

7. “การค้าในน่านน้ าไทย” หมายความถึง การขนส่งคนโดยสาร หรือของหรือลากจูง เพ่ือหาก าไร 
จากเมืองท่าหรือถิ่นที่แห่งหนึ่งภายในน่านน้ าไทยไปยังเมืองท่าหรือถิ่นที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งภายในน่านน้ า
ไทย 

8. “การประมง” หมายความถึง การจับสัตว์น้ าทุกชนิดรวมทั้งที่ใช้เรือไปท าการจับสัตว์น้ าหรือ
เป็นพาหนะไปท าการจับสัตว์น้ าด้วย 

9. “ผู้ควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้ายหรือบุคคลใดอ่ืน ผู้มี
หน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้น าร่อง 

10. “คนประจ าเรือ” หมายความถึง บรรดาคนที่มีหน้าที่ท าการประจ าอยู่ในเรือ 

11. “รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
12. “เจ้าท่า” หมายความถึง อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*หรือผู้ท าการแทน

อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* และหมายความถึงผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าท่า หรือให้รักษาการ
แทนเจ้าท่า 

13. “นายทะเบียนเรือ” หมายความถึง ผู้ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเรือ หรือให้
รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ 

                                                           
2 มาตรา 5 6/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัิเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3 มาตรา 5 6/2 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัิเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
4 มาตรา 5 6/3 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัิเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 



145. “สารที่เป็นอันตราย” หมายความถึง น้ ามันหรือสารอ่ืนใด ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลแล้ว
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อความงามตาม
ธรรมชาติ หรือรบกวนการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อันชอบด้วยกฎหมายจากทะเลตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวีประกาศก าหนด 

  
หมวด 1 

การจดทะเบียนเรือไทย 

 

  
มาตรา 6  การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัตินี้ต้องจดต่อนายทะเบียนเรือ 

  
มาตรา 76  ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งท าการค้าในน่านน้ าไทยได้ตามมาตรา 

47 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

(2) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติ
ไทย 

(3) เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

(4) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

(ข) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่ง
มีสัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว 

(ค) บริษัทจ ากัดท่ีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าวและไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(ง) บริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุ้นอันเป็นทุนช าระ
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ “คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจขอคนต่างด้าว 

  

                                                           
5 มาตรา 5 14. เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2540 



มาตรา 7 ทวิ7  ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซึ่งใช้ประกอบการขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะ และไม่ท าการค้าในน่านน้ าไทยตามมาตรา 47 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบริษัทจ ากัดที่หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่
คนต่างด้าว และไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(2) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่หุ้นอันเป็นทุนช าระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคล
ซึ่งมิใช่คนต่างด้าว 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ “คนต่างด้าว” หมายความว่า คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

  
มาตรา 7 ตรี8  ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนต่างด้าว 

(2) เป็นหุ้นส่วนแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน
เป็นเรือไทยตามมาตรา 7 

(3) ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน
เป็นเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า “คนต่างด้าว” ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลซึ่งไม่สามารถ
ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 7 จัตวา9  ห้ามมิให้บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม 7 ทวิ แทนคนต่างด้าว 

(2)  ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน
เป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า “คนต่างด้าว” ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลซึ่งไม่สามารถ
ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ 

                                                           
7 มาตรา 7 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2540 
8 มาตรา 7 ตรี เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 
9 มาตรา 7 จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 



มาตรา 8  เรือดังจะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นเรือไทย 

ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทย 

1. เรือกล ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป 

2. เรือทะเลที่มิใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไป 

3. เรือล าน้ าที่มิใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ห้าสิบตันกรอสขึ้นไป 

ส าหรับการประมง 

1. เรือกลทุกขนาด 

2. เรือที่มิใช่เรือกลขนาดตั้งแต่หกตันกรอสขึ้นไป 

  
มาตรา 9  เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซึ่งมิได้ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 47 แม้จะมีขนาดดังกล่าว

ไว้ในมาตราก่อน และเรือของบุคคลตามมาตรา 7 ขนาดต่ ากว่าที่กล่าวไว้ในมาตราก่อน ส าหรับการค้าในน่านน้ า
ไทยหรือการประมงแล้วแต่กรณี ไม่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

เรือซึ่งกล่าวในมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นเรือไทยด้วย 

  
มาตรา 10  ในการขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย ผู้ขอต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ยื่นค าแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 

2. ท าค ารับรองว่าเงื่อนไขในการที่จะถือกรรมสิทธิ์ได้เป็นไปตามมาตรา 7 และน าพยานหลักฐาน
มาพิสูจน์ค ารับรองนั้น ถ้าผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ต้องน าใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมาแสดง 

3. ยื่นใบส าคัญแสดงการตรวจเรือ ซึ่งพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ได้
ออกให้ตามมาตรา 12 

4. ยื่นรายการแสดงวัน เดือน ปี และต าบลที่ต่อเรือนั้นเสร็จ เท่าท่ีจะแสดงได้ 
5. ถ้าเรือนั้นเดิมเป็นของคนต่างด้าว ให้แจ้งชื่อเรือซึ่งใช้อยู่เดิมนั้นด้วย 

6. แสดงชื่อผู้ควบคุมเรือ 

  
มาตรา 11  เรือที่ขอจดทะเบียนเป็นเรือไทยให้มีเครื่องหมายถาวรเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ตัวเรือตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้ว และตราบใดที่การจดทะเบียนนั้นยังไม่สิ้นไป ให้เป็นหน้าที่
ของผู้ควบคุมเรือที่จะรักษาเครื่องหมายดังกล่าวแล้วนั้นให้ถาวรอยู่เสมอ จะเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังไม่ได้ นอกจาก
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  



มาตรา 12  เรือที่จะขอจดทะเบียนเป็นเรือไทยต้องมีใบส าคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดงต่อนาย
ทะเบียนเรือว่าเรือนั้นได้รับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

  
มาตรา 13  ในการรับจดทะเบียนเป็นเรือไทย ให้นายทะเบียนเรือเก็บใบส าคัญแสดงการตรวจเรือ

ไว้ และถ้ามีใบส าคัญของผู้ต่อเรือหรือหนังสือส าคัญแสดงการโอนก็ให้เก็บไว้ด้วย 

  
มาตรา 14  สมุดทะเบียนเรือไทยให้ท าตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 

และให้มีรายการดังต่อไปนี้ด้วย 

1. ชื่อเรือ ชื่อเมืองท่าท่ีเรือนั้นจดทะเบียน และชื่อผู้ควบคุมเรือ 

2. ประเภทของเรือ ชื่ออู่และชื่อเจ้าของอู่ที่ต่อเรือนั้น 

3. รายการตรวจเรือ 

4. รายการแสดงการได้กรรมสิทธิ์ตามที่ปรากฏในค ารับรอง 

5. ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพการงานของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ให้มีชื่อและที่อยู่ของผู้จัดการหรือกรรมการด้วย 

  
มาตรา 15  เรือล าใดได้จดทะเบียนเป็นเรือไทย ณ เมืองท่าใด เมืองท่านั้นเป็นเมืองท่าข้ึนทะเบียน

ของเรือนั้น 

  
หมวด 2 

ใบทะเบียนเรือไทย 

 

  
มาตรา 16  เมื่อได้จดทะเบียนเรือแล้ว ให้นายทะเบียนเรือออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน

ตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ใบส าคัญนี้ให้เรียกว่า  “ใบ
ทะเบียน” 

  
มาตรา 17  ในระหว่างเวลาที่คงใช้เรือนั้น ใบทะเบียนให้ใช้เป็นเอกสารประจ าเรือ และผู้ควบคุม

เรือต้องรักษาไว้ในเรือเสมอ ผู้ใดจะเอาไปเสียจากเรือไม่ได้ นอกจากเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืน และเม่ือเจ้าพนักงานขอตรวจ ผู้ควบคุมเรือต้องน าออกแสดงทันที 

  



มาตรา 18  ถ้าใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตรายไปด้วยประการอ่ืน หรือช ารุดในสาระส าคัญ 
ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าจากนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น 

ถ้ากรณีดังกล่าวแล้วเกิดขึ้นนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบทะเบียน
ชั่วคราวที่เมืองท่าแรกถึง ซึ่งมีนายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยแล้วแต่กรณี 

เมื่อเรือมาถึงเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ผู้ควบคุมเรือต้องน าใบทะเบียนชั่วคราวส่งนายทะเบียน
เรือประจ าเมืองท่านั้นภายในก าหนดสิบวันนับแต่วันเรือถึง เพ่ือนายทะเบียนเรือจะได้ออกใบทะเบียนใหม่แทน ใบ
เก่า 

