พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456
มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้
ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระราชด้าริเห็นว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยที่ได้ตราขึนไว้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก 124 นัน ยังมีบกพร่องอยู่หลายประการ สมควรจะเปลี่ยนแก้ให้สมกับกาล
สมัย เพราะฉะนันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้แทน ดังต่อไปนี
ความเบืองต้น
และอธิบายบางค้าที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี
มาตรา 1 พระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า ไทย พระ
พุทธศักราช 2456”
มาตรา 2 1 ให้ ใ ช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี เป็ น กฎหมายตั งแต่ วั น ที่ 1 กั น ยายน พระพุ ท ธศั ก ราช
2456 เป็ น ต้ น ไป
มาตรา 32 ในพระราชบัญญัตินี
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุกล้าเลียง โดยสาร ลาก จูง
ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทังยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้าได้ท้านองเดียวกัน
“เรือก้าปั่น” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลหรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจว
หรือพาย
“เรือก้าปั่นไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรจะใช้ใบด้วยหรือไม่ก็
ตาม และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือก้าปั่นยนต์ด้วย
“เรือก้าปั่นยนต์” หรือ “เรือยนต์” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องยนต์จะใช้ก้าลังอื่นด้วย
หรือไม่ก็ตาม
“เรือก้าปั่นใบ” หรือ “เรือใบ” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยใบและไม่ใช้เครื่องจักรกล
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30/-/หน้า 74/5 สิงหาคม 2456
มาตรา 3 แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525

“เรือกล” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกล และใช้ก้าลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เรือกลไฟเล็ก” หมายความว่า เรือที่มีขนาดต่้ากว่าสามสิบตันกรอสส์ที่เดินด้วยเครื่องจักร
“เรือเดินทะเล” หรือ “เรือทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะส้าหรับใช้ในทะเล ตามกฎ
ข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ
“เรือเล็ก” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย
“เรือโป๊ะ” หรือ “เรือโป๊ะจ้าย” หมายความว่า เรือทะเลที่มีรูปร่างแบบยุโรปและเครื่องเสาเพลา
ใบอย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
“เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ” หรือ “เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ” หมายความว่า เรือที่ใช้ใบในเวลา
เดินทะเล และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในล้าแม่น้า และให้หมายความรวมตลอดถึงเรือฉลอมทะเล
เรือเท้งฉลอมท้ายญวน หรือเรือสามก้าวด้วย
“เรือส้าเภา” หมายความว่า เรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
“เรือบรรทุกสินค้า” หมายความว่า เรือที่ไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดล้า เดินด้วยกรรเชียง แจว
หรือพาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้ส้าหรับบรรทุกสินค้า
“เรือล้าเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้ส้าหรับล้าเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ
ก้าปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก้าปั่น
“เรือล้าเลียงทหาร” หมายความว่า เรือที่ใช้ในการล้าเลียงทหาร ทังนี ไม่ว่าจะเป็นเรือของทาง
ราชการทหารหรือไม่ก็ตาม
“เรือโดยสาร” หมายความว่า เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน
“เรือสินค้า” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือโดยสาร
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ส้าหรับการจับสัตว์น้า หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ทะเล
“เรือส้าราญและกีฬา” หมายความว่า เรือที่ใช้ส้าหรับหาความส้าราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่น
กีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
“เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ” หมายความว่า เรือใบเสาเดียว เรือส้าเภาหรือเรือไม้ ที่ต่อตามแบบเรือ
ที่ใช้อยู่ในสมัยโบราณ
“แพ” หมายความรวมตลอดถึงโป๊ะ อู่ลอย และสิ่งลอยน้าอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
“แพคนอยู่” หมายความว่า เรือนที่ปลูกอยู่บนแพ และลอยอยู่ในล้าแม่น้าหรือล้าคลอง
“ตันกรอสส์” หมายความว่า ขนาดของเรือที่ค้านวณได้ตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือตาม
มาตรา 163

“น่านน้าไทย”3 หมายความว่า บรรดาน่านน้าที่อยู่ภายใต้อ้านาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
และในกรณีตามมาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 และ
มาตรา 220 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้หมายความรวมถึงน่านน้าที่
อยู่ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทยด้วย
“เมืองท่า” หมายความว่า ท้าเล หรือถิ่นที่จอดเรือเพื่อขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
“นายเรือ” หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือก้าปั่น หรือเรืออื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้น้าร่อง
“คนประจ้าเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท้าการประจ้าอยู่ในเรือ
“ลูกเรือ” หมายความว่า คนประจ้าเรือนอกจากนายเรือ
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่
(1) คนประจ้าเรือ หรือผู้อื่นที่รับจ้างท้างานในเรือนัน
(2) เด็กที่มีอายุต่้ากว่าหนึ่งปี
“เจ้าท่า” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการ
ขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*มอบหมาย
“เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*หรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*มอบหมายให้ท้าการออกใบอนุญาต
“เจ้าพนักงานตรวจเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตังให้มีหน้าที่
ตรวจเรือตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา 44 (ยกเลิก)
มาตรา 55 (ยกเลิก)
มาตรา 66 (ยกเลิก)
มาตรา 77 (ยกเลิก)

มาตรา 3 นิยามค้าว่า “น่านน้าไทย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540
4 มาตรา 4 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
5 มาตรา 5 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
6 มาตรา 6 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
7 มาตรา 7 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
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มาตรา 88 ในพระราชบัญญัตินีแห่งใดมีบัญญัติว่าด้วยการออกอนุญาตอย่างใด ๆ ตามซึ่งเจ้าท่า
เห็นจ้าเป็นจะต้องออกเป็นหนังสือ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจเรียกค่าธรรมเนียมส้าหรับใบอนุญาตเช่นนันตามอัตราที่
ก้าหนดโดยกฎกระทรวงแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
มาตรา 99 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่า นน้าไทย รัตนโกสินทรศก 124 ประกาศลง
วันที่ 17 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 125 ว่าด้วยการตังศาลทะเล ประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม รัตนโกสินทรศก
125 ว่าด้วยการออกใบอนุญาตส้าหรับเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก และประกาศลงวันที่ 22 เมษายน รัตนโกสิ
นทรศก 129 ว่าด้วยเรือกลไฟที่ใช้ส้าหรับรับจ้างนัน ท่านให้ยกเลิกเสีย แต่การที่ยกเลิกนีท่านว่ามิได้เกี่ยวแก่การ
อย่างใดที่ได้มีผู้กระท้าไว้แต่ก่อน หรือแก่ความผิดอย่างใดซึ่งได้กระท้าไว้แต่ก่อนเวลาประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติ
นี
มาตรา 10 กฎส้าหรับป้องกันมิให้เรือโดนกัน พระพุทธศักราช 2456 นัน ท่านว่ามิใช่ส้าหรับแต่
เรือก้าปั่นไทยฝ่ายเดียว ให้ใช้ได้ตลอดถึงเรือก้าปั่นทังหลายที่เดินในบรรดาเขตท่า และเขตที่ทอดจอดเรือของ
ราชอาณาจักรไทย แต่อย่าให้ขัดกับพระราชบัญญัตินี เมื่อจะต้องเป็นการขัดเช่นนันไซร้ ต้องให้ถือเอาข้อบังคับใน
พระราชบัญญัตินีเป็นใหญ่ ดังได้ว่าไว้ในข้อ 30 แห่งกฎนัน และท่านว่าผู้เป็นเจ้าของและเป็นนายเรือทุกล้าต้องถือ
และกระท้าตามกฎนันจงทุกประการ
มาตรา 11 การลงโทษจ้าคุกหรือปรับนัน ถ้าจ้าเลยเป็นคนในบังคับต่างประเทศซึ่งมีกงสุ ล ผู้
แทนที่มีอ้านาจฝ่ายตุลาการส้าหรับประเทศนันตังอยู่ในราชอาณาจักรไทย ท่านว่าต้องเป็นหน้าที่ของศาลกงสุลนัน
บังคับให้เป็นไปตามโทษานุโทษ
ภาค 1
ข้อบังคับทั่วไป
หมวดที่ 1
ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ10
มาตรา 8 แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
9 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456
10 ชื่อหมวดที่ 1 ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. 2550
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มาตรา 1211 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี
(1) ก้าหนดแนวแม่น้าล้าคลองหรือทะเลอาณาเขตแห่งใดเป็นเขตท่าเรือและเขตจอดเรือ
(2) ก้าหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดินเรือในเขตท่าเรือนอกจากทางเดินเรือในเขตท่าเรื อ
กรุงเทพฯ
(3)12 ก้าหนดแนวทะเลแห่งใดภายในน่านน้าไทยเป็นเขตควบคุมการเดินเรือ
มาตรา 1313 (ยกเลิก)
มาตรา 1414 (ยกเลิก)
มาตรา 1515 (ยกเลิก)
มาตรา 1616 (ยกเลิก)
หมวดที่ 2
หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้าไทย17
มาตรา 1718 เรือก้าปั่นตามประเภทที่เจ้าท่าประกาศก้าหนดล้าใด เมื่อเข้ามาในน่านน้าไทย นาย
เรือต้องปฏิบัติดังนี
(1) แจ้งต่อเจ้าท่า
(2) ชักธงส้าหรับเรือนันขึนไว้ให้ปรากฏ
(3) ติดตังและเปิดใช้โคมไฟตังแต่เวลาพระอาทิตย์ตกถึงเวลาพระอาทิตย์ขึน
มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
มาตรา 12 (3) เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
13 มาตรา 13 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
14 มาตรา 14 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
15 มาตรา 15 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
16 มาตรา 16 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
17 หมวดที่ 2 หน้าที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเข้ามาหรือออกจากน่านน้าไทย มาตรา 17 ถึงมาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า
ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
18 มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 15) พ.ศ. 2540
11
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การปฏิบัติตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศก้าหนด
มาตรา 1819 เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเล และเป็นเรือไทยขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสส์ขึนไป และ
เรือก้าปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้องรายงานการเข้ามาถึงต่อเจ้าท่าตาม
แบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่จอดเรือเรียบร้อย
มาตรา 1920 เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสส์ขึนไป และ
เรื อก้าปั่ น ต่ างประเทศที่เ ตรี ย มจะออกไปจากเขตท่ าเรื อ ใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้องชัก ธงลา (คือ ธงที่
เรียกว่าบลูปีเตอร์) ถ้าเรือก้าหนดออกในเวลาบ่ายให้ชักธงขึนในเวลาเช้า ถ้าเรือ ก้าหนดออกในเวลาเช้าให้ชักธงขึน
ในเวลาบ่ายของวันก่อน
มาตรา 2021 เรือก้าปั่นต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในเมืองท่าของประเทศไทย ซึ่งมิได้ก้าหนดเป็น
เขตท่าเรือ นายเรือต้องรายงานการเข้ามาหรือออกไปต่อเจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือเข้ามาหรือก่อน
เรือออกไป และต้องปฏิบัติตามค้าสั่งเจ้าท่า
มาตรา 2122 เรือกลที่เป็นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทยขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสส์ขึนไป เมื่อ
จะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือต้องแจ้งก้าหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหกชั่วโมง เพื่อให้เจ้าท่าตรวจสอบว่าปฏิ บัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เสียก่อน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว จึง
อนุญาตให้ออกเรือได้
มาตรา 2223 เรือก้าปั่นที่ใช้เดินทะเลระหว่างประเทศล้าใดที่ต้องมีใบส้าคัญตามที่ก้าหนดในกฎ
ข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163 เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ในน่านน้าไทย นายเรือ ต้องแจ้ง
ก้าหนดออกเรือต่อเจ้าท่าก่อนออกเรือเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง เพื่อให้เจ้าท่าตรวจใบอนุญาตใช้เรือและ
ใบส้าคัญดังกล่าว ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องและใช้การได้

มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
20 มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2525
21 มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2525
22 มาตรา 21 แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่ า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
23 มาตรา 22 แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่ า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
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มาตรา 2324 เรื อกลที่เป็ นเรือเดินทะเลและเป็นเรือไทย และเรือก้าปั่นต่างประเทศที่ต้องมี
ใบส้าคัญตามที่ก้าหนดในกฎข้อบังคับ ส้าหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163 เมื่อจะออกจากเขตท่าเรือใด ๆ ใน
น่านน้าไทยยังเมืองท่าต่างประเทศ นายเรือจะต้องได้รับใบอนุญาตเรือออกจากท่าจากเจ้าท่าเสียก่อน
มาตรา 2425 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 หรือ
มาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
มาตรา 2526 เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางน้า ห้ามมิให้นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือเดินเรือ
เข้าไปในเขตควบคุมการเดินเรือ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ้าเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตังแต่สอง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และให้เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มีก้าหนดไม่เกินหกเดือน
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือตาม
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 2627 (ยกเลิก)
มาตรา 2728 (ยกเลิก)
มาตรา 2829 (ยกเลิก)
หมวดที่ 3
ว่าด้วยท้าเลทอดจอดเรือ
มาตรา 29 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าเรือก้าปั่นล้าใดที่มิได้ผูกจอดเทียบท่าเรือหรือท่าโรงพั ก
สินค้า เรือก้าปั่นล้านันต้องทอดสมอจอดอยู่กลางล้าน้าด้วยสมอสองตัว มีสายโซ่ให้พอทังสองตัวเพื่อกันมิให้เรือเกา
สมอเคลื่อนจากที่นันได้
มาตรา 23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
25 มาตรา 24 แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่ า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
26 มาตรา 25 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
27 มาตรา 26 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
28 มาตรา 27 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
29 มาตรา 28 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
24

มาตรา 30 เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจ้าอยู่นัน ต้องผูกจอดอยู่กับ
สมอทุ่นอย่างมั่นคงสมกับก้าลังของสายโซ่ที่ทอดอยู่นัน
มาตรา 31 ห้ามมิให้เรือก้าปั่น เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบนอย่างใด ๆ ทอดสมอ หรือผูกจอดอยู่
ในทางเรือเดินในล้าแม่น้าเป็นอันขาด
มาตรา 32 ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดที่ผูกจอดเทียบท่าเรือ ท่าพักสินค้า หรือเทียบฝั่งนัน ทอดสมอ
ลงไปในแม่น้าห่างจากหัวเรือเกินกว่าสามสิบเมตร
มาตรา 33 เรือล้าใดที่เจ้าท่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ หรือเรียกคืน หรือยึดใบอนุญาตไว้ โดยเรือ
นันมีความไม่สมประกอบส้าหรับเดินทะเลนัน ต้องให้ผูกจอดทอดไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเจ้าท่าจะก้าหนดให้
มาตรา 34 เรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง เรือส้าเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ดทะเล และ
เรืออื่น ๆ ต้องจอดทอดสมอกลางแม่น้า และถ้าไม่เป็นการขัดขวางก็ให้ทอดจอดซ้อนข้างฝั่งตะวันตก แต่ต้องไว้
ช่องทางเรือเดินไม่น้อยกว่าร้อยเมตรในระหว่างเรือกับฝั่งตะวันตก หรือกับบรรดาเรือที่จอดเทียบฝั่งตะวันตก หรือ
กับแพคนอยู่ที่ผูกเทียบอยู่กับฝั่งตะวันตก
มาตรา 35 บรรดาเรือโป๊ะหรือเรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง เรือส้าเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือเป็ด
ทะเล และเรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้การนัน ต้องให้ถอยไปอยู่ที่ท้าเลส้าหรับทอดจอดเรือ แห่งใดแห่งหนึ่งในเขตท่าตามที่
เจ้ าท่าเห็ น สมควรจะก้าหนดตามครั งคราว และประกาศให้ ทราบทั่ว กันในหนังสื อราชกิจจานุเบกษา และใน
หนังสือพิมพ์จดหมายเหตุในท้องที่ตังแต่สองรายขึนไป
มาตรา 36 ห้ามมิให้เรือก้าปั่นเดินทะเลล้าใดจอดทอดสมอตามล้าแม่น้าในระหว่างคลองสะพาน
หันกับคลองบางล้าภูบน เว้นไว้แต่มีเหตุจ้าเป็น เพราะในระหว่างสองต้าบลนันเป็นที่ทอดจอดเรือรบไทยและบรรดา
เรือก้าปั่นเดินทะเลหรือเรือรบต่างประเทศจะแล่น หรือมีเรืออื่นจูงผ่านคลองสะพานหันขึนไปตามล้าแม่น้านัน ให้
ถือว่าเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากเจ้าท่า และโดยอาศัยข้อบังคับก้ากับอนุญาต
นันอยู่ด้วยตามซึ่งเจ้าท่าจะเห็นสมควร

