
พระราชบัญญัติ 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 

 

ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ให้ไว้ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 

เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นเอกเทศ 

  
พระมหากษัตริย์ โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3   ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎและข้อบังคับ อ่ืนซึ่ งขัดหรือแย้ งกับบทแห่ ง

พระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การท่าเรือแห่งประเทศไทย” หมายความว่า การท่าเรือซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 
“กิจการท่าเรือ”2 หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือ และให้หมายความรวมถึงอู่เรือและกิจการ

อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 68/ตอนที่ 30/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/15 พฤษภาคม 2494 
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “กิจการท่าเรือ” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการทา่เรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 



“อาณาบริเวณ”3 หมายความว่า เขตซึ่งอยู่ในความควบคุมและการบ ารุงรักษาของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยทั้งทางบกและทางน้ า 

  
มาตรา 54  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวก และ
ความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือภายในอาณาบริเวณ และการอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การจัดตั้ง ทุน และเงินส ารอง 

 

  
มาตรา 6  ให้จัดตั้งการท่าเรือขึ้น เรียกว่า  “การท่าเรือแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์

ดังต่อไปนี้ 
(1) รับโอนกิจการท่าเรือจากส านักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม 

(2)5 ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าเรือเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน 

(3)6 ด าเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าเรือ 

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กทท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “PORT AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่า “PAT”7  

  
มาตรา 7  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา 8  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยตั้งส านักงานใหญ่ในจังหวัดพระนคร และจะตั้งสาขา

หรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดในราชอาณาจักรก็ได้ และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ต่างประเทศในเมื่อได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีก็ได้ 

 

                                                           
3 มาตรา 4 นยิามค าว่า “อาณาบริเวณ” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการทา่เรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 
4 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 
5 มาตรา 6 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
6 มาตรา 6 (3) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2543 
7 มาตรา 6 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 



มาตรา 8 ทวิ8  อาณาบริเวณให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงอาณาบริเวณ
ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย แผนที่นั้นให้ถือว่าเป็นส่วนแห่งพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา 9  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีอ านาจที่จะกระท าการต่าง ๆ ภายในขอบแห่ง

วัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 6  และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(1) สร้าง ซื้อ จัดหา จ าหน่าย เช่า ให้เช่า และด าเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการและความ
สะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ 

(2) ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จ าหน่าย หรือด าเนินงานเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 

(3) ก าหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการท่าเรือ และ
ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีช าระค่าภาระดังกล่าว 

(4) จัดระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการ
ท่าเรือ 

(5) กู้ยืมเงิน 

(6)9 ขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในอาณาบริเวณ 

(7)10 ควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือ
ภายในอาณาบริเวณ 

(8)11 ก าหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณ 

(9)12 ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

(10)13 จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบกิจการท่าเรือและกิจการอ่ืนภายใน
ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าว จะมีคน
ต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทนั้นไม่ได้ 

(11)14 เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือ
ประโยชน์แก่กิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

                                                           
8 มาตรา 8 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 
9 มาตรา 9 (6) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 
10 มาตรา 9 (7) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 
11 มาตรา 9 (8) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 
12 มาตรา 9 (9) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2516 
13 มาตรา 9 (10) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
14 มาตรา 9 (11) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 



มาตรา 10  ให้โอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งสิ้นของส านักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่ง 
ตลอดจนบรรดาที่ดินซึ่งได้เวนคืนไว้แล้วเพ่ือการท่าเรือให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  
มาตรา 11  ที่ดินซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มาด้วยอ านาจแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือบท

กฎหมายอื่นจะโอนต่อไปมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ 

  
มาตรา 12  ให้จ่ายเงินในงบประมาณรายจ่ายวิสามัญลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2494 

ประเภทการบ ารุงการขนส่งเป็นจ านวน 3,000,000 บาท กับงบประมาณส่วนที่เกี่ยวกับการขุดสันดอน การ
ก่อสร้าง และค่าซื้อสิ่งของให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

งบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการขุดสันดอน การก่อสร้าง และค่าซื้อสิ่งของนั้น ให้การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้จ่ายตามรายการที่ปรากฏในงบประมาณ 

  
มาตรา 13  ทุนประเดิมของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ประกอบด้วย 

(1) สินทรัพย์ที่รับโอนมาเมื่อได้หักหนี้สินตามมาตรา 10 ออกแล้ว 

(2) เงินที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับตามมาตรา 12 

  
มาตรา 14  ทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา 15  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ บรรดาที่กฎหมายให้ไว้แก่