ในกรณีที่ใบทะเบียนไม่มีที่ว่างส าหรับกรอกรายการต่าง ๆ ได้ต่อไป ให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้า
พนักงานกงสุลไทย แล้วแต่กรณี ออกใบประจ าต่อตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 19  เมื่อได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าแล้ว ถ้าใบเก่ายังมีอยู่ในกรณีที่ช ารุดใน

สาระส าคัญ หรือได้พบในภายหลังในกรณีที่สูญหาย ให้ผู้ควบคุมเรือส่งแก่นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้น
ทะเบียนของเรือโดยด่วน เพ่ือจัดการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 20  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือให้ผู้ควบคุมเรือคนใหม่น าใบทะเบียน ก ับ

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประจ าตัวของตนไปแสดงต่อเจ้าท่าหรือนายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงาน
กงสุลไทย แล้วแต่กรณี ก่อนเรือออก 

เมื่อเจ้าพนักงานดังกล่าวมานั้นได้พิจารณาเป็นที่พอใจแล้ว ให้หมายเหตุการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือ
ในใบทะเบียนและลงนามก ากับไว้ 

เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ให้เจ้าพนักงานผู้หมายเหตุ
รายงานไปยังนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน 

ให้รัฐมนตรีมีอ านาจยกเว้นเรือไทยที่จดทะเบียนแล้วบางขนาดมิต้องปฏิบัติตามบทแห่งมาตรานี้ 
โดยออกเป็นกฎกระทรวง 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือ ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียน

ของเรือนั้นเป็นผู้หมายเหตุไว้ในใบทะเบียน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้า
พนักงานกงสุลไทยประจ าเมืองท่าที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือที่เรือแรกถึง แล้วแต่กรณี เป็นผู้หมายเหตุในใบ
ทะเบียนแต่จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นทราบ และได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนเรือนั้นก่อน 

 



มาตรา 2210  ในกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้สูญหายไป ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไห ม้
โดยสิ้นเชิง อับปาง ท าลายหรือถูกละทิ้ง ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น
พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบเหตุการณ์  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด และให้นายทะเบียน เรือนั้นเพิกถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึก
เหตุแห่งการเพิกถอน และจ าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย 

  
มาตรา 22/111  ให้น าความในมาตรา 22 มาใช้บังคับกับเรือที่เจ้าของเรืออ้างว่าได้จ าหน่าย จ่าย 

หรือโอนไปให้ผู ้อื ่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ าหน่าย จ่าย หรือโอน และไม่ สามารถติดตามหรือ
ตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด ด้วยโดยอนุโลม และไม่ว่าเจ้าของเรือจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนเรือหรือไม่ให้นายทะเบียน
เรือสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ 

เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือตามวรรค
หนึ่งหรือมาตรา 22 ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือนั้นเป็นเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเรือ
สนับสนุนการประมงอีก 

ในกรณีที่มีการพบเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนเรือตามวรรคสอง ให้เจ้าท่ามีอ านาจยึดหรืออายัดและ
ควบคุมเรือ เครื่องประกอบเรือ รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว และน าไปจอดเพ่ือควบคุมไว้ในบริเวณที่
เห็นสมควร ท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจ าเรือ และติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ มิให้
เคลื่อนจากจุดที่จอด และแจ้งให้เจ้าของเรือทราบและมาแสดงตน ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหรือท่ีอยู่ของเจ้าของเรือ ให้
ปิดประกาศให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนต่อเจ้าท่า หากไม่มีเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมา
แสดงตนภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าเจ้าของเรือสละกรรมสิทธิ์ในเรือนั้น และให้เจ้าท่ามีอ านาจแยกชิ้นส่วนหรือ
ท าลายเรือ จ าหน่ายเป็นเศษวัสดุ หรือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ประโยชน์ 

ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมด้วยหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
เรือหรือผู้ครอบครองเรือภายในก าหนดเวลา ให้เจ้าท่าคืนเรือนั้นให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ ครอบครองเรือ เมื่อ
เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือได้ช าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการตามวรรคสามแล้วและท าหนังสือ
รับรองว่าจะไม่น าเรือนั้นไปใช้เป็นเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือสนับสนุนการประมง 

การด าเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ เจ้าท่าจะด าเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนด าเนินการแทนก็ได้ โดยให้น าความในมาตรา 54/8 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

                                                           
10 มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัตเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
11 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 



มาตรา 23  ให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทย แล้วแต่กรณี ส่งใบทะเบียนที่ได้รับไว้
ตามมาตราก่อนไปยังนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ 

  
มาตรา 2412  ถ้าเรือได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ หรือต่อขึ้นใหม่นอกราชอาณาจักรไทย และเป็นเ รือ

ของบุคคลผู้มีลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 เจ้าพนักงานกงสุลไทย
หรือพนักงานตรวจเรือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* อาจออกใบทะเบียนชั่วคราวให้แก่ผู้ควบคุมเรือ 
และให้เจ้าพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* ผู้ออกใบทะเบียน
ชั่วคราวส่งส าเนาใบทะเบียนชั่วคราวนั้นไปยังนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าซึ่งมีความจ านงจะจดทะเบียนโดย
ด่วน 

ข้อความในใบทะเบียนชั่วคราวต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเรือ และชื่อเก่า ถ้ามี 

2. ชื่อผู้ควบคุมเรือ 

3. ชื่อเจ้าของเรือ และชื่อเจ้าของเก่า ถ้ามี 

4. เหตุที่ได้กรรมสิทธิ์เรือนั้น 

5. วัน เดือน ปี และต าบลที่ได้กรรมสิทธิ์ 
6. รายการเก่ียวด้วยขนาดเรือ การต่อเรือ และรายการอ่ืน ๆ เท่าที่แสดงได้ 
7. ชื่อเมืองท่าซึ่งมีความจ านงจะจดทะเบียนเป็นเรือไทย 

  
มาตรา 2513 ใบทะเบียนชั่วคราวซึ่งเจ้าพนักงานกงสุลไทย หรือพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่ง

ทางน้ าและพาณิชยนาวี* ออกให้ตามมาตรา 24 ให้ใช้ได้เช่นเดียวกับใบทะเบียน และให้ใช้ได้จนกว่าเรือนั้นมาถึง
เมืองท่าซึ่งมีความจ านงจะจดทะเบียน แต่ห้ามมิให้ใช้เกินก าหนดหกเดือนนับแต่วันออกใบทะเบียนชั่วคราวนั้น 

ให้ผู้ควบคุมเรือส่งใบทะเบียนชั่วคราวแก่นายทะเบียนเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เรือนั้นมาถึง
เมืองท่าซึ่งมีความจ านงจะจดทะเบียน 

  
มาตรา 26  ภายในน่านน้ าไทย เมื่อเรือล าใดจะออกไปยังเมืองท่าหนึ่งเมืองท่าใด เพ่ือจะจด

ทะเบียนเป็นเรือไทยและประสงค์จะรับประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างเดินทางนั้น ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบ
ผ่านเมืองท่าชั่วคราวจากเจ้าท่าผู้ควบคุมถ่ินที่ที่เรือจะออกไป 

                                                           
12 มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิเรือไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521 
13 มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิเรือไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521 



ใบผ่านเมืองท่าชั่วคราวนี้ให้ใช้ได้เสมือนใบทะเบียนภายในก าหนดเงื่อนไขอันระบุไว้ในผ่านเมือง
ท่าชั่วคราวนั้น 

ในการขอใบผ่านนี้ เมื่อเจ้าท่าได้พิจารณาไม่เห็นสมควรจะไม่อนุญาตก็ได้ 
  

หมวด 3 

การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

 

  
มาตรา 27  การโอนโดยนิติกรรมซึ่งกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ให้ยื่นค าร้องต่อนาย

ทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น เพ่ือขอให้จัดการโอนไว้ในสมุดทะเบียน 

สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ ให้ท าเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้ า
และพาณิชยนาวี* ต่อหน้านายทะเบียนเรือดังกล่าวมาแล้ว 

ถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกล่าวมาแล้วนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ให้นายทะเบียนเรือ
หรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยประจ าเมืองท่าที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้น แล้วแต่กรณี  ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน
เรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุการโอนไว้ในใบทะเบียนและส่งส าเนาสัญญา ถ้าจ าเป็นก็รวมทั้ง
ค าแปลสัญญาอันรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน เมื่อได้รับ
เอกสารเช่นว่านั้นและเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนเรือจดการโอนไว้ในสมุดทะเบียน 

  
มาตรา 28  ในกรณีดังกล่าวมาแล้วในมาตราก่อน เมื่อปรากฏว่าผู้รับโอนไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะ

เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 

1. ถ้าท าการโอน ณ เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าที่กล่าวนั้น
เรียกใบทะเบียนคืน และให้ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