มาตรา 3730 ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉิน อัน จ้าเป็ นที่จ ะต้ องท้า เช่นนัน ห้ ามมิให้ เรือก้าปั่นล้ าใดจอด
ทอดสมอในล้าแม่น้าระหว่างวัดบุคคโลกับในระยะทางสองร้อยเมตรใต้ปากคลองบางปะแก้ว และระหว่างปาก
คลองผดุงกับคลองส้าเพ็ง เพราะในระหว่างต้าบลเหล่านีเป็นท้าเลยกเว้นไว้ส้าหรับทางให้เรือเดินขึนล่อง
มาตรา 3831 เรื อก้าปั่ น ทุกล้ า ที่บรรทุ กคนโดยสารหรื อ ของจากเมือ งท่าหรื อ ต้าบลใด ๆ ใน
ต่างประเทศเข้ามาในแม่น้าเจ้าพระยา หรือเรือใด ๆ ที่เข้ามาในแม่น้าเจ้าพระยาโดยขนถ่ายคนโดยสารหรือของจาก
เรือก้าปั่นที่มาจากต่างประเทศ เมื่อผ่านด่ านสมุทรปราการแล้ว ถ้าจะส่งคนโดยสารหรือของที่บรรทุกมานันขึนบก
ต้องจอด ณ ที่จอดเรือ หรือเทียบท่าเทียบเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เว้นไว้แต่เมื่อที่จอดเรือหรือท่าเทียบ
เรือไม่ว่างพอจะจอดหรือเทียบได้ หรือเพราะเหตุจ้าเป็นอย่างอื่น ซึ่งถ้าตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก้าหนด
ไว้ และอธิบดีกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิชยนาวี*ลงนามอนุญาตแล้ว จึงจะเข้าจอดหรือเทียบในที่ที่ไ ด้รับ
อนุญาตได้
คณะกรรมการดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้มีจ้านวนห้าคน ประกอบด้วยอธิบดีกรมการขนส่งทางน้า
และพาณิชยนาวี*เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากรและผู้อ้านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็น
กรรมการโดยต้าแหน่ง และบุคคลอื่นอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตัง
มาตรา 38 ทวิ 32 การประชุ มของคณะกรรมการเพื่ อปฏิ บั ติ การตามความในมาตรา 38 ต้ อ งมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ้านวนกรรมการทังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ผู้นั่งเป็นประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
มาตรา 38 ตรี33 ภายใต้บังคับมาตรา 38 ให้เจ้าท่ามีอ้านาจที่จะก้าหนดที่ทอดจอดเรือส้าหรับ
เรือก้าปั่นและเรือเล็กทุกล้า และนายเรือต้องเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจ้าท่าจะชีให้ และห้ามมิให้เอาเรือไปจากที่
นั น หรื อ ย้ า ยไปทอดจอดที่ อื่ น โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ าท่ า เว้ น แต่ เ มื่ อ มี เ หตุ จ้ า เป็ น ซึ่ ง เจ้า ท่ า จะพิ เ คราะห์
เห็นสมควร
เมื่อเรือก้าปั่นล้าใดก้าลังเข้ามา นายเรือจะต้องยอมให้เจ้าท่าขึนไปบนเรือ และถ้าจ้าเป็นจะหยุด
เรือรอรับก็ต้องหยุด
มาตรา 37 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456
31 มาตรา 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2510
32 มาตรา 38 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2493
33 มาตรา 38 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2493
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มาตรา 38 จัตวา34 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล้าใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 38 ตรี ต้องระวางโทษปรับตังแต่สามพันบาทถึงสามหมื่ นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 39 เรือก้าปั่นล้าใดเมื่อเข้ามาถึงในเขตท่าแล้ว มิได้กระท้าการถ่ายสินค้าหรือขนสินค้าขึน
เรืออย่างหนึ่งอย่างใด นับตังแต่ 10 วันขึนไปก็ดี ท่านว่าถ้าจะต้องการเอาที่ซึ่งเรือล้านันจอดอยู่ให้ เรืออื่นที่ใช้ใน
การค้าขายทอดจอด ก็ให้ ถอยเรื อที่ไม่ได้ท้าการเช่นว่านัน ไปทอดจอดในที่อื่นภายในเขตท่ าตามที่เจ้า ท่ า จะ
ก้าหนดให้
มาตรา 40 เรือก้าปั่นล้าใดต้องการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือก้าปั่นล้าใดที่เทียบท่าเรือหรือ
ท่าสินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในล้าแม่น้าก็ให้ชั กธงสัญญาณอักษร “B.A.Z.” (บี เอ แซด) ตามแบบข้อบังคับ
ระหว่างนา ๆ ประเทศส้าหรับการใช้ธงสัญญาณ แล้วเจ้าท่าจะได้ขึนไปบนเรือล้านันและชีให้ทอดจอด
[ค้าว่า “B.A.Z.” (บี เอ แซด) แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477]
มาตรา 41 เรือก้าปั่นล้าใดต้องการให้กองตระเวนมาช่วยก็ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “S.T.”
(เอส ที) ตามแบบข้อบังคับระหว่างนา ๆ ประเทศส้าหรับการใช้ธงสัญญาณ ถ้ามีเหตุ ส้าคัญขัดขืนต่อการบังคับ
บัญชาเกิดขึนในเรือฉะนันแล้ว ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “R.X.” (อาร์ เอกซ์)
[ค้ า ว่ า “S.T.” (เอส ที ) และค้ า ว่ า “R.X.” (อาร์ เอกซ์ ) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา 10 แห่ ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477]
มาตรา 42 ก่อนที่เรือก้าปั่นไฟหรือเรือก้าปั่นใบเดินทะเลล้าใดจอดทอดหรือผูกจอดเป็นปรกตินัน
ห้ามมิให้เรืออื่นเข้าไปเทียบข้าง ให้เข้าเทียบได้แต่เฉพาะเรือไฟเล็ กและเรือเล็กของกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวี* หรือของเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา หรือของกรมศุลกากร หรือของผู้น้าร่อง หรือเรือของกระทรวง
ทหารเรือซึ่งจะมีหน้าที่พิเศษ
ในเวลาที่เรือก้าปั่นล้าใดที่ก้าลังแล่นขึน หรื อล่องในล้าแม่น้านัน ห้ามเป็นอันขาดมิให้เรือจ้าง เรือ
บรรทุกสินค้าหรือเรือเล็ก หรือเรืออย่างใด ๆ เข้าไปเกี่ยวพ่วงข้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษของนายเรือล้านัน
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มาตรา 38 จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 43 เมื่อจะทอดจอดเรือก้าปั่นล้าใด นายเรือหรือผู้น้าร่องต้องทอดจอดเรือนัน โดยให้กิน
เนือที่อย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ และความบังคับข้อนี เจ้าท่าต้องระวังเป็นธุระอยู่เสมอให้มีผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้อง
มาตรา 44 ตามล้าแม่น้าเล็ก และในคลองต่าง ๆ นันอนุญาตให้จอดเรือต่าง ๆ ได้ทังสองฟาก แต่
อย่าให้เป็นที่กีดแก่ทางเรือขึนล่องที่กลางล้าน้า และห้ามไม่ใ ห้จอดซ้อนล้าหรือจอดขวางหรือตรงกลางล้าน้าล้า
คลองเป็นอันขาด
มาตรา 45 เรือก้าปั่นเรือเล็กและแพต่าง ๆ ที่จอดเทียบฝั่งแม่น้า หรือเทียบท่าสินค้า หรือท่าเรือ
นัน ห้ามมิให้จอดขวางล้าน้า ต้องจอดให้หัวเรือท้ายเรือ หัวแพท้ายแพหันตามยาวของทางน้า
มาตรา 45/135 ให้เจ้าท่าโดยค้าแนะน้าของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ้านาจประกาศก้าหนดแนวแม่น้า ล้าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลอาณาเขต เป็นเขตห้ามจอดเรือหรือแพ
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้
เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีก้าหนดไม่เกินหกเดือน
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ถูกยึดใบประกาศนียบัตรควบคุมเรือตาม
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท
ความในวรรคสองให้ใช้กับผู้กระท้าความผิดซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแพและแพคนอยู่ด้วย
มาตรา 46 ตามท่าขนสินค้าและท่าขึนทังสองฟากแม่น้าเจ้าพระยาหรือตามสองข้างเรือก้าปั่นก็ดี
ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้า เรือไฟเล็ก เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ จอดหรือผูกเทียบซ้อนกันเกินกว่าสองล้า ถ้าเป็น
แพคนอยู่ห้ามมิให้จอดเทียบหน้าแพเกินกว่าล้าหนึ่ง
มาตรา 46 ทวิ36 ให้เ จ้า ท่า มีอ้า นาจสั ่ง ห้า มใช้แ ละให้แ ก้ไ ขท่า รับ ส่ง คนโดยสาร ท่า รับ ส่ง
สิน ค้า ท่าเทียบเรือ และแพในแม่น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้าไทย ซึ่งมีสภาพไม่ปลอดภัยในการใช้ หรืออาจเกิดอันตรายแก่
ประชาชนหรือแก่การเดินเรือ โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบเป็นหนังสือ ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองให้ปิดค้าสั่งไว้ ณ ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ หรือแพนัน และให้ถือว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองได้รับค้าสั่งนันแล้ว
35
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มาตรา 45/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
มาตรา 46 ทวิ เพิ่ มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บ ที่ 50 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515

เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองซึ่ งได้ รั บ ค้ าสั่ ง จากเจ้า ท่ า ตามความในวรรคหนึ่ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค้าสั่ง ค้าชี ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งห้ามใช้นันมีผลบังคับได้ ในกรณีไม่มีอุทธรณ์ค้าสั่ง หรือมีอุทธรณ์แต่รัฐมนตรี
สั่งให้ยกอุทธรณ์ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งภายในเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดหรือภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับทราบค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามค้าสั่ง โดยคิดค่าใช้จ่ายจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามค้าสั่งแล้ว ให้เจ้าท่าเพิกถอนค้าสั่งห้ามใช้
ในกรณีที่เจ้าท่าจัดการแก้ไขเอง จะรอการเพิกถอนค้าสั่ง ห้ามใช้ไว้จนกว่าเจ้า ของหรือผู้ค รอบครองจะช้าระ
ค่าใช้จ่ายให้เจ้าท่าก็ได้
เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองคนใดใช้เ อง หรือ ยิน ยอมให้ผู้อื่น ใช้ท่า รับ ส่ง คนโดยสาร ท่า รับ ส่ง
สินค้า ท่า เทีย บเรือ หรือ แพ ซึ่ง เจ้า ท่า มีค้า สั่ง ห้า มใช้ และยัง ไม่ไ ด้เ พิก ถอนค้า สั่ง นั น ต้อ งระวางโทษ ปรับตัง
แต่สามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง37
มาตรา 47 ห้ามมิให้แพไม้ซุงที่กว้างกว่ายี่สิบต้นซุงจอดผูกเทียบข้างเรือก้าปั่น หรือเทียบท่าขน
สินค้าหรือท่าขึน และห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง หรือเรือส้าเภาผูกจอดผูกเทียบข้างเรือก้าปั่นมากกว่าข้างละ
หนึ่งล้า และห้ามมิให้เรือเช่นว่ามานีจอดผูกเทียบท่าขนสินค้าหรือท่าขึนมากกว่าสองล้า
มาตรา 48 ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือล้าเลียง เรือส้าเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือกลไฟเล็ก และเรือ
และแพไม้ต่าง ๆ จอดผูกกับฝั่งแม่น้ามากล้าหรือโดยอย่างที่ให้ล้าออกมาในทางเรือเดิน หรือจนเป็นที่กีดขวางแก่
การเดินเรือ
มาตรา 49 เรือก้าปั่น หรือเรือเล็กที่จอดมากกว่าสองล้าในแม่น้านอกแนวเรืออื่น ๆ หรือนอก
แนวแพคนอยู่ ซึ่งจอดอยู่ในท้องที่เดียวกันนัน ท่านให้ถือว่าเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กนันเท่ากับจอดล้า ออกมาในทาง
เรือเดิน
มาตรา 50 ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้วในมาตรา 46 และ 47 นัน เจ้าท่าจะเห็นสมควรลดหย่อน
โดยให้อนุญาตพิเศษก็ได้
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มาตรา 46 ทวิ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติการเดินเรือ ในน่านน้า ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 5138 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือหรือแพผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 มาตรา
30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา
44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 ถ้าเป็นเรือก้าปั่นต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าเป็นเรือเล็กหรือแพ ต้อง
ระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าสิบบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
หมวดที่ 4
ว่าด้วยทางเดินเรือในล้าแม่น้า
มาตรา 52 ในเขตท่ากรุงเทพฯ นัน ให้มีทางเดินเรือสองสาย ดังนี คือ
(1) สายตะวันออกเรียกว่าสายใหญ่ สายนีมีเขตโดยกว้างตังแต่เรือก้าปั่นที่ทอดอยู่กลางแม่น้า
จนถึงฝั่งตะวันออก หรือถึงแคมเรือก้าปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันออก
(2) สายตะวัน ตก สายนี มีเ ขตโดยกว้า งตั งแต่เ รือ ก้ า ปั ่น ที ่ท อดอยู ่ก ลางแม่น้ า จนถึง ฝั ่ง
ตะวันตก หรือถึงแคมเรือก้าปั่น หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันตก
มาตรา 52 ทวิ39 เมื่อมีเหตุจ้าเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่การเดินเรือ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจประกาศ
ก้าหนดทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้าล้าคลองเป็นการเฉพาะคราวได้
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามประกาศก้าหนดทางเดินเรือหรือประกาศ
ควบคุมการเดินเรือตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งยึด
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีก้าหนดไม่เกินหกเดือน40
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือที่ถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมี สิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าสั่ง ค้าชีขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งนันมีผลบังคับได้41

มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
39 มาตรา 52 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520
40 มาตรา 52 ทวิ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
41 มาตรา 52 ทวิ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
38

มาตรา 52 ตรี42 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือซึ่งถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือ ผู้ใ ดปฏิบัติ
หน้าที่ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา 52 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตังแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 53 แนวล้าแม่น้าทังสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรห่างจากฝั่ง หรือจากแคมเรือก้าปั่น
ที่จอดผูกเทียบฝั่ง หรือจากแพคนอยู่ที่จอดผูกเทียบฝั่งนัน ให้หวงห้ามไว้ส้าหรับเป็นทางเดินเรือเล็ก
ห้ามมิให้เรือก้าปั่นใช้แนวนันเป็นอันขาด นอกจากเป็นเวลาจ้าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เรือโดนกัน
หรือเพื่อกลับหรือเคลื่อนเรือจากที่จอด
มาตรา 5443 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 53 ต้องระวางโทษปรับตั งแต่ห้าร้อย
บาทถึงห้าพันบาท
(ก) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ่
มาตรา 55 เรือก้าปั่นไฟทุกขนาด (นอกจากที่ว่าไว้ในมาตรา 58) และเรือก้าปั่นใบทุก ๆ อย่างที่มี
ขนาดเกินกว่าห้าสิบตัน เมื่อขึนล่องในล้าแม่น้าต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันออก เว้นไว้แต่เมื่อมีเหตุจ้าเป็น เรือ
เพื่อจะเข้าจอด หรือออกจากท่าหรือฝั่ง จึงเดินนอกสายนันได้
และบรรดาเรื อที่ว่ามานี ต้องเดินโดยช้าที่สุดที่พอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และเพื่อ
ป้องกันอันตรายแก่เรือ และอันตรายที่อาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนัน
มาตรา 5644 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษปรับตังแต่
ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ข) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันตก
มาตรา 57 บรรดาเรือใบขนาดต่้ากว่าห้าสิบตันและเรือทุกอย่างนอกจากได้กล่าวไว้ในมาตรา 55
นัน ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก
มาตรา 52 ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 54 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
44 มาตรา 56 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
42
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มาตรา 5845 บรรดาเรือก้าปั่นไฟที่จูงเรืออื่นที่มีขนาดต่้ากว่าสามสิบห้าตันเกินกว่าล้าหนึ่งขึนไป
ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก
ห้ามมิให้เรือก้าปั่นไฟล้าใดจูงเรือก้าปั่น หรือเรืออย่างอื่นในเขตท่ากรุงเทพฯ มากล้าจนเกินกว่า
ก้าลังของเรือก้าปั่นไฟล้านันจะจูงไปได้ระยะทางชั่วโมงละสองไมล์เป็นอย่างน้อย และห้ามมิให้เรือก้าปั่นไฟล้าใดที่
จูงเรืออยู่นันเดินไปโดยระยะทางเกินกว่าชั่วโมงละหกไมล์ในเวลาทวนน้า หรือเดินเร็วกว่าชั่วโมงละสี่ไมล์ในเวลา
ตามน้า
ห้ามเป็นอันขาด มิให้จูงเรือเล็กเกินกว่าคราวละสามสิบสองล้าเป็นอย่างมาก และห้ามมิให้เรือที่
ถูกจูงนันผูกเทียบซ้อนล้ากันเกินกว่าตับละสี่ล้า
มาตรา 59 ในเวลาที่ก้าลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเข้ากับสายโยงนัน ห้ามมิให้เรือไฟลาก หรือ
เรือไฟเล็ กที่เป็น เรื อจูงนันแล่ นรออยู่ ในสายทางเรือเดินเป็นอันขาด ถ้าจะใช้สายทางเรือเดิ นในการจูง เรือจูง
เหล่านันต้องแล่นอยู่เสมอให้ได้ระยะทางไม่น้อยกว่าชั่วโมงละสองไมล์
มาตรา 6046 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือ
มาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ค) ว่าด้วยส่วนของทางเรือเดินทังสองสายที่หวงไว้
ส้าหรับให้เรือเล็กเดิน
มาตรา 61 เรือเล็กทังหลาย เดินในทางเรือเดินได้ทังสองสาย
มาตรา 62 นอกจากมีเหตุจ้าเป็น หรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง บรรดาเรือเล็กต้อง
เดินอยู่ในแนวน้า ในระหว่างระยะสามสิบเมตร จากฝั่งหรือจากเรือก้าปั่นที่จอดเทียบฝั่ง หรือจากแพคนอยู่ที่ผูก
จอดกับฝั่งแม่น้า
มาตรา 63 เรือบรรทุกเข้าต้องเดินได้แต่ในแนวน้าที่ก้าหนดไว้ส้าหรับเป็นทางเดินของเรือเล็ก
ในทางเรือเดินสายตะวันตก และห้ามมิให้ไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออกในตอนหนึ่งตอนใดเป็นอันขาด
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มาตรา 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456
มาตรา 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 64 เมื่อมีเหตุจ้าเป็นหรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง และเรือบรรทุกเข้าหรือเรือ
เล็กจะต้องท้านอกเหนือที่บังคับไว้ในมาตรา 62 และ 63 ฉะนัน ก็ให้ท้าโดยความระวังทุกอย่างที่จะมิให้เป็นการกีด
ขวางแก่การเดินเรือได้
มาตรา 65 ห้ามมิให้เรือบรรทุกเข้าหรือเรือเล็กผ่านหน้าเรือก้าปั่นไฟที่ก้าลังแล่นขึนหรือล่องใน
ล้าแม่น้านันใกล้กว่าระยะร้อยเมตร และถ้าจะข้ามฟากไปยังท่าหรือโรงสีห้ามมิให้ตัดข้ามเหนือแห่งที่จะไปนันเกิน
กว่าที่ควร
มาตรา 66 บรรดาเรือยนตร์ที่ยาวไม่เกินกว่าหกเมตรนัน ยอมให้เดินได้ในแนวล้าแม่น้าทั งสอง
สายที่ก้าหนดไว้ส้ าหรั บ ให้เรื อเล็ กเดิน แต่ถ้าจะเดินห่ างจากฝั่ งภายในระยะสามสิบเมตร ต้องเดินโดยช้า ที่สุ ด
พอสมควรแก่การควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให้เป็นเหตุอันตรายแก่เรือเล็กที่ใช้กรรเชียงหรือ
แจวพาย
มาตรา 6747 นายเรื อหรื อผู้ ที่ควบคุมเรือผู้ ใ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 62 มาตรา 63
มาตรา 64 มาตรา 65 หรือมาตรา 66 ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ฆ) ว่าด้วยทางคลองต่าง ๆ
มาตรา 6848 ในแม่น้าล้าคลองต่าง ๆ นอกเขตท่า บรรดาเรือที่เดินตามน้าให้เดินกลางล้าแม่น้า
หรือล้าคลอง เรือที่เดินทวนน้าให้เดินแอบฝั่ง ถ้าไม่สามารถจะท้าอย่างหนึ่งอย่างใดดังว่ามานี ให้เดินกลางร่องน้า
และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการเดินเรือแห่งท้องถิ่นซึ่งตังขึนเพื่อควบคุมการเดินเรือในล้าแม่น้าหรือคลองนัน ๆ ด้วย
ให้เจ้าท่าหรือข้าหลวงประจ้าจังหวัดในท้องถิ่น ที่ไม่มีเจ้าท่า มีอ้านาจออกข้อบังคับควบคุมการ
เดินเรือในแม่น้ าและล้ าคลองใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นของตนได้ ข้อบังคับนันเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐ มนตรี
เจ้าหน้าที่ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 6949 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 68 หรือข้อบังคับที่
ออกตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
มาตรา 67 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 68 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช 2477
49 มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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หมวดที่ 5
ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ
(ก) แพไม้
มาตรา 70 แพไม้ต่าง ๆ ต้องมีคนประจ้าให้พอแก่การที่จะควบคุมรักษาแพโดยเรียบร้อย และคน
ประจ้าแพต้องระวังอย่างที่สุดที่จะเป็นได้เพื่อไม่ให้แพกีดขวางแก่การเดินเรือ หรือโดนกับแพคนอยู่หรือเรือที่ทอด
จอดอยู่ในล้าแม่น้า แพไม้ทุก ๆ แพต้องชักธงเครื่องหมายของเจ้าของแพ และธงส้าหรับเช่นนีต้องจดทะเบียนที่
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* แพใดมีซุงกี่ต้นและก้าหนดจะมาถึงเขตท่ากรุงเทพฯ ได้เมื่อใดนัน เจ้าของแพ
ต้องท้าหนังสือแจ้งความล่วงหน้าให้เจ้าท่าทราบ
มาตรา 71 ห้ามมิให้แพไม้จอดผูกกับเรือก้าปั่นหรือหลักหรือแพคนอยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
นายเรือหรือเจ้าของหลักเจ้าของแพนัน ๆ
มาตรา 72 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ แพไม้ต่าง ๆ ที่จะล่องหรือจูงลงมานัน ต้องเดินในทางเดินเรือ
สายตะวันตก ถ้าจะเดินในสายตะวันออก ต้องเดินได้แต่แพไม้ที่มีเรือจูง แพไม้แพหนึ่งต้องมีซุงไม่เกินกว่าสองร้อย
ต้น หรือกว้างเกินกว่ายี่สิบเมตร
มาตรา 73 ห้ามมิให้ล่องแพไม้ขึนลงในล้าแม่น้า ในระหว่างเวลาตังแต่ พระอาทิตย์ตกจนถึงพระ
อาทิตย์ขึน
มาตรา 74 ในคลอง ห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่าสี่ต้นและที่ผูกติดต่อกันยาว
เกินกว่าสองชั่วซุง และส่วนแพไม้ไผ่นันไม่ให้ยาวเกินกว่าสิบหกเมตร และกว้างเกินกว่าที่พอจะให้แพนันเดินใน
คลองได้โดยไม่กีดแก่การเดินเรือ
แต่ถ้าข้าหลวงประจ้าจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าในคลองใดหรือในคลองตอนใดซึ่งใช้เรือกลไฟหรือ
เรือยนตร์ลากจูงแพเกินกว่าที่ได้ก้าหนดไว้ในวรรคก่อนโดยไม่เป็นภัยแก่การจราจรทางน้า ก็อาจผ่อนผันให้ผูก
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 30 เมตร50
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มาตรา 74 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)