ส านักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่ง 

  
มาตรา 16  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งกฎหมายลักษณะอาญา 

  
มาตรา 1715  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร และให้ได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายอ่ืนบรรดาที่เรียกเก็บ
ส าหรับอาคารและที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนอกจากอาคารและท่ีดินที่ให้เช่า 

  

                                                           
15 มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 



มาตรา 17 ทวิ16  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการเสียค่าธรรมเนียม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศุลกากร 

  
มาตรา 17 ตรี17  อสังหาริมทรัพย์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะได้ให้เช่าก่อนหรือหลัง

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อจะต้องการใช้ในกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ได้รับการยกเว้นไม่
อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน 

  
มาตรา 18  เงินส ารองของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ประกอบด้วยเงินส ารองเผื่อขาดและเงิน

ส ารองอ่ืน ๆ เพ่ือความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะ เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าท าให้ดีขึ้น เป็นต้น ตามแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

  
มาตรา 19  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของ

คณะกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  

หมวด 2 

การก ากับ ควบคุมและจัดการ 

 

 

มาตรา 2018  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการนี้จะสั่งให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือท ารายงานหรือ
ยับยั้งการกระท าใด ๆ ซึ่งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ านาจที่จะสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการด าเนินงานได ้

  
มาตรา 21  ในกรณีที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการจะต้องเสนอเรื่องไปยัง

คณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้น าเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 

                                                           
16 มาตรา 17 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 
17 มาตรา 17 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 
18 มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502 



มาตรา 2219  ให้มีคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบคน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องเป็นผู้มีความรู้และ
จัดเจนเกี่ยวกับการท่าเรือหนึ่งคน และเก่ียวกับการเศรษฐกิจหรือการคลังหนึ่งคน 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ 

คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งผู้อ านวยการเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
ให้คณะกรรมการนี้มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย 

  
มาตรา 23  ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้อ านวยการจะต้องเป็นผู้มี

สัญชาติไทย และมีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการท่าเรือ การขนส่ง การเดินเรือ พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือ
การเงิน 

  
มาตรา 24  ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทยในส่วนที่ เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้อ านวยการหรือพนักงานอ่ืนใดเป็นผู้แทนแทนก็ได้ 
  
มาตรา 25  ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการ คือ 

(1) มีส่วนได้เสียในสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือในกิจการที่กระท าให้แก่การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระท าการอันมีส่วน
ได้เสียเช่นว่านั้น 

(2) เป็นพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

(3) เป็นข้าราชการการเมือง 

  
มาตรา 26  ให้ประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งสี่ปี แต่ส าหรับ

กรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเม่ือครบก าหนดสองปี ให้ออกจากต าแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นกึ่งหนึ่งไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับก่ึงหนึ่ง 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 
  
มาตรา 27  ประธานกรรมการและกรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระพ้นจากต าแหน่ง

ตามความในมาตรา 26 เมื่อ 

                                                           
19  มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2499 



(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(4) มีลักษณะต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 25 

ในกรณีที่มีการพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน กรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งเข้าแทนนี้ ย่อมอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 28  ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

  
มาตรา 29  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 22 วรรคท้าย คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กระท ากิจการและวางข้อบังคับและระเบียบการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 9 

(2) แต่งตั้ง ถอดถอน ก าหนด เลื่อนขั้นหรือลดขั้นอัตราเงินเดือนที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งกระท าหน้าที่ช่วยผู้อ านวยการ และก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานอ่ืนของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

(3) วางข้อบังคับการประชุมและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการ 

(4) วางข้อบังคับก าหนดระเบียบปฏิบัติงานและระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย และกรณีอ่ืนท านองเดียวกัน 

(5)20 ก าหนดอัตราค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณ อัตราค่าภาระการใช้ท่าเรือ บริการและ
ความสะดวกต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่ต้องอยู่ภายในอัตราขั้นสูงและขั้นต่ าที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

อ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน (1) นั้น ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมอบหมายให้
ผู้อ านวยการด าเนินการก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าภาระดังระบุไว้ใน (5) จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  
มาตรา 30  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อ านวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการนี้

จะแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้อ านวยการก็ได้ 

                                                           
20 มาตรา 29 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทา่เรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 