2. ถ้าท าการโอนนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ให้นายทะเบียนเรือ หรือเจ้าพนักงานกงสุลไทย 
แล้วแต่กรณี เรียกใบทะเบียนคืนและให้ส่งรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์และใบทะเบียนนั้น พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่
ระบุไว้ในวรรคสามแห่งมาตราก่อนไปยังนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือเพ่ือให้ถอนทะเบียนเรือ
นั้นเสีย 

  
มาตรา 29  เมื่อกรรมสิทธิ์ในเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้ตกไปเป็นของผู้ใดโดยทางอ่ืนนอกจาก

นิติกรรม ให้ผู้นั้นส่งใบทะเบียนพร้อมทั้งค ารับรองและพยานหลักฐานเกี่ยวกับสัญชาติของตนต่อนายทะเบียนเรือ
ประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เรือได้ตกไปเป็นของผู้นั้น 



เพ่ือการนี้ให้นายทะเบียนเรือมีอ านาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา
สอบถามได ้

  
มาตรา 30  เมื่อเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ได้ตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเป็นของบุคคล

ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ให้ผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นค าร้องเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนเรือประจ า
เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ เพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตน ภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในมาตราก่อน
พร้อมทั้งน าพยานหลักฐานมาแสดงว่าตนได้กรรมสิทธิ์และเป็นผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ 

เมื่อได้รับค าร้องและพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ถ้ามีมูลพอเชื่อฟังได้ภายในเจ็ดวัน ให้
นายทะเบียนเรือจัดให้ปิดประกาศค าร้องนั้นไว้ ณ เมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือและโฆษณาในหนังสือพิมพ์โดยผู้ร้อง
ต้องออกค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ถ้าพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศไว้แล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านต่อนายทะเบียนเรือ ให้
นายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผู้ร้องและเมื่อได้สอบพยานหลักฐานเป็นที่ถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนเรือ
บันทึกรายการไว้ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุใบทะเบียนตามค าร้องนั้น 

ถ้ามีผู้คัดค้านภายในสามสิบวันนั้น ให้นายทะเบียนเรือแจ้งให้ผู้คัดค้านน าคดีไปฟ้องศาลภายใน
สิบห้าวัน และในระหว่างสิบห้าวันนี้ให้นายทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือหมายเหตุไว้ก่อน ถ้าผู้คัดค้านไม่
น าคดีไปฟ้องศาลภายในก าหนดนั้น ให้นายทะเบียนเรือด าเนินการดังบัญญัติไว้ในวรรคก่อน ถ้าผู้คัดค้านน าคดีไป
ฟ้องศาล ให้นายทะเบียนเรือเลื่อนการด าเนินการไปจนกว่าศาลจะได้พิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว จึงด าเนินการต่อไป
ตามค าพิพากษานั้น 

  
มาตรา 31  ในกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ได้ตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม  เป็น

ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ก็ดหีรือในกรณีที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของขาด
ลักษณะเช่นนั้นด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ถ้าเจ้าของเรือมีความประสงค์จะให้เรือนั้นยังคงเป็นเรือไทยต่อไปก็ให้จัดการโอน
ไปยังผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เรือได้ตกไปเป็นของตน หรือนับแต่
วันที่ขาดลักษณะเช่นนั้น แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเจ้าของเรือไม่มีความประสงค์จะให้เรือนั้นยังคงเป็นเรือไทยต่อไป ก็ให้
ยื่นค าร้องขอถอนทะเบียนต่อนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเก้าสิบวัน ดังกล่าว
แล้วดุจกัน 

ถ้าพ้นก าหนดเก้าสิบวันดังกล่าวไว้ในวรรคก่อนแล้วเจ้าของเรือมิได้จัดการอย่างใด ให้ถือว่า
เจ้าของเรือมีความประสงค์จะให้เรือนั้นยังคงเป็นเรือไทยต่อไป และเม่ือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ร้อง
ขอ ให้พนักงานอัยการมีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเก้าสิบวันดังกล่าวแล้ว เพ่ือ



ขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแก่ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 เมื่อขายได้และหักค่าธรรมเนียม
กับค่าใช้จ่ายเหลือเงินเป็นจ านวนสุทธิเท่าใดให้จ่ายแก่บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับ 

ในระหว่างที่จัดการโอนดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเรือนั้นเป็นเรือไทย แต่ในกรณีที่มิได้จัดการโอน
ตามวรรคสองมิให้ถือว่าเรือนั้นเป็นเรือไทย เมื่อพ้นก าหนดร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เรือนั้นเป็นของบุคคลผู้ไม่ต้อง
ด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้และเมื่อพ้นก าหนดร้อยแปดสิบวันนั้นไปแล้ว ให้นายทะเบียนเรือถอน
ทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  
มาตรา 32  เมื่อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้

ตกไปเป็นของบุคคลอ่ืนใดโดยนิติกรรม หรือโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท แล้วแต่กรณี แจ้งความต่อนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตนทราบว่าหุ้นได้ตกไปเป็นของบุคคลอื่นนั้น พร้อมทั้งยื่นร ายงานเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่
ได้มาเป็นเจ้าของหุ้นนั้นด้วย 

เพ่ือการนี้ ให้นายทะเบียนเรือมีอ านาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา
สอบถามได ้

  
มาตรา 32 ทวิ14  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) ให้นิติ

บุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยที่มีการฝ่าฝืนดังกล่าว ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นทราบถึงการฝ่าฝืน

ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการฝ่าฝืนนั้น 

(2) หยุดใช้เรือไทยที่ตนถือกรรมสิทธิ์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ถ้านิติบุคคลนั้นไม่สามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือดังกล่าวตามมาตรา 7 ได้ต่อไป แต่ยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 
ทวิ ได้ ให้หยุดใช้เรือนั้นท าการค้าในน่านน้ าไทยโดยพลัน แต่ถ้านิติบุคคลนั้นไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน
เป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ได้ต่อไป ให้หยุดใช้เรือนั้นท าการขนส่งหรือลากจูงตามที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
หรือความตกลงระหว่างประเทศก าหนดให้ต้องขนส่งหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันด้วย   ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่ได้รู้
ถึงการฝ่าฝืนในเวลาที่เรืออยู่ในระหว่างการเดินทางโดยมีการขนส่งหรือลากจูงอยู่ ก็ให้ใช้เรือนั้นท าการขนส่งหรือ
ลากจูงต่อไปได้จนถึงเมืองท่าหรือถิ่นทีต่ามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง 

(ข) กรณีที่เป็นเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ถ้านิติบุคคลนั้นไม่สามารถถือ
กรรมสิทธิ์เรือดังกล่าวตามมาตรา 7 ทวิ ได้ต่อไป ให้หยุดใช้เรือนั้นท าการขนส่งหรือลากจูงตามที่มีกฎหมาย มติ
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คณะรัฐมนตรี หรือความตกลงระหว่างประเทศก าหนดให้ต้องขนส่งหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลัน เว้นแต่กรณีที่
ได้รู้ถึงการฝ่าฝืนในเวลาที่เรืออยู่ในระหว่างการเดินทางโดยมีการขนส่งหรือลากจูงอยู่ ก็ให้ใช้เรือนั้นท าการขนส่ง
หรือลากจูงต่อไปได้จนถึงเมืองท่าหรือถิ่นที่ตามท่ีได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง 

  
มาตรา 33  ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ขาดลักษณะ

ที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นถอน
ทะเบียนเรือนั้นเสีย เว้นแต่หุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลผู้มีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ขาดลักษณะเช่นนั้น 

  
มาตรา 34  ถ้าจ านวนหุ้นในบริษัทจ ากัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วบกพร่องจน

ท าให้บริษัทขาดลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้อง
ขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดหุ้นซึ่งการโอนหรือตกทอดไปเป็นเหตุให้บริษัทขาดลักษณะเช่นนั้นแก่ผู้ที่จะถือ
กรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี ได้
ทราบการขาดลักษณะเช่นนั้น 

ในการที่จะถือว่าหุ้นใดเป็นเหตุให้บริษัทขาดลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียน
แล้วได้ เพ่ือประโยชน์ในการที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งขายทอดตลาดนั้น ให้ถือเอาหุ้นซึ่งได้โอนไปและเป็นเหตุให้
บริษัทขาดลักษณะดังกล่าวแล้ว เป็นหุ้นที่จะต้องขายทอดตลาดดังกล่าวนี้ ถ้ามีจ านวนมากกว่าที่จ าเป็นจะต้องขาย
ทอดตลาดก็ให้ขายทอดตลาดเฉพาะหุ้นที่มีเลขหมายน้อยที่สุดเป็นล าดับขึ้นไปจนครบจ านวนอันจะท าให้บริษัทมี
ลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 หุ้นนอกนั้นไม่ต้องขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดต้องขายให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ลงในประกาศครั้งแรก ถ้าภายใน
ก าหนดนั้นไม่มีผู้ซื้อหุ้นจนครบจ านวนอันจะท าให้บริษัทมีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ ให้นายทะเบียนเรือ
ประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  
มาตรา 35  ถ้าจ านวนกรรมการส่วนมากในบริษัทจ ากัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียน

แล้วไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทแจ้งต่อนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่า
ขึ้นทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบเหตุการณ์นั้น และถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งยัง
มิได้จัดให้จ านวนกรรมการถูกต้องตามมาตรา 7 ให้นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

เพ่ือการนี้ ให้นายทะเบียนเรือมีอ านาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา
สอบถามได ้

  



มาตรา 35 ทวิ15  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดย
นิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 และ
ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยนั้นได้ต่อไป หากยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ ให้น ามาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าไม่มี
คุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ ให้น ามาตรา 33 หรือมาตรา 34 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแต่กรณี 

(2) ถ้านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 
และขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยนั้นต่อไป ให้น ามาตรา 34 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 

หมวด 4 

การจ านองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับ 

เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

 

  
มาตรา 36  สัญญาจ านองเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วนั้น ให้ท าเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ของ

กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* และจดทะเบียนการจ านองต่อหน้านายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้น
ทะเบียนของเรือนั้น 

ในเรื่องบุริมสิทธิดังระบุไว้ในมาตรา 273 ถึงมาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ให้ถือว่าเรือดังกล่าวมาแล้วเป็นอสังหาริมทรัพย์ และให้น ามาตรา 285 ถึงมาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายนั้น
มาใช้บังคับและในเรื ่องการจดทะเบียนบุริมสิทธิดังกล่าวมาแล้ว ให้นาย ทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้น
ทะเบียนของเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การจดทะเบียนดังบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนนั้น ให้จดไว้ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุ ไว้ในใบ
ทะเบียน 

  
มาตรา 37  ถ้าจะต้องปฏิบัติตามความในมาตราก่อนนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรื อ ให้นาย

ทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยประจ าเมืองท่าหนึ่งเมืองท่าใด แล้วแต่กรณี เป็นผู้ท าหน้าที่นายทะเบียนเรือ
ประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุไว้ในใบทะเบียน แล้วส่งส าเนาให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่า
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ขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน เมื่อได้รับส าเนาเช่นนั้นแล้ว ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ
จดข้อความนั้นไว้ในสมุดทะเบียน 

  
หมวด 5 

ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองท่าขึ้นทะเบียน 

การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม่ 

 

 

มาตรา 38  เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วจะใช้ชื่ออย่างอ่ืนให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ไม่ได้ 
ชื่อของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี

กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* 
การขอเปลี่ยนชื่อเรือ ให้ท าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 39  เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเรือแล้วการแก้ชื่อที่ตัวเรือ ในสมุดทะเบียน ในใบ

ทะเบียน ในเอกสารอื่นทุกฉบับซึ่งเห็นว่าสมควร และการโฆษณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเรือนั้น ให้ท าตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 40  เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืนของเรือให้

ผิดไปจากรายการซึ่งปรากฏอยู่ในใบทะเบียน ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อนายทะเบียนเรือหรือเจ้า
พนักงานกงสุลไทยประจ าเมืองท่าที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้นโดยด่วน ถ้าที่เมืองท่านั้นไม่มีเจ้าพนักงานดังกล่าว
แล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เมืองท่าแรกถึงซึ่งมีเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 

  
มาตรา 41  ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนเรือตามมาตราก่อน ให้ผู้ควบคุมเรือส่งใบตรวจ

เรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ไปแสดงด้วย 

ถ้านายทะเบียนเรือที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงมิใช่นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียน
ของเรือ ให้นายทะเบียนเรือนั้นหมายเหตุรายการเปลี่ยนแปลงไว้ในใบทะเบียนแล้วลงนามก ากับไว้ และให้รายงาน
รายการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือทราบโดยด่วน 

  
มาตรา 42  ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา 40 ให้ผู้ควบคุมเรือ

ส่งใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* หรือถ้าไม่มีใบตรวจเรือเช่นนั้น ก็ให้ส่ง



ใบตรวจเรือของบุคคลผู้ซึ่งกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ได้ระบุไว้หรือผู้ซึ่งมีความรู้และฐานะที่เทียบกันได้
อย่างใกล้เคียงไปแสดงด้วย 

ให้เจ้าพนักงานกงสุลไทยหมายเหตุรายการการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ในใบทะเบียนแล้วลงนามก ากับ
ไว้ และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือทราบโดยด่วน กับ
ให้ส่งส าเนาใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือซึ่งรับรองว่าถูกต้องไปให้ด้วย 

  
มาตรา 43  เมื่อได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงและเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้นาย

ทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือสั่งให้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ และออกใบทะเบียนให้ใหม่ 
ถ้าเรือนั้นไม่อยู่ที่เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของ

เรือส่งใบทะเบียนใหม่ไปให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น แล้วแต่กรณี 
เมื่อได้รับใบทะเบียนใหม่แล้ว ให้ผู้ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนเดิมซึ่งต้องส่งไปให้นายทะเบียนเรือ

ประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 44  เรือไทยที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จะขอโอนไปขึ้นทะเบียนเรือ ณ เมืองท่าอ่ืนภายใน

ราชอาณาจักรไทยก็ได้ ค าขอให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น โดย
บุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรือนั้น 

เมื่อมีผู้มาขอโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือตามความในวรรคก่อน ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมือง
ท่าขึ ้นทะเบียนของเรือแจ้งการอนุญาตการโอนนั้นพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารต่าง ๆ อันเกี ่ยว กับเรือและ
รายนามบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรือนั้นไปให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่า
ที่มีความจ านงจะข้ึนทะเบียน 

เมื่อนายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนใหม่ได้รับเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ให้
จดรายการของเอกสารเหล่านั้น และรายนามบุคคลทั้งหมดเช่นว่านั้นลงในสมุดทะเบียน แล้วออกใบทะเบียนให้
ใหม่ ส่วนใบทะเบียนเดิมให้เรียกคืน เมืองท่านี้ย่อมเป็นเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นต่อไป และให้เปลี่ยนชื่อเมือง
ท่าท่ีตัวเรือเป็นชื่อเมืองท่าใหม่ 

  
มาตรา 45  การจดทะเบียนเป็นเรือไทยสิ้นไปด้วยเหตุต่าง ๆ ดังระบุไว้ใน มาตรา 22 

เมื่อการจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้สิ้นไปด้วยเหตุสูญหาย ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ท าลาย หรือ
ถูกละทิ้ง จะขอจดทะเบียนใหม่เป็นเรือไทยได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามความในมาตรา 12 เท่านั้น และในกรณีเช่นว่านี้
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม่ 



ค่าธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้ ให้เรียกเก็บเต็มอัตรา หรือเพียงบางส่วนแล้วแต่
พฤติการณ์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 46  เรือที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นเรือไทยมาขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย ต้องจดในชื่อเรือ

ที่ใช้อยู่ในขณะที่ขอจดทะเบียน ส่วนเรือที่เคยจดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วมาขอจดทะเบียนใหม่ต้องจดในชื่อเรือที่
ใช้อยู่ในขณะที่ขอจดทะเบียน แต่ในค าร้องผู้ขอจดทะเบียนต้องแจ้งชื่อเรือครั้งสุดท้ายที่ใช้อยู่ในขณะที่การจด
ทะเบียนเป็นเรือไทยได้สิ้นไป 

  
หมวด 6 

สิทธิและหน้าที่พิเศษของเรือไทย 

 

 

มาตรา 47  นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น เรือไทยซึ่งได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้และเรือมีขนาดต่ ากว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทย ซึ่งเป็นบุคคลตาม
มาตรา 7 เท่านัน้จะท าการค้าในน่านน้ าไทยได ้

บทบัญญัติในวรรคก่อนไม่ใช้บังคับแก่เรือของบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งมีขนาดต่ ากว่าที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทย 

  
มาตรา 47 ทวิ16  ในกรณีที่รัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า น่านน้ าไทยส่วนใดยังมีเรือไทยท าการตาม

มาตรา 47 ไม่พอแก่ความต้องการของประเทศ รัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะ
ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ท าการตามมาตรา 47 ได้ มีก าหนดคราวละไม่เกินหนึ่งปี แต่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา 48  ห้ามมิให้บุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 เช่า

หรือรับเอาไปโดยประการอ่ืน ซึ่งเรือไทยมีขนาดตามมาตรา 8 ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทยที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้และเอาไปท าการค้าในน่านน้ าไทย 

  
มาตรา 4917  เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ในระหว่างเวลาที่คงใช้เรือต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

ประจ าเรือ 

                                                           
16 มาตรา 47 ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ 162 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2515 
17 มาตรา 49 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิเรือไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521 



1. ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แล้วแต่กรณี 
2. ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือต่าง ๆ 

3. สัญญาคนประจ าเรือ 

4. สัญญาเช่าเรือ ถ้ามี 
5. ใบตราส่ง ถ้ามี 
6. บัญชีสินค้าส าหรับเรือ ถ้ามี 

7. สมุดปูมเรือ 

8. ใบปล่อยเรือและใบอนุญาตออกจากท่า ถ้ามี 

เอกสารตามวรรคหนึ่ง นอกจากใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แล้วแต่กรณี รัฐมนตรีมี
อ านาจยกเว้นมิให้ต้องมีได้โดยออกเป็นกฎกระทรวง 

เอกสารตามวรรคหนึ่ง อาจใช้พิสูจน์สัญชาติเรือได้ ส่วนภาษาและแบบพิมพ์ของเอกสารนั้น หาก
มิได้มีข้อความบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ท าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 5018  คนประจ าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 7 ซึ่งสามารถท าการค้าใน

น่านน้ าไทยได้ทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 

ส าหรับคนประจ าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 7 ทวิ เพ่ือใช้ประกอบการขนส่งทาง
ทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะต้องมีอัตราส่วนของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 51  เรือไทยเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ธงชาติไทยได้ 
ถ้าเรือล าใดซึ่งมิใช่เรือไทย ใช้ธงชาติไทยเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นเรือไทย ต้องถือว่าเรือล านั้นฝ่าฝืน

พระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 52  ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อ 

1. เรือราชนาวี หรือเรือราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายส่งสัญญาณสั่งให้ชักธงชาติ 

2. ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ 

3. ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ 

4. ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก 

                                                           
18 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิเรือไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2528 



ให้รัฐมนตรีมีอ านาจยกเว้นเรือบางขนาดมิต้องปฏิบัติตามบทแห่งมาตรานี้ได้ โดยออกเป็น
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 53  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือไทยล าใด กระท าการใด ๆ โดยเจตนาจะให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตรวจเรือเข้าใจผิดไปว่าเรือนั้นเป็นเรือต่างประเทศ 

  
มาตรา 53/119  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือไทยปล่อยทิ้งหรือท าให้สารที่เป็นอันตราย

หรือสิ่งใด ๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่พ้นจากเรือลงสู่ทะเลไม่ว่าบริเวณใด ๆ เกินกว่ามาตรฐานที่ก า หนดใน
มาตรา 53/2  ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เป็นการปล่อยทิ้งจากการส ารวจการแสวงหาประโยชน์ หรือจาก
กระบวนการเกี่ยวกับทรัพยากรแร่บนพ้ืนท้องทะเลนอกชายฝั่ง หรือเป็นการปล่อยทิ้งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์อันชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับการลดหรือการควบคุมมลพิษ 

การปล่อยทิ ้งตามวรรคหนึ ่งให้รวมถึงการรั ่ว การก าจ ัด การหก การซึม การสูบ การ
แพร่กระจายหรือการเท สารที่เป็นอันตรายหรือสิ่งใด ๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ด้วย 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมหรือเจ้าของสิ่งก่อสร้างในทะเลทั้งที่ติดตรึงอยู่กับ
ที่หรือที่ลอยน้ าได้ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียม หรือสนับสนุนการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียม 
หรือการส ารวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลด้วย 

  
มาตรา 53/220  ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชั้นและรายชื่อของสารที่เป็นอันตราย มาตรฐานการควบคุม การปล่อยทิ้งสาร
ที่เป็นอันตราย และวิธีการก าจัดสารที่เป็นอันตราย 

  
มาตรา 54  เรือของบุคคลตามมาตรา 7 อันพึงจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

แต่ยังมิได้จดทะเบียนก็ดี หรือเรือซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่การจดทะเบียนได้สิ้นไปด้วยเหตุต่าง ๆ ดัง
ระบุไว้ในมาตรา 22 ก็ดี ไม่ชอบที่จะได้รับประโยชน์อันเรือไทยจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ในเรื่องเสีย
ค่าธรรมเนียมต้องใช้ค่าปรับ ถูกริบ และต้องรับโทษเพ่ือความผิดใด ๆ อันเกิดขึ้นในเรือ หรือโดยคนประจ าเรือ ให้
จัดการแก่เรือนั้นเช่นเดียวกับเป็นเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

  
 

                                                           
19 มาตรา 53/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
20 มาตรา 53/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



หมวด 6/1 

เรือประมง21 

 

  
มาตรา 54/122  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 54/223  ในการขอจดทะเบียนเรือไทยส าหรับเรือประมง นอกจากต้องปฏิบัติตาม

บทบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนเรือไทย ผู้ขอจดทะเบียนต้องได้รับหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นค าขอต่อ
นายทะเบียนเรือ 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมประมงก าหนด และอย่างน้อยต้องมีการรับรองเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง 

(2) เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง 

(3) เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินคดี 
การยื่นค าขอจดทะเบียนเรือไทยส าหรับเรือประมงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนด 

เมื่อนายทะเบียนเรือรับค าขอจดทะเบียนเรือไทยแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ
จดทะเบียน เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองจากกรมประมง และตัวเรือประมงที่จะท าการจดทะเบียน 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือไทยส าหรับเรือประมง ก็ให้รับจด
ทะเบียนเรือไทยส าหรับเรือประมงนั้น และด าเนินการจัดให้มีการท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจ าเรือไว้ที่ตัว
เรือเป็นการถาวรตรงจุดที่เห็นได้ง่าย 

  
มาตรา 54/324  การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า การขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และการขอโอนกรรมสิทธิ์

                                                           
21 หมวด 6/1 เรือประมง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
22 มาตรา 54/1 ยกเลิกโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
23 มาตรา 54/2 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
24 มาตรา 54/3 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือยื่นค าขออนุญาตต่อนายทะเบียนเรือ โ ดยให้
น าความในมาตรา 54/2 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืนของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าตามวรรคหนึ่ง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือแจ้งต่อนายทะเบียนเรือเพื่อท าการตรวจสอบ และเมื่อพนักงานตรวจเรือและ
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันด าเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนเรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนเรือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจึงน าเรือออกใช้ได้ 

  
มาตรา 54/425  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องควบคุมจ านวนเรือส าหรับการประมงเพื่อประโยชน์

ในการป้องกันหรือปราบปรามการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือเมื่อ
ได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตท าการประมงจากกรมประมง หรือ เรือที่ใช้ท าการประมงเกินจ านวนที่
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติก าหนด ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมง
เป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสองปี 

  
มาตรา 54/526  ให้นายทะเบียนเรือมีค าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุแห่งการเพิก

ถอน และจ าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าของเรือประมงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยต่อนาย

ทะเบียนเรือ 

(2) อธิบดีกรมประมงแจ้งเจ้าท่าว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ถูกใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(3) มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องหรือใช้ท าการประมงโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือศาลมีค าสั่งริบเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วอันเนื่องมาจากการกระท าความผิด 

(4)27 เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้ าไทย หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าท่า
แจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของใบอนุญาตใช้เรือนั้น 

                                                           
25 มาตรา 54/4 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
26 มาตรา 54/5 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
27 มาตรา 54/5 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2561 



(5) เรือประมงที่ต้องขอใบอนุญาตท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแต่มิได้ ยื่นขอ
ใบอนุญาตท าการประมงภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียนหรือนับแต่วันที่ใบอนุญาตท าการประมงสิ้นอายุ 
หรือยื่นขอใบอนุญาตท าการประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท าการประมง 

(6) เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ซึ่งอธิบดีกรม
ประมงแจ้งมายังเจ้าท่าว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมง และเจ้าของเรือประมงมิได้แจ้งของดใช้เรือหรือมิได้
ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรม
ประมง 

(7) เรือที่ต้องจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าแต่มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า
ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียน หรือได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าแล้วแต่ได้รับแจ้งจาก
อธิบดีกรมประมงว่ามิได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

(8) เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่อธิบดีกรมประมงแจ้งว่าถูกเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเจ้าของ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ ามิได้แจ้งของดใช้เรือหรือมิได้ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง 

(9) มีการแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าตามมาตรา 54/10 แล้วฝ่าฝืนน าเรือไปใช้ 
(10) มีการขอเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าเป็นเรืออ่ืนตามมาตรา 54/10 แต่

ได้น าเรือดังกล่าวมาใช้ท าการประมง หรือใช้ขนถ่ายสัตว์น้ า แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา 54/628  เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ

ไทยตามมาตรา 54/5 ต้องแจ้งจุดจอดเรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการถูกเพิกถอนทะเบียน
เรือไทยให้เจ้าท่าทราบ และให้ส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือดังกล่าวจากนายทะเบียนเรือ รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งอื่นใดตามที่เจ้าท่าก าหนด 