เมื่ อ ข้ า หลวงประจ้ า จั ง หวั ด ได้ ผ่ อ นผั น ให้ ต ามวรรคก่ อ นแล้ ว ภายหลั ง ปรากฏว่ า เป็ น ภั ย แก่
การจราจรทางน้า จะถอนเสียก็ได้51
มาตรา 7552 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 หรือ
มาตรา 74 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ข) แพคนอยู่
มาตรา 76 ห้ามมิให้จอดแพคนอยู่ในล้าแม่น้าห่างจากฝั่งเกินกว่าพอดีส้าหรับมิให้แพนันค้างแห้ง
ในเวลาน้าลงงวด
มาตรา 77 เสาหลักส้าหรับผูกแพคนอยู่นันห้ามมิให้ปักพ้นแนวหน้าแพออกไปมากกว่าหนึ่งเมตร
ครึ่ง
มาตรา 78 ห้ามมิให้ปลูกเรือนที่ปักเสาลงเลนตามฝั่งแม่น้า ห่างออกมาจากฝั่งจนเกินกว่าพอดี
ส้าหรับไม่ให้มีน้าค้างอยู่ใต้เรือนเมื่อเวลาน้าลงงวด
มาตรา 79 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างหรือยาวเกินกว่าสิบหก
เมตรนับรวบทังชานและแพเล็กที่เป็นส่วนติดต่อกับแพนันด้วย
มาตรา 80 ตามล้าคลองห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างเกินกว่าสิบสองเมตร และห้ามมิให้
แพใดที่ผูกจอดกับฝั่งยื่นล้าออกมาจนอาจเป็นที่กีดขวางแก่การเดินเรือ
มาตรา 81 ห้ามมิให้จูงแพคนอยู่ขึนล่องในตอนใต้หลักเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ ในระหว่าง
ตังแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึน
มาตรา 82 แพคนอยู่ที่จะจูงขึนล่องในล้าแม่น้านันต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก ต่อเมื่อมี
เหตุอันจ้าเป็นจึงให้เดินในทางเดินสายตะวันออกได้
51
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มาตรา 74 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)
มาตรา 75 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 83 ห้ามมิให้จอดผูกแพคนอยู่แพใดกับฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาภายในเขตท่ากรุงเทพฯ โดย
มิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
มาตรา 84 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าแพคนอยู่แพใดยื่นออกมาในล้าแม่น้า จนอาจเป็นเหตุ
น่ากลัว อัน ตรายแก่การเดินเรือในเวลากลางคืนได้ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจบังคับให้แพนันจุดโคมไฟสีขาวไว้ในที่เด่นแล
เห็นได้ง่ายในระหว่างเวลาตังแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึน เพื่อป้องกันมิให้เรือใหญ่เล็กแล่นมาโดนแพนัน
มาตรา 85 ตังแต่วันที่ให้ใช้พระราชบัญญัตินีเป็นกฎหมาย ถ้าจะจอดแพคนอยู่หรือ ปลูกเรือนมี
เสาปักเลนตามฝั่งแม่น้าภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามล้าคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
ท่าก่อนจึงท้าได้
มาตรา 86 ค้าขออนุญาตนันต้องเป็นหนังสือและมีแผนที่ฝั่งน้าแพคนอยู่หรือเรือนปักเสาลงเลนที่
ข้างเคียงและท้าเลที่จะจอดแพและปักหลักผูกแพนันด้วย
มาตรา 87 เมื่อรับค้าขออนุญาตแล้ว เจ้าท่าต้องตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง และถ้าเห็นว่าเป็น
การปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับในมาตรา 85 และ 86 ทุกอย่างแล้วก็ให้ออกอนุญาตให้ตามที่ขอ
มาตรา 88 ห้ามมิให้ลงมือท้าการปลูกสร้างก่อนที่ได้รับอนุญาตตามที่ร้องขอนันเป็นอันขาด
มาตรา 89 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจและภายนอกเขตนันให้เจ้าพนักงานท้องที่
มีอ้านาจที่จะบังคับให้รือถอนแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปั กเสาลงชายฝั่งน้า ที่จอดหรือปักหรือสร้างผิด
ต่อข้อบังคับในมาตราตังแต่ 76 ถึง 79 จะเป็นแพหรือหลักหรือเรือนที่ตังอยู่นันเมื่อก่อนหรือในภายหลังเวลาใช้
พระราชบัญญัตินีก็ตาม และให้มีอ้านาจบังคับให้รือถอนบรรดาแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงใน
ชายฝั่งน้า ซึ่งได้ปลูกขึนโดยมิได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หรือที่ปลูกโดยไม่ถูกต้องตามข้อความในอนุญาตที่ได้ออกให้
นันด้วย
มาตรา 9053 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา 89 ต้อง
ระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละหนึ่งร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ ถูกต้องและให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
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มาตรา 90 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