ให้ผู้อ านวยการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และให้อยู่ในต าแหน่งได้โดยไม่มีก าหนดเวลา แต่ในกรณีที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนสมรรถภาพ คณะกรรมการ
จะให้ออกจากต าแหน่งด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก็ได้ 

  
มาตรา 31  ผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการก าหนด และให้มีอ านาจบังคับบัญชาพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดการและด าเนินงานของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

  
มาตรา 31 ทวิ21  ผู้อ านวยการ หรือพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุครบหกสิบ

ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากต าแหน่งเมื่อสิ้นปีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้มีการต่ออายุการท างานอีก
คราวละหนึ่งปี จนอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

วิธีการต่ออายุการท างานให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ การต่ออายุการท างานของ
ผู้อ านวยการจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วย 

  
มาตรา 32  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 

(1) แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นอัตราเงินเดือนพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
นอกจากที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการตามความในมาตรา 29 (2)  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการก าหนด 

(2) ออกระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  
มาตรา 33  ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ และพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทยอาจได้รับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด 3 

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 

 

  

                                                           
21 มาตรา 31 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502 



มาตรา 34  ในการด าเนินกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน 

  
มาตรา 35  การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะ

ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ได้ คือ 

(1) สร้างท่าเรือขึ้นใหม่ 
(2) เลิกกิจการในท่าเรือซึ่งเปิดด าเนินการแล้ว 

(3) เพ่ิมหรือลดทุน 

(4) กู้ยืมเงิน 

(5) จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
(6)22 จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบกิจการท่าเรือ และกิจการอ่ืนภายใน

ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

(7)23 เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือ
ประโยชน์แก่กิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  
มาตรา 36  การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อนจึงจะวาง

ข้อบังคับก าหนดระเบียบปฏิบัติงานและระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรณี
อ่ืนท านองเดียวกันได้ 

  
มาตรา 37  การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องไม่วางระเบียบว่าด้วยการใช้ประโยชน์แห่งบริการ

และความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดค่าภาระในการใช้ประโยชน์และความสะดวกเช่นว่านั้น ซึ่งจะเป็นการ
ขัดกับนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการเศรษฐกิจและการคลังตามที่รัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 

  
มาตรา 38  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดท างบประมาณประจ าปีแยกเป็นงบลงทุนและงบท า

การ ส าหรับงบลงทุนนั้นให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการนั้นให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  

                                                           
22 มาตรา 35 (6) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
23 มาตรา 35 (7) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 



มาตรา 39  รายได้ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับจากการด าเนินงานให้ตกเป็นของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

รายได้ที่ได้รับนั้น ในปีหนึ่ง ๆ เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
เช่น ค่าบ ารุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินรางวัล และเงินสมทบกองทุนส าหรับจ่ายสงเคราะห์พนักงาน เงินส ารอง
ธรรมดา เงินส ารองขยายงาน และเงินลงทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบตามความในมาตรา 38 แล้ว เหลือเท่าใดให้
น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 

แต่ถ้ารายได้มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับรายจ่ายดังกล่าวนอกจากเงินส ารองธรรมดาและเงิ น
ส ารองขยายงานแล้ว และการท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืน ให้รัฐจ่ายเงินให้แก่การท่าเรือ
แห่งประเทศไทยเท่าจ านวนที่ขาด 

  
มาตรา 40  ให้คณะกรรมการท ารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานในปี

ที่ล่วงแล้วของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และให้มีค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและ
แผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า 

  
หมวด 4 

การร้องทุกข์และการสงเคราะห์ 

 

  
มาตรา 41  ให้พนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีสิทธิร้องทุกข์เกี่ยวแก่การลงโทษได้ตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 42  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดให้มีกองทุนส าหรับจ่ายสงเคราะห์พนักงานในเวลา

พ้นจากต าแหน่ง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรืออ่ืน ๆ 

อัตราเงินสมทบกองทุนซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยและพนักงานจะพึงจ่าย ประเภทของ
พนักงานที่จะพึงได้รับสงเคราะห์จากกองทุนตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับซึ่ง
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อบังคับดังกล่าวในวรรคก่อน ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

  
หมวด 5 

การบัญชี การสอบ และการตรวจ 



มาตรา 43  ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องแยกตาม
ประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีการสอบบัญชีภายในเป็นประจ า และมีสมุดบัญชีลงรายการ 

(1) การรับและจ่ายเงิน 

(2) สินทรัพย์และหนี้สิน 

ซึ่งแสดงการงานที่เป็นอยู่ตามจริง และตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็น
เหตุที่มาของรายการนั้น ๆ 