เมื่อเจ้าท่าได้รับแจ้งจุดจอดเรือตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าท่าด าเนินการตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ของจุดจอดเรือ ในกรณีที่เห็นว่าจุดจอดเรือนั้นไม่เหมาะสมเจ้าท่าอาจก าหนดจุดจอดเรือใหม่ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
และไม่ว่าเรือนั้นจะจอดอยู่ที่ใด ให้เจ้าท่าด าเนินการติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือ
เคลื่อนจากจุดที่จอด และท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเรือนั้นถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนด 

  

                                                           
28 มาตรา 54/6 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



มาตรา 54/729  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือตามที่ได้แจ้งหรือก าหนดตามมาตรา 
54/6 หรือปลด รื้อถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเครื่ องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ รวมทั้ง
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามมาตรา 54/6 วรรคสอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นอัน
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

  
มาตรา 54/830  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เจ้าท่าอาจจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมงหรือเรือขนถ่าย

สัตว์น้ าที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดูแลรักษาก็ได้ โดยให้เรียก
เก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนด หรือ
ในกรณีไม่ปรากฏตัวเจ้าของเรือ ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจหรือศาลแพ่งที่เจ้าของเรือมีภูมิล าเนา
หรือเรือจอดอยู่ในเขตศาลนั้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ศาลสั่งให้น าเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า เครื่องอุปกรณ์ของ
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าวออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนมาชดใช้
ค่าใช้จ่าย ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของ
เรือ 

  
มาตรา 54/931  เรือประมงที่เจ้าของเรือประสงค์จะแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือจะต้องมีหนังสือ

รับรองจากกรมประมง และต้องจัดท าแผนด าเนินการและได้รับอนุมัติแผนด าเนินการจากเจ้าท่า 

ในกรณีที่เป็นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือเนื่องจากเจ้าของเรือประสงค์จะมีเรือประมงล าใหม่
ขึ้นทดแทนหรือด้วยเหตุอ่ืนใด ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าจะมีการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือจริงหรือไม่ ให้เจ้าท่าและ
เจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันด าเนินการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือดังกล่าว 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของเรือยื่นขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมประมงก าหนด 

การจัดท าแผนด าเนินการ การอนุมัติแผนด าเนินการ และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือ
ท าลายเรือ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศก าหนดโดยหารือกับกรมประมงก่อน 

  

                                                           
29 มาตรา 54/7 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
30 มาตรา 54/8 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
31 มาตรา 54/9 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



มาตรา 54/1032  เพ่ือประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเรือไทย เจ้าของเรืออาจแจ้งงดใช้
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าเป็นเรืออ่ืน หรือเรืออ่ืนเป็น
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าต่อนายทะเบียนเรือ ก่อนวันที่นายทะเบียนเรือมีค าสั่งเ พิกถอนทะเบียนเรือไทย
และจ าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย 

ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่ของ
กรมประมงร่วมกันด าเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนเรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ 

การแจ้งงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนด 

  
หมวด 7 

เบ็ดเตล็ด 

 

  
มาตรา 55  ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีความผิดที่เกิดข้ึนในเรือไทย ให้ถือ

ว่าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาด้วย เมื่อปฏิบัติตามมาตรา 78 และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายนั้น 

1. เจ้าท่า หรือผู้รักษาการแทนเจ้าท่า 

2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ ผู้บังคับบัญชาป้อม ผู้บังคับการเรือ หรือผู้
บังคับการกองทหารแห่งราชนาวี 

3. เจ้าพนักงานประมงหรือเจ้าพนักงานศุลกากรตั้งแต่ต าแหน่งประจ าแผนกขึ้นไป 

4. เจ้าพนักงานอ่ืน ๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพ่ือการนี้ 
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ เจ้าพนักงานประมงและเจ้าพนักงานศุลกากรต่ ากว่าต าแหน่งประจ า

แผนกลงมา ให้ถือว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

  
มาตรา 5633  ภายใต้บังคับมาตรา 57 ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจกักเรือและยึดเอกสารเกี่ยวกับเรือ 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                                                           
32 มาตรา 54/10 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัิเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
33 มาตรา 56 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิเรือไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 



(1) เมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี มาตรา 7 จัตวา มาตรา 11 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 48 
มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 หรือมาตรา 53 

(2) เมื่อมีการกระท าความผิดอ่ืนใดเกิดขึ้นในเรือและความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีขึ้น
ไปหรือโทษประหารชีวิต 

  
มาตรา 57  ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้ มีอ านาจกักและยึดตามความในมาตราก่อน 

1. พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และอนุมาตรา 1 อนุมาตรา 2 และอนุมาตรา 4 แห่งมาตรา 55 

2. เจ้าพนักงานศุลกากรตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองขึ้นไป 

การกักหรือการยึดเช่นว่านั้น ห้ามมิให้กักหรือยึดเกินกว่าสองวัน โดยมิได้รับอนุญาตจากศาล การ
นับระยะเวลานั้น ถ้าเรืออยู่ในเมืองท่าไทย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่กักเรือหรือยึดเอกสาร ถ้าเรือ มิได้อยู่ในเมืองท่า
ไทยให้น าเรือเข้ามาในเมืองท่าไทยโดยด่วน และระยะเวลาเช่นว่านั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เรือถึงเมืองท่าไทย 

ถ้าเจ้าพนักงานเห็นเป็นการสมควรที่จะขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกว่าสองวัน ก็ให้ยื่นค า
ร้องต่อศาลภายในระยะเวลาเช่นว่านั้น ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจกักหรือยึดต่อไปได้จนกว่าจะได้มีค าชี้
ขาดของศาลชั้นต้น ค าชี้ขาดนี้ให้ถือว่าเป็นอันถึงที่สุด 

ให้เจ้าพนักงาน หรือศาลโดยค าขอของเจ้าพนักงานแล้วแต่กรณี กักเรือหรือยึดเอกสารจนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ได้ฝ่าฝืน หรือตามความต้องการของบทกฎหมายอ่ืน 

  
มาตรา 57 ทวิ34  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 7 ตรี (1) หรือมาตรา 7 จัตวา (1) หรือในกรณีที่มี

การฝ่าฝืนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือ
ไทยได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย ให้นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  
มาตรา 58  การจดทะเบียน การจดรายการ การแก้หรือการถอนทะเบียนอันจะพึงกระท าตาม

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อนายทะเบียนเรือเรียกร้องก็ให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องน าพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการนั้นมาแสดง 
จนเป็นที่พอใจของนายทะเบียนเรือว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

  

                                                           
34 มาตรา 57 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 



มาตรา 59  ในระหว่างเวลาท างานตามปกติ ผู้มีส่วนได้เสียคนใด เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราในกฎกระทรวงแล้ว ชอบที่จะตรวจรายการในสมุดทะเบียนเรือไทยของเมืองท่าใด ๆ ซึ่งเป็นเมืองท่าขึ้น
ทะเบียนของเรือหรือตรวจหลักฐานเกี่ยวด้วยการนั้น หรือหลักฐานอ่ืนซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย
นาวี*เห็นสมควร หรือจะขอให้คัดส าเนาทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมด้วยค ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้ 

  
มาตรา 60  ให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ย่อรายการการจดทะเบียนหรือการถอน

ทะเบียนเรือไทย ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นคราว ๆ โดยมิชักช้า 

  
มาตรา 6135  ให้เจ้าท่ามีอ านาจกระท าการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับ

ทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว 

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าท่าก าหนดโดยค านึงถึงความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดด้วย 

  
มาตรา 6236  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงินอย่างอ่ืนที่ต้องช าระ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและเงินดังกล่าว และก าหนดกิจการอ่ืน รวมทั้งออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ 
  

หมวด 8 

บทก าหนดโทษ37 

 

 

ส่วนที่ 1 

โทษทางปกครอง 

 

  

                                                           
35 มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัตเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
36 มาตรา 62 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัตเิรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
37 หมวด 8 บทก าหนดโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



มาตรา 6338  ผู้ใดเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามที่
ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 54/3 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54/6 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 54/9 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ได้มีการแจ้งไว้ตามมาตรา 54/10 ต้องช าระค่าปรับทางปกครองดังนี้ 

(1) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส ต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพัน
บาท 

(2) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส ต้องช าระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าพันบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

(3) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส ต้องช าระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

(4) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส ต้องช าระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท 

(5) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส  ต้อง
ช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท  

(6) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องช าระค่าปรับทางปกครองใน
อัตราตั้งแต่สองแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท 

ในกรณีที่เห็นสมควร เจ้าท่าอาจมีค าสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการใด ๆ เพ่ือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 6439  ผู้ใดโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าโดยไม่ได้ด าเนินการทาง