ตามมาตรา 89 บังคับให้รือถอนแพคนอยู่ หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งน้าโดยให้ผู้เป็นเจ้าของเสียค่ารือถอน
นันเอง
ในกรณีที่เจ้าของไม่รือถอนภายในก้าหนดเวลาที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามมาตรา 89
ก้าหนด ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีค้าสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรือถอน
ในกรณีที่เจ้ าท่าเป็ น ผู้ จั ดการให้ มีการรือถอนตามค้าสั่ งศาลตามวรรคสอง ให้ เจ้าท่าใช้ความ
ระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของต้องเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายในการรือถอน
ในกรณีที่เจ้าของไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดตามควร
แก่กรณี ให้เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน้าวัสดุที่ถูกรือถอนรวมทังสิ่งของที่ขน
ออกจากแพคนอยู่หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งส่วนที่มีการรือถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ได้
จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนันให้น้าไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้จ่ายไปในการจัดการรือถอน และถ้า
มีเงินเหลือจากการชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้เจ้าท่าเก็บรักษาเงินนันไว้ ถ้าเจ้าของมิได้เรียกร้ องเอาภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่เจ้าท่าได้เก็บรักษาไว้ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา 9154 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 หรือมาตรา 84 ต้อง
ระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ค) ว่าด้วยเรือจับสัตว์น้าและโพงพางที่ขวางแม่น้า
มาตรา 92 การจับสัตว์น้าด้วยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายล้าติดกันขวางล้าน้าหรือ
ทอดทุ่นหรือปักหลักโพงพางเป็นแถวจากฝั่งถึงกลางล้าน้านัน การจับสัตว์น้าด้วยวิธีเหล่านี ห้ามมิให้กระท้าในเขตท่า
กรุงเทพฯ ถ้าพ้นเขตท่ากรุงเทพฯ ออกไปจะท้าโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก็ได้
มาตรา 93 ในระหว่างเวลาตังแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึน เจ้าของเรือจับสัตว์น้า
หรือทุ่นหรือหลักโพงพางเช่นว่ามาแล้ว ต้องจุดไฟเป็นแสงโพลงไว้บนฝั่งตรงกับแถวเรือหรือทุ่นหรือหลักเหล่านัน
และต้องจุดโคมไฟไว้บนเรือหรือทุ่นหรือหลักโพงพาง ที่ห่างที่สุดออกมาจากฝั่งนันด้วย และต้องเป่าเขากระบือหรือ
แตรเสียงก้อง ส้าหรับให้เรือที่เดินขึนล่องรู้ว่ามีของกีดกันเช่นนันอยู่ในล้าน้าด้วย
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มาตรา 91 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

รั วหรื อหลั กที่ปั กเรี ย งรายตามแนวชายฝั่ งทะเลที่ปากน้าหรือที่ใกล้ ทางจะเข้าปากน้านัน ใน
ระหว่างเวลาตังแต่พระอาทิต ย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึน ต้องจุดโคมให้เห็นแสงไฟสีขาวที่ปลายรัวหรือหลักสุดแถว
ทังสองข้าง
มาตรา 94 ทุ่นหรือหลักส้าหรับจับสัตว์น้านัน ห้ามมิให้ผูกโยงถึงกันด้วยล้าไม้ไผ่ ให้ใช้ผูกด้วย
เชือกอย่างเดียวตามธรรมเนียมที่เคยท้ากันอยู่ และห้ามมิให้ผูกโยงจากฝั่งด้วยเชือกหรือด้วยไม้ยาวให้เป็นที่กีดขวาง
แก่ทางเดินของเรืออื่น
มาตรา 9555 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 92 มาตรา 93 หรือมาตรา 94 ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หมวดที่ 6
ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด
(ก) ว่าด้วยผูกเรือกับฝั่งด้วยเชือกลวดและเชือกต่าง ๆ
มาตรา 96 ในแม่น้าหรือเขตท่าใด ๆ ถ้านอกจากเรือที่จอดผูกเทียบท่าขนสินค้าท่าขึนหรือเทียบ
ฝั่ง ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดผูกโยงกับฝั่งด้วยเชือกลวดหรือเชือกอย่างอื่นจนไม่เหลือช่องน้าในระหว่างเรือล้านันกับ
ฝั่งส้าหรับให้เรืออื่นเดินได้
มาตรา 97 ห้ามมิให้เอาเชือกอย่างใด ๆ ทอดจากเรือก้าปั่นล้าใดที่จอดเทียบท่าไปผูกกับทุ่นโยง
ในล้าน้าหรือเขตท่า จนกว่าจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากท่าที่จอดเทียบอยู่นันจึงให้ท้าเช่นนันได้
มาตรา 9856 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 96 หรือมาตรา 97 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท
(ข) ว่าด้วยฝีเท้าเรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ
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มาตรา 95 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 98 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 99 ห้ามมิให้นายเรือกลับเรือก้าปั่นในล้าแม่น้า ร่องน้า ช่องน้า หรือในสายทางเรือเดิน
เว้นไว้แต่ในเวลาที่ทางน้านัน ๆ ว่างไม่มีเรืออื่นแล่นเข้าออก และห้ามมิให้นายเรือก้าปั่นล้าใดที่จอดเทียบท่าขน
สินค้าหรือท่าขึนเคลื่อนเรือออกจากท่า เว้นไว้แต่ในเวลาที่ล้าแม่น้า ร่องน้า ช่องน้า หรือสายทางเรือเดินอันเป็น
ท้องที่นันว่างไม่มีเรืออื่นแล่นเข้าออก
มาตรา 100 นายเรือก้าปั่นล้าใดที่ก้าลังเข้าหรือออกที่เขตท่าหรือช่ องแคบ ต้องลดฝีเท้าเรือให้
เดินช้าลงพอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และอย่างป้องกันเหตุอันตรายแก่เรือนันเอง
มาตรา 10157 เรือที่จะเข้าเทียบหรือจอดยังท่า นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือต้องใช้ความเร็วต่้า
และด้วยความระมัดระวัง เรือที่เดินอยู่ในแม่น้าหรือล้าคลอง ต้องใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่เจ้าท่าก้าหนด และห้าม
มิให้แล่นตัดหน้าเรือกลที่ก้าลังเดินขึนล่องอยู่ในระยะสองร้อยเมตร ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอ้านาจสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือหรือประกาศนียบัตรควบคุมเรือ มี
ก้าหนดไม่เกินหกเดือน58
เจ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ถื อ ประกาศนี ย บั ต รควบคุ ม เรื อ ที่ ถู ก ยึ ด ใบอนุ ญ าต มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าสั่ง ค้าชีขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งนันมีผลบังคับได้
มาตรา 10259 นายเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ทุกคน ต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ควบคุมเรือโดยเต็มความสามารถ เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายอย่างใด ๆ และถ้ามีเหตุอย่างใด ๆ เกิดขึนใน
หน้าที่ขณะที่ตนกระท้าการควบคุมเรือนันอยู่ นายเรือล้านันต้องรายงานเหตุที่เกิดขึนนันต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ดังต่อไปนี
1. ส้าหรับเรือที่ยังไม่ออกจากเขตท่าไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาที่เกิดเหตุให้ยื่นรายงานต่อเจ้า
ท่าภายในเวลายี่ สิ บ สี่ ชั่ว โมง แต่ถ้าเรื อล้ า นันก้ าลั ง จะออกจากท่ า ไปสู่ ท ะเลก็ ให้ ส่ งรายงานโดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนในโอกาสแรกที่จะส่งได้ หรือแวะแจ้งความต่อกรมการอ้าเภอ หรือต้ารวจท้องที่ใกล้เคียง หรือฝาก
รายงานนันไว้แก่เจ้าพนักงานศุลกากร ณ ต้าบลใกล้เคียงเพื่อส่งให้เจ้าท่าต่อไป
รายงานนันต้องแจ้งให้ชัดเจนถึงข้อเหล่านี
(1) ต้าบลที่เกิดเหตุพร้อมทังแผนที่สังเขปถ้าสามารถจะท้าได้
(2) วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ
มาตรา 101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515
มาตรา 101 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
59 มาตรา 102 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
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(3) ชื่อเจ้าของเรือ หรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ
(4) สาเหตุที่เกิดและกรณีแวดล้อม
(5) ความเสียหายที่ได้รับ
(6) ถ้าเป็นเรือที่มีสมุดปูม ก็ให้คัดข้อความประจ้าวันที่จดไว้ในสมุดปูม ทังปากเรือและท้องเรือ
แนบมาด้วย
2. ส้าหรับเรืออื่น ๆ นอกจากในอนุมาตรา 1 ให้รายงานเหตุที่เกิดขึนนันต่อเจ้าท่า หรือแจ้งความ
ต่อกรมการอ้าเภอ หรือต้ารวจท้องที่ใกล้เคียงภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง
3. กรมการอ้าเภอ หรือต้ารวจท้องที่ เมื่อได้รับแจ้งความแล้วให้ไต่สวนและจัดการไปตามหน้าที่
และให้รีบส่งส้าเนาการไต่สวนนันไปให้เจ้าท่าท้องถิ่น หรือกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*ทราบ
มาตรา 10360 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 99 มาตรา 100
หรือมาตรา 102 ต้องระวางโทษปรับตังแต่สองร้อยบาทถึงสองพันบาท
มาตรา 104 เรือกลไฟเล็กและเรือยนตร์ทุกล้า เมื่อเวลาเดินต้องมีโคมไฟสีเขียวไว้ข้างแคมขวา
ดวงหนึ่ง โคมไฟสีแดงข้างแคมซ้ายดวงหนึ่ง และโคมไฟสีขาวอย่างแจ่มแขวนไว้ในที่เด่นสูงจากดาดฟ้า ให้ถูกต้อง
ตามที่จะก้าหนดไว้ในกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ
มาตรา 105 เรือทุกล้าและแพไม้ทุกแพที่ทอดสมอหรือผูกอยู่กับหลัก หรื อก้าลังเดินหรือล่องอยู่
นัน ต้องแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว้ในที่เด่นให้เป็นที่แลเห็นได้จากทุกทิศ แต่ถ้าจอดผูกเทียบอยู่กับฝั่งแม่น้าไม่
จ้าเป็นต้องมีโคมไฟไว้เช่นนีก็ได้
มาตรา 106 เรือล้าเลียงและเรือโป๊ะจ้ายทุกล้าถ้าเป็นเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรอย่างเรือไฟ ต้ องมี
โคมไฟเหมือนอย่างที่บัญญัติไว้ส้าหรับเรือกลไฟ ถ้าเป็นเรือเดินด้วยใบฉะนันต้องใช้โคมไฟตามอย่างที่บัญญัติไว้
ส้าหรับเรือใบที่ก้าลังเดิน
มาตรา 107 เรือทุกล้าที่อยู่ในพ่วงที่ก้าลังเดินหรือทอดสมออยู่ก็ดี ต้องจุดโคมไฟสีขาวไว้ในที่เด่น
แลเห็นง่าย ในระหว่างเวลาตังแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึน เพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ชัดว่าหมู่เรือที่พ่วงนันยาว
และกว้างเท่าใด
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มาตรา 103 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 108 ที่ต้าบลส้าเภาจมปากน้าเจ้าพระยานัน เมื่อมีเรือก้าปั่นสองล้าแล่นมาจะสวนกัน ถ้า
เห็นว่าจะสวนกันที่ตรงหรือเกือบตรงข้างเรือทุ่นไฟหมายต้าบลส้าเภาจม ก็ให้เรือล้าที่ทวนน้านันหยุดหรือรอแล่นช้า
ๆ จนกว่าเรืออีกล้าหนึ่งจะได้แล่นพ้นเรือทุ่นไฟนันโดยเรียบร้อยแล้ว
มาตรา 109 เรือโป๊ะจ้ายและเรือใบทุกอย่าง เมื่อแล่นก้าวขึนล่องตามล้าแม่น้าหรือตามช่องแคบ
ถ้ามีเรือกลไฟล้าใดเดินอยู่ในฟากน้าหรือร่องที่ไม่ผิดหรือเดินแอบฝั่งอย่างใกล้พอสมควรแก่ที่จะไม่ให้เป็นอันตราย
แก่เรือล้านัน ห้ามมิให้เรือที่แล่นก้าวนันแล่นผ่านตัดหน้าเรือหรือแล่นก้าวใกล้ถัดหน้าเรือกลไฟนันเป็นอันขาด
ในแม่น้าหรือในช่องน้าที่แคบ ห้ามมิให้เรือกลไฟเล็กหรือเรือยนตร์พยายามแล่นผ่านหน้าเรือ
ก้าปั่นไฟโดยอย่างที่อาจให้เกิดโดนกันขึนได้
มาตรา 11061 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 104 มาตรา 105
มาตรา 106 มาตรา 107 มาตรา 108 หรือมาตรา 109 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่ง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
(ค) ว่าด้วยเรือถอยออกจากอู่
มาตรา 111 ในตอนล้าน้าเจ้าพระยาซึ่งเรือเดินทะเลเดินได้นัน เมื่อมีเรือล้าใดก้าลังถอยออกจาก
อู่หรือถอยลงจากท่าลาดในเวลากลางวัน ต้องมีทุ่นรูปกลมสีด้าลูกหนึ่งชักขึนไว้ที่เสา หรือที่เด่นแห่งหนึ่งที่ปากอู่
หรือท่าลาดนัน ให้เรือต่าง ๆ ที่เดินขึนล่องในแม่น้าแลเห็นได้ชัด เมื่อก่อนหน้าจะถอยออกจากอู่หรือท่าลาดให้ชัก
ลูกทุ่นขึนไว้เพียงครึ่งเสา เมื่อก้าลังถอยออก ให้ชักขึนถึงปลายเสา ถ้าเป็นเวลาค่้าคืนให้ใช้โคมไฟสีแดงแทน และท้า
อย่างวิธีเดียวกันกับลูกทุ่นสีด้า
มาตรา 11262 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 111 ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
(ฆ) ว่าด้วยทุ่นและเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือ
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มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 112 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 113 ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือในน่านน้า แม่น้าหรือท้าเล
ทอดสมอจอดเรือใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระท้า
ตามข้อบังคับก้ากับอนุญาต และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นันจะก้าหนด แต่
บัญญัติที่ว่านีไม่ใช้ตลอดถึงทุ่นและเครื่องหมายหรือเครื่องผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจอดไว้ชั่วคราวใน
ล้าน้าส้าหรับการตรวจเซอร์เวย์ท้าแผนที่
มาตรา 114 ห้ามมิให้ผู้ใดเอาเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้าซึ่งใช้เป็นเรือ
ทุ่นหรือส้าหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ทอดสมออยู่เป็นการประจ้าในน่านน้า ล้าแม่น้า หรือท้าเลทอดสมอจอดเรือ
ต้าบลใด ๆ เว้ นไว้แต่ได้รับ อนุ ญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และโดยต้องถือและกระท้ าตาม
ข้อบังคับก้ากับอนุญาต และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นันจะก้าหนด
มาตรา 115 ทุ่นหรือเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะได้อนุญาตตามความในมาตรา 113 นัน ให้
ใช้ส้าหรับเรือของผู้ที่ได้รับอนุญาตฝ่ายเดียว ถ้าเรืออื่นจะอาศัยใช้ผูกจอด ต้องได้รับอนุญาตของผู้นันก่อนจึงท้าได้
มาตรา 11663 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 115 ต้องระวาง
โทษปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จะสั่งให้รือถอนหรือเคลื่อนย้ายทุ่นหรือเครื่องส้าหรับผูกจอดเรือนันด้วยก็ได้
(ฆ/1)64 ว่าด้วยการล่วงล้าล้าแม่น้า
มาตรา 11765 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าเข้าไปเหนือน้า ในน้า และใต้น้า
ของแม่น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หรือทะเลภายในน่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
หลักเกณฑ์และวิธีก ารในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวง
ดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้าที่พึงอนุญาตได้ไว้ให้ชัดแจ้งพร้อมทังระยะเวลาที่จะต้อง
พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย
มาตรา 116 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
64 ภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ชื่อของ ฆ/1 ว่าด้วยการล่วงล้าล้าแม่น้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า
ไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
65 มาตรา 117 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นค้าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่ก้าหนดไว้ ในกฎกระทรวง
ตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
มาตรา 117 ทวิ 66 ผู้ รั บ อนุ ญ าตปลู ก สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดตามมาตรา 117 ต้ อ งเสี ย
ค่าตอบแทน เป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่ ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าสิ บบาท
และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่า ของ
อัตราดังกล่าว67
การก้าหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ค้านึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่และประโยชน์ที่ผู้ปลูก
สร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ
ค่าตอบแทนที่เก็บได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตังขึน แล้วแต่กรณี ที่อาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนันอยู่ในเขต
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดก็ได้
มาตรา 11868 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 117 หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา 117 แล้ว ปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ โดยค้านวณตามพืนที่
ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกิน ตารางเมตรละสองหมื่นบาท หรือ
ทังจ้าทังปรับ และต้องระวางโทษปรับรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ สองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนค้าสั่งของ
เจ้าท่าตามมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง โดยค้านวณตามพืนที่ของอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าว
มาตรา 118 ทวิ69 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 117 หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา 117 แล้ว
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีค้าสั่งเป็น หนัง สือ แจ้ง ให้เจ้าของ หรือ ผู้
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น ใดดัง กล่าวรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือ สิ่งอื่นใดนันให้เสร็จสินโดยถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด ทังนี ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ไม่ปรากฏ
ตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ให้เจ้าท่าปิดค้าสั่งดังกล่าวไว้ ณ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดนัน

มาตรา 117 ทวิ เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
67 มาตรา 117 ทวิ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
68 มาตรา 118 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 17) พ.ศ. 2560
69 มาตรา 118 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
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เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอ้านาจรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันได้ทันที และห้าม
มิให้ ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนันทังหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้รือถอนหรือแก้ไขแล้วเสร็จ โดยเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการทังหมดของเจ้าท่า ในกรณีที่ต้อง
รือถอนเพียงบางส่วน หากการรือถอนนันมีผลให้ส่วนที่ไม่ต้องรือถอนได้รับความเสียหาย ด้วยประการใด ถ้าการรือ
ถอนนันได้กระท้าตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระท้าแล้ว เจ้าท่าไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการด้าเนินการตามวรรคสอง ให้เจ้าท่ามีอ้านาจเข้าไปในสถานที่ของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่อยู่ต่อเนื่องกับอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ต้องรือถอนหรือแก้ไขได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน ถึง
พระอาทิตย์ตก เว้นแต่ในกรณีที่ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็ให้มีอ้านาจด้าเนินการต่อไปภายหลัง พระอาทิตย์ตกได้
ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่ง เมื่ อเจ้าท่า ได้
ด้าเนินการรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันแล้ว ให้เจ้าท่ามีอ้านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงิน
ไว้แทนได้ เมื่อหักใช้ค่าใช้จ่ายในการรือถอนหรือแก้ไขและการขายแล้ว เหลือเท่าใด ให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ในการด้าเนินการของเจ้าท่าตามมาตรานี หากเจ้าท่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าท่ามิได้ และเจ้าท่าไม่ต้องรับผิด ทังทางแพ่ง
ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ทังนี ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย จากทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา 118 ตรี70 ในกรณีที่ไม่ช้าระค่าตอบแทนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
117 ทวิ ให้เสียเบียปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างช้าระ
มาตรา 118 จัตวา71 เจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า
ผู้ใดได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบุคคลใด ๆ ว่ามีผู้ฝ่าฝืนมาตรา 117 ถ้ามิได้ด้าเนินการให้เป็นไป ตามมาตรา 118 ทวิ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้สันนิษฐานว่าผู้นันกระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เว้นแต่มีเหตุจ้าเป็นอันไม่
อาจด้าเนินการได้และได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสั่งการ หรือแก้ไขปัญหาแล้ว ในกรณีเช่นนัน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศถึงเหตุดังกล่าว ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทุกสามเดือนจนกว่า
จะด้าเนินการแล้วเสร็จ
(ฆ/2)72 ว่าด้วยการทิงอับเฉาลงในล้าแม่น้า, เขตท่า,
มาตรา 118 ตรี เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
71 มาตรา 118 จั ตวา เพิ่ม โดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิ นเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 17) พ.ศ. 2560
72 ภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป หมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ชื่อของ ฆ/2 ว่าด้วยการทิงอับเฉาลงในล้า แม่นา้ , เขตท่า, หรือ ในท้า เลทอดสมอจอดเรือ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
70