  
มาตรา 44  ให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือสอบและรับรองบัญชีของ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยทุกปี 
ห้ามมิให้ตั้งประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้อ่ืนซึ่งเป็นตัวแทนของการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย พนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการงานที่การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยจัดท าเป็นผู้สอบบัญชี 

  
มาตรา 45  ให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐานของการท่าเรือ

แห่งประเทศไทยในเวลาอันสมควรได้ทุกเมื่อ และเพ่ือการสอบบัญชี ให้มีอ านาจไต่ถามสอบสวนประธานกรรมการ 
กรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้อ่ืนซึ่งเป็นตัวแทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือพนักงานของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยได ้

  
มาตรา 46  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานว่าด้วย 

(1) ข้อความค าชี้แจงอันควรแก่การสอบบัญชีที่ได้รับ 

(2) ความสมบูรณ์ของสมุดบัญชีที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยรักษาอยู่ และต้องแถลงด้วยว่า 

1. งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม่ 
2. งบดุลและบัญชีซึ่งตรวจสอบนั้นแสดงการงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่เป็นอยู่

ตามจริงและตามที่ควร ตามข้อความค าชี้แจงและความรู้ของผู้สอบบัญชีเพียงไรหรือไม่ 
  

มาตรา 47  ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีของการท่าเรือแห่งประเทศไทยใน
เมื่อรัฐมนตรีร้องขอ 

  



มาตรา 48  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังจากวันสิ้นปีบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้อง
โฆษณารายงานประจ าปี แสดงบัญชีงบดุล บัญชีท าการ และบัญชีก าไรขาดทุนเพียงสิ้นปีพร้อมกับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตั้งขึ้นตามความในมาตรา 44 

 

หมวด 6 

บทก าหนดโทษ24 

 

  
มาตรา 4925  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม ปรับปรุง และให้ความ

สะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าเรือและการเดินเรือภายในอาณาบริเวณ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 5026  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 49 ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  

                                                           
24 หมวด 6 บทก าหนดโทษ มาตรา 49 และมาตรา 50 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 
25 มาตรา 49 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 
26 มาตรา 50 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2499 



พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 249927 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่เหมาะสมในการที่จะบริหารกิจการของการท่าเรือให้เจริญก้าวหน้า เป็นการสมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการท่าเรือในหลักส าคัญ ๆ อาทิ ก าหนดเขตอาณาบริเวณเพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่การเดินเรือและการสินค้า อ านาจหน้าที่ในการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าให้เรือขนาดใหญ่เดินได้
โดยสะดวก และเรียกเก็บค่าภาระต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายได้ ให้การท่าเรือได้รับยกเว้นจาก
การเสียภาษีอากร เพราะทรัพย์สินของการท่าเรือเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่แล้ว ให้การท่าเรือได้ใช้ที่ดินเพ่ือขยาย
กิจการตามโครงการโดยไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมค่าเช่าในภาวะคับขัน ให้คณะรัฐมนตรีมี
อ านาจตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึน และนอกจากนี้ให้มีบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เพ่ือให้การท่าเรือ
แห่งประเทศไทยได้ด าเนินกิจการให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกิจการ
ท่าเรือสากล 

  
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 250228 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 5  ผู้อ านวยการ หรือพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้ใดมีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ์แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และถ้าไม่ได้รับการต่ออายุการท างานตามความในมาตรา 31 ทวิ ก็ให้พ้นจากต าแหน่งในวันถัดจากวันครบก าหนด
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  

                                                           
27 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73/ตอนที่ 72/หน้า 987/11 กันยายน 2499 
28 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76/ตอนที่ 62/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/12 มิถุนายน 2502 



มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมแก่การบริหารกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ให้เจริญก้าวหน้าไปได้เท่าท่ีควร  จึงจ าต้องแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

  
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 251629 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ไม่มีบทบัญญัติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีอ านาจออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนเป็นเหตุ
ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่อาจออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนได้   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 254330 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ท าให้การบริหารงานของการท่าเรื อแห่ง
ประเทศไทยไม่คล่องตัวเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและแก้ไขเพ่ิมเติมให้การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยมีอ านาจจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด หรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้  ทั้งนี้ โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                           
29 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90/ตอนที่ 154/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/29 พฤศจกิายน 2516 
30 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 111 ก/หน้า 1/29 พฤศจิกายน 2543 