ทะเบียนต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 6540  ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ไม่ช าระค่าปรับทางปกครอง ให้เจ้าท่ามี

อ านาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือบังคับช าระค่าปรับทางปกครอง  ในการนี้ ถ้าศาล
พิพากษาให้ช าระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ช าระค่าปรับทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพ่ือชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้น ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้
แก่ผู้นั้น 

                                                           
38 มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
39 มาตรา 64 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
40 มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



มาตรา 6641  ถ้าการกระท าความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่องและเจ้าท่าได้
พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองส าหรับความผิดนั้น ผู้กระท าต้องช าระค่าปรับรายวันอีกในอัตราดังต่อไปนี้ นับ
แต่วันที่มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติ ให้
ถูกต้อง 

(1) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดต่ ากว่าสิบตันกรอส ให้ปรับวันละหนึ่งร้อยบาท 

(2) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส ให้ปรับวันละห้าร้อย
บาท 

(3) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส ให้ปรับวันละหนึ่งพัน
บาท 

(4) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส ให้ปรับวันละห้าพัน
บาท 

(5) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ให้
ปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท 

(6) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ให้ปรับวันละสามหมื่นบาท 

  
มาตรา 6742  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้ปฏิบัติถูกต้องหรือได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งตามมาตรา 63 วรรคสอง ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นค่าปรับตาม
มาตรา 66 

  
ส่วนที่ 2 

โทษทางอาญา 

 

  
มาตรา 6843  บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์
เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ตรี หรือมาตรา 7 จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

                                                           
41 มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
42 มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
43 มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



คนต่างด้าวซึ่งให้หรือยอมให้กระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ฝ่าฝืน
ดังกล่าว 

  
มาตรา 68/144  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 68 เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 68 ด้วย 

  
มาตรา 68/245  ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 11 มาตรา 17 มาตรา 18 วรรค

หนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม มาตรา 19 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 มาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 วรรคหนึ่ง มาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 40 มาตรา 52 หรือมาตรา 54/3 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

ผู้ใดน าเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือตาม
มาตรา 22 หรือมาตรา 22/1 ไปท าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมง แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยให้ถือว่าเรือนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ใน
การกระท าความผิดหรือเก่ียวกับการกระท าความผิด และให้ริบเสียทั้งสิ้น46 

  
มาตรา 68/347  นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 

ทวิ (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

  
มาตรา 68/448  นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ฝ่าฝืนมาตรา 32 ทวิ (2) 

ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน โดยให้ค านวณค่าปรับจากขนาดของเรือในอัตราตันกรอสละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่
มีการฝ่าฝืน 

  
มาตรา 68/549  ผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

                                                           
44 มาตรา 68/1 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
45 มาตรา 68/2 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
46 มาตรา 68/2 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
47 มาตรา 68/3 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
48 มาตรา 68/4 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
49 มาตรา 68/5 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



ถ้าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 68/650  ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 47 เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 47 

ทวิ มาตรา 50 หรือมาตรา 51 ผู้ควบคุมเรือมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 68/751  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 48 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่

เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 68/852  เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 53 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 68/953  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 53/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่

เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดหรือแก้ไขสารที่
เป็นอันตราย ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมด้วย 

ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามมาตรา 53/1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอ านาจ
รวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิด แล้วให้ส่งพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดได้ด าเนินการก าจัดหรือแก้ไขสารที่ เป็นอันตรายและฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยตนเองในเวลาใกล้เคียงกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่
ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา 68/1054  ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 47 หรือมาตรา 51 ศาลจะสั่งริบเรือ เครื่อง
ประกอบเรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากเรือนั้น และวัตถุที่ใช้ท าการฝ่าฝืนนั้นเสียก็ได้ 

                                                           
50 มาตรา 68/6 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
51 มาตรา 68/7 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
52 มาตรา 68/8 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
53 มาตรา 68/9 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
54 มาตรา 68/10 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



มาตรา 68/1155  ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 54/7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 68/1256  เมื่อเจ้าท่าได้กระท าการเปรียบเทียบตามมาตรา 61 ส าหรับความผิดที่บัญญัติใน

ส่วนนี้แล้ว และผู้กระท าความผิดได้ช าระค่าปรับตามที่เจ้าท่าเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป ในกรณีเช่นว่านี้ ให้อายุความเริ่มนับเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว 

 

หมวด 9 

บทบัญญัติเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 69  ภายในก าหนดเวลาสามปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ เรือทะเลมีขนาดตามมาตรา 

8 ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทยอันเป็นของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ซ่ึง
ได้ลงทะเบียนไว้ และรับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ท าการตามมาตรา 47 และมาตรา 51 วรรคหนึ่งได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่
มาตรา 7 มาตรา 8 และบทบัญญัติที่เก่ียวแก่มาตรานั้น ๆ 

ส่วนเรือล าน้ ามีขนาดตามมาตรา 8 ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทยอันเป็นของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วย
ลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี*
ก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ภายในก าหนดเวลาสองปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ท าการตามมาตรา 47 
ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่มาตรา 7 มาตรา 8 และบทบัญญัติที่เกี่ยวแก่มาตรานั้น 
ๆ 

เมื่อพ้นก าหนดสามปี หรือสองปีแล้ว แล้วแต่กรณี ถ้าพิจารณาเห็นว่าน่านน้ าไทยส่วนใดยังมี
จ านวนเรือไทยท าการตามมาตรา 47 ไม่พอแก่ความต้องการของประเทศรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้เรือของบุคคล
ผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา 7 ดังกล่าวมาแล้ว ท าการตามมาตรา 47 ต่อไปได้ มี
ก าหนดคราวละไม่เกินสองปี แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดขึ้น 

ในระหว่างเวลาสามปีหรือสองปีดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่กรณี เรือตามที่กล่าวในมาตรานี้
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางหรือค่าโดยสารโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก็ดี หรือเรือท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

                                                           
55 มาตรา 68/11 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 
56 มาตรา 68/12 เพิ่มโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 



ให้ท าการตามมาตรา 47 ต่อไปได้ภายหลังก าหนดเวลานั้น ๆ ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่รัฐมนตรีได้ก าหนดขึ้นก็ดี ห้ามมิให้เรือ
นั้นได้รับประโยชน์ตามมาตรานี้ 

  
มาตรา 70  ภายในก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลที่จะใช้เป็น

คนประจ าเรือได้ ยังมีจ านวนไม่พอแก่ความต้องการของประเทศ หรือมีเหตุอ่ืนอันสมควรอนุญาตให้มีการผ่อนผัน
เป็นพิเศษชั่วครั้งคราว ก็ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี *มีอ านาจสั่งอนุญาตผ่อนผันจ านวน 
คุณสมบัติ พ้ืนความรู้และอัตราคนประจ าเรือตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

การขออนุญาตเช่นว่านั้น ให้ผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือหรือผู้แทนท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดี
กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี* และในระหว่างพิจารณาค าขออนุญาตนั้น มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 50 มา
ใช้บังคับแก่เรือนั้น 

การอนุญาตนั้นให้ออกใบส าคัญก าหนดประเภทคนประจ าเรือ ชั้นความรู้ จ านวน ก าหนดเวลาที่
อนุญาต และอ่ืน ๆ ให้ไว้แก่ผู้ขอเพ่ือน าออกแสดงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจ 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 



บัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูง57 

เลขล าดับ ประเภท 
จ านวนเงิน 

บาท สตางค์ 

1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเรือไทย     
  (ก) เรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส 20 - 
  (ข) เรือขนาดเกิน 10 ตันกรอสขึ้นไป แต ่     
  ไม่เกิน 50 ตันกรอส 200 - 
  (ค) เรือขนาดเกิน 50 ตันกรอสขึ้นไป แต ่     
  ไม่เกิน 100 ตันกรอส 500 - 
  (ง) เรือขนาดเกิน 100 ตันกรอสขึ้นไป แต ่     
  ไม่เกิน 200 ตันกรอส 1,000 - 
  (จ) เรือขนาดเกิน 200 ตันกรอสขึ้นไป แต่     
  ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส                     ตันกรอสละ 10 - 
  (ฉ)  เรือขนาดเกิน 1,000 ตันกรอสขึ้นไป      ตันกรอสละ 20 - 
2 ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจ านอง     
  (ก) เรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส 20 - 
  (ข) เรือขนาดเกิน 10 ตันกรอสขึ้นไป แต ่     
   ไม่เกิน 50 ตันกรอส 200 - 
  (ค)  เรือขนาดเกิน 50 ตันกรอสขึ้นไป แต่     
   ไม่เกิน 100 ตันกรอส 500 - 
  (ง)  เรือขนาดเกิน 100 ตันกรอสขึ้นไป แต่     
   ไม่เกิน 200 ตันกรอส 1,000 - 
  (จ)  เรือขนาดเกิน 200 ตันกรอสขึ้นไป         ตันกรอสละ 10 - 
   แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน                                   ล าละ 20,000 - 
3 ค่าธรรมเนียมการหมายเหตุแก้ข้อความในสัญญา     
  (ก)  ไม่เพ่ิมทุนทรัพย์                                    ครั้งละ 20 - 
  (ข)  เพ่ิมทุนทรัพย์     
   หนึ่งหมื่นบาทแรกหรือต่ ากว่าหนึ่งหมื่นบาท 50 - 

                                                           
57 บัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรอืไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2517 



   หนึ่งหมื่นบาทหลัง                                หมื่นละ 20 - 
   เศษของหนึ่งหมื่นบาทให้นับเป็นหนึ่งหมื่นบาท     
   แต่ฉบับหนึ่งไม่เกิน 500 - 

  
 
 

  

เลขล าดับ ประเภท 
จ านวนเงิน 

บาท สตางค์ 

458 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อเรือ การขอโอน     
   ไปขึ้นทะเบียนเรือ ณ เมืองท่าอ่ืน การออก     
   ใบทะเบียนแทนใบเก่า การออกใบทะเบียน     
   ชั่วคราว การออกใบผ่านเมืองท่าชั่วคราว หรือ     
   การออกใบทะเบียนให้ใหม่ในกรณีเปลี่ยน     
   แปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืนของเรือ                  ครั้งละ 100 - 
5 ค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาหลักฐาน     
  (ก)  หนึ่งร้อยค าแรกหรือต่ ากว่าหนึ่งร้อยค า 10 - 
  (ข)  หนึ่งร้อยค าหลัง                                    ร้อยละ 1 - 
   เศษของหนึ่งร้อยค าให้นับเป็นหนึ่งร้อยค า     
6 การออกใบอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วย     
   ลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ท าการค้า     
   ในน่านน้ าไทย                                  ตันกรอสละ 40 - 
7 ค่าธรรมเนียมอ่ืน                            ครั้งละหรือฉบับละ 50 - 

 
 

                      
  

                                                           
58 บัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูง ล าดับ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตเิรือไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521 



รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 248259 

  
มาตรา 3  นามประเทศนี้ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนใด ซึ่ง

ใช้ค าว่า สยาม ให้ใช้ค าว่า ไทย แทน 

  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 162 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 251560 

  
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 251761 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ได้ก าหนดไว้เป็นเวลา 34 ปีเศษแล้ว ปัจจุบันนี้การขนส่งทางน้ าได้
วิวัฒนาการไป และมีเรือขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นมาก อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้เดิมอยู ่ในเกณฑ์ต่ ามาก ไม่
เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 252162 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช 2481 ในส่วนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน เป็นเรือไทย การออกใบ
ทะเบียนชั่วคราวในต่างประเทศและเอกสารประจ าเรือไม่เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังมิได้มีการเก็บ

                                                           
59 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56/-/หนา้ 980/6 ตุลาคม 2482 
60 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89/ตอนที่ 89/ฉบับพิเศษ หน้า 25/6 มิถุนายน 2515 
61 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91/ตอนที่ 77/ฉบับพิเศษ หน้า 1/1 พฤษภาคม 2517 
62 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95/ตอนที่ 156/ฉบับพิเศษ หน้า 27/31 ธันวาคม 2521 



ค่าธรรมเนียมในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืนของเรือในภายหลัง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว
และบัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนั้นโดยที่มาตรา 62 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐการเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ แต่ได้มีพระราชบัญญัติโอนอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวงหรือกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พุทธศักราช 2484 โอนอ านาจดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เพ่ือความสะดวกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติโดยไม่
ต้องอ้างพระราชบัญญัติโอนอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ 
พุทธศักราช 2484 อีก สมควรแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 62 เสียด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 252863 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
ก าหนดให้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทยต้องมีทุนในบริษัทเรือไทยไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ จากกรณีดังกล่าวท า
ให้ชาวต่างประเทศไม่สนใจที่จะมาลงทุนด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี นอกจากนั้นแล้ว การส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ของ
ไทยเท่าที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ไม่สามารถจัดหาเรือใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารด้านขนส่ง เพราะมีราคาแพงมาก 
ประกอบกับจะต้องแข่งขันกับต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เรือประเภท
ขนส่งสินค้าเฉพาะที่บรรจุใส่คอนเทนเนอร์ ซึ่งสะดวกในการขนถ่ายและเดินทาง สามารถรักษาคุณภาพของสินค้า
ให้คงสภาพเดิมอยู่ได้ และนอกจากนั้น เรือที่ท าการค้าในน่านน้ าไทยในปัจจุบันก็ใช้คนประจ าเรือล้วนแต่มีสัญชาติ
ไทยทั้งสิ้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตินี้เสีย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 253464 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  

                                                           
63 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102/ตอนท่ี 154/ฉบับพิเศษ หน้า 8/24 ตุลาคม 2528 
64 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนท่ี 211/ฉบับพิเศษ หน้า 1/4 ธันวาคม 2534 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
ได้ก าหนดอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยและคนต่างด้าวในการถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยไว้ใน
มาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ แต่ไม่มีบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวโดยการถือกรรมสิทธิ์เรือจด
ทะเบียนเป็นเรือไทยแทนคนต่างด้าว นอกจากนั้น การฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวยังท าให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ
และประโยชน์บางอย่างตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีด้วย สมควรวางมาตรการป้องกันมิให้มี
การถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยแทนคนต่างด้าวกับป้องกันมิให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิและประโยชน์จาก
การถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยโดยมิชอบ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 254065 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจด
ทะเบียนเป็นเรือไทยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ท า
ให้การลงทุนในกิจการกองเรือพาณิชย์ไม่คล่องตัว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเสียใหม่เพื่อขยาย
โอกาสให้มีการลงทุนในกิจการกองเรือพาณิชย์มากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254566 

  
ม า ต ร า  2   พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ถั ด จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ ใ น 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 92  ในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ให้แก้ไขค าว่า “กรมเจ้าท่า” เป็น “กรมการ

ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” และค าว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า” เป็น “อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี” 

  

                                                           
65 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนท่ี 53 ก/หน้า 1/7 ตุลาคม 2540 
66 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนท่ี 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ 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 
  
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 255067 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายที่จะเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978 ซึ่งรัฐสภาได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 เพ่ือร่วมมือกับนานาประเทศในการป้องกันมลพิษในทะเลอัน
เนื่องมาจากการปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตรายจากเรือ หรือจากสิ่งก่อสร้างในทะเล ทั้งที่ติดตรึงอยู่กับที่หรือที่ลอยน้ า
ได้ และตามอนุสัญญาดังกล่าวก าหนดให้รัฐภาคีห้ามมิให้เรือที่อยู่ในบังคับของรัฐละเมิดข้อก าหนดของอนุสัญญา 
และต้องจัดให้มีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดซึ่งตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมการกระท า
ดังกล่าวทั้งหมด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
67 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124/ตอนท่ี 26 ก/หน้า 1/6 มิถุนายน 2550 



พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 256068 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 256169 

  
มาตรา 2  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการบังคับใช้พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เพ่ือปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดของเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือประมง ตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าความผิด และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการท าการประมงสามารถด าเนินการได้
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อย่างยั่ งยืนและเป็นระบบอันเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และโดยที่การด าเนินการดังกล่าวต้องกระท าให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในการบริหา ร
จัดการท าการประมงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 256170 

  
มาตรา 2  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 8  ให้เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเรือสนับสนุนการประมง ตามบัญชีรายชื่อเรือสูญ

หายถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก าหนดในวันก่อนวันที่พระราชก าหนดนี้ใช้บั งคับ ถือเป็นเรือที่มีการแจ้งแก่
นายทะเบียนตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 หรือมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช 2481 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ 
  

มาตรา 9  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 
  

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลเรือไทยที่ใช้ท าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมง เพ่ือใช้ในการติดตามควบคุมและ
เฝ้าระวังมิให้มีการน าเรือไปใช้ท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง จากการจัดท าฐานข้อมูลปรากฏว่ามี
เรือบางส่วนที่เจ้าของเรือแจ้งว่าเรือจม สูญหาย จ าหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่สามารถแสดงหลักฐาน
และไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการน าเรือดังกล่าวไปใช้ท าการประมง 
ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรก าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการน า
เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ า และเรือสนับสนุนการประมงดังกล่าวกลับเข้ามาจดทะเบียนเป็นเรือไทย ห รือ
น ามาใช้ท าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้และโดยที่การ
ด าเนินการดังกล่าวต้องกระท าให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการการประมงได้อย่างยั่งยืน 
ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
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