หรือในท้าเลทอดสมอจอดเรือ
มาตรา 11973 ห้ ามมิให้ ผู้ ใดเท ทิง หรือท้าด้ว ยประการใด ๆ ให้ หิ น กรวด ทราย ดิน โคลน
อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบ
อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้าไทย อันจะเป็นเหตุให้
เกิดการตืนเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านัน
ด้วย
มาตรา 119 ทวิ74 ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิง หรือท้าด้วยประการใด ๆ ให้น้ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด
ๆ ลงในแม่น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่า นน้าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรื อเป็น
อันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้า ล้าคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ้าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่ง
เป็นพิษหรือชดใช้ค่าเสียหายเหล่านันด้วย
มาตรา 12075 ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้า ทางเรือเดิน แม่น้า ล้าคลอง
ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้าไทย
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือท้าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้า ทางเรือเดิน
แม่น้า ล้าคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้าไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาทและให้เจ้าท่าสั่งให้หยุดกระท้าการดังกล่าว
มาตรา 120/176 ให้กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีมีอ้านาจปั กหลักเขตควบคุมทางน้า
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ผู้ใดยักย้าย ท้าให้เสียหาย หรือท้าลายหลักเขตควบคุมทางน้า ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
74 มาตรา 119 ทวิ เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
75 มาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดิ นเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
76 มาตรา 120/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550
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(ง) ว่าด้วยเรือที่เป็นอันตรายลง ฯลฯ
มาตรา 12177 เมื่อมีเรื อไทย เรือต่างประเทศหรือสิ่ งอื่นใดจมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็ น
อันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้าไทย ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันจัดท้าเครื่องหมายแสดง
อันตรายโดยพลัน ด้วยเครื่องหมายตามที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เห็ นสมควร ส้าหรับเป็นที่สังเกตในการ
เดินเรือทังเวลากลางวันและเวลากลางคืน จนกว่าเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันจะได้กู้ รือ ขน
ท้าลายหรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือหรือสิ่งอื่นใดซึ่งได้จมลงหรืออยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การ
เดินเรือออกจากที่นันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องกระท้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนด
ถ้ามิได้จัดท้าเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู้ รือ ขน ท้าลายหรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้ มีห น้าที่มีอ้านาจจัด ท้า
เครื่ องหมายแสดงอันตราย หรื อกู้ รื อ ขน ท้าลายหรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เรือหรือสิ่งอื่นใด และ
ทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอื่นใดให้พ้นจากสภาพที่อาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือ โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของ
หรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนัน
ถ้าเรือไทย เรือต่างประเทศหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่ง มีสิ่งซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันขจัดหรือป้องกันมลพิษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่เจ้าท่าก้าหนด หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอ้านาจกระท้าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดหรือป้องกันมลพิษนันได้โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่น
ใดนัน
ในกรณีที่เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคสองหรือ
วรรคสามภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดตามควรแก่กรณี หรือไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือ
สิ่งอื่นใดนัน ให้เจ้าท่าด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน้าเรือหรือสิ่งอื่นใดและทรัพย์สินที่
อยู่ในเรือหรือสิ่งอื่นใดนันออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นยังไม่เพียงพอชดใช้ค่าใช้จ่าย เจ้าของหรือ
ตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันต้องชดใช้ส่วนที่ยังขาด แต่ถ้าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
นัน เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของหรือตัวแทนเจ้ าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันหรือเจ้าของทรัพย์สิน
เว้นแต่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือหรือสิ่งอื่นใดนันหรือเจ้าของทรัพย์สิน ให้เงินที่เหลือนันตกเป็น
ของแผ่นดิน
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มาตรา 121 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 12) พ.ศ. 2522

(จ) ว่าด้วยแตรหวีดเป่าด้วยแรงสติม
มาตรา 122 ห้ามมิให้เรือก้าปั่นไฟหรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยู่ก็ดี หรือก้าลังเดินอยู่ก็ดี เป่า
แตรหวีดนอกจากเฉพาะส้าหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพื่อป้องกันมิให้โดนกันกับเรืออื่น และเสียงแตรที่
เป่าขึนนันห้ามมิให้เป่านานเกินกว่าสมควร ข้อบังคับที่ว่านีให้ใช้ได้ส้าหรับแตรเรือยนตร์เหมือนกัน
มาตรา 123 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้เรือล้าใดใช้แตรที่มีเสียงห้าวหรือเสียงครางครวญ
เว้นไว้แต่เรือมาจากต่างประเทศที่ไม่มีแตรอย่างอื่นนอกจากอย่างนัน
ว่าด้วยการยิงปืน
มาตรา 124 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือจากเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดยิงปืนจากเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใดเป็นอันขาด เว้นไว้แต่ส้าหรับเป็นเครื่องสัญญาณว่ามี
เหตุร้ายเกิดขึนแก่เรือ
ว่าด้วยการตีกลองตีฆ้องและจุดดอกไม้เพลิง
มาตรา 125 ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาตังแต่ 4 ทุ่มถึงเวลาย่้ารุ่งเป็นอันขาด
มาตรา 12678 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 หรือมาตรา 125 ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ฉ) ว่าด้วยทรัพย์สิ่งของที่ลืมไว้ในเรือ
และทรัพย์สิ่งของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น้า
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มาตรา 126 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 127 เมื่อมีทรัพย์สิ่งของอย่างใดของคนโดยสารหรือของคนอื่นลืมไว้ในเรือก้าปั่นหรือเรือ
เล็กล้าใด และนายเรือล้านันไม่สามารถที่จะคืนให้แก่เ จ้าของได้ ท่านว่าให้เอาไปส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่ตังอยู่
ใกล้ และท้าค้าชีแจงเหตุที่เกี่ยวข้องยื่นไว้ด้วย
มาตรา 128 ผู้ใดพบและเก็บทรัพย์สิ่งของในแม่น้า อันเป็นของ ๆ คนอื่นที่หายไป เช่น ไม้ซุงหรือ
ไม้กระดานที่เป็นของพลัดจากแพ หรือเรือ หรือสิ่งของอย่างอื่ น ท่านว่าต้องน้าส่งไว้ยังโรงพักกองตระเวนที่ตังอยู่
ใกล้
มาตรา 129 เมื่อมีทรัพย์สิ่งของมาส่งไว้ดังนัน กองตระเวนต้องคืนให้แก่เจ้าของ ถ้าหากรู้จักตัว
ถ้าหาเจ้าของไม่ได้ ก็ให้ประกาศโฆษณาไว้ เมื่อพ้นก้าหนดเวลา 3 เดือนไปแล้ว ท่านว่าให้ขายทรัพย์สิ่งของนันโดย
วิธีขายทอดตลาด ขายได้เงินเท่าใด ให้ชักไว้ร้อยละสิบส้าหรับผู้ที่พบและเก็บทรัพย์สิ่งของนัน ๆ เหลือจากนันให้ส่งไว้
เป็นของรัฐบาล แต่ในการที่จะคืนเจ้าของก็ดี หรือจะขายทอดตลาดก็ดี ท่านให้กองตระเวนสืบให้ทราบเสียก่อนว่า
ทรัพย์สิ่งของนัน ๆ จะต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่
มาตรา 13079 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 127 มาตรา 128 หรือมาตรา 129 ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ช) ว่าด้วยค้าเตือนส้าหรับนายเรือก้าปั่น
มาตรา 131 เมื่อเวลาอนุญาตให้ลูกเรือลาพัก นายเรือควรชีแจงแก่ลูกเรือให้ทราบว่ าเวลาขึนบก
อย่าให้มีมีดที่มีฝักหรืออาวุธที่อาจท้าอันตรายได้อย่างอื่น ๆ เช่น ลูกดิ่ง ฯลฯ ติดตัวไปด้วยเป็นอันขาด
ตามความในมาตรา 335 ข้อ 2 แห่งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ท่านว่าถ้าผู้ใดมีอาวุธอย่าง
ใดเช่นว่ามานัน เข้าไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอ้านาจที่จะจับ กุมผู้นันได้ และถ้าพิจารณาเป็นสัตย์
ต่อหน้าศาล ให้ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสิบสองบาท และให้ริบอาวุธนันเสียด้วย
มาตรา 132 นายเรือก้าปั่นทุกคนต้องกระท้าตามบังคับและค้าสั่งที่สมควรทุกอย่างของเจ้าท่า ใน
การที่จะให้เคลื่อนหรือย้ายเรือที่ตนควบคุมอยู่นันไปยังที่ใด ๆ
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มาตรา 130 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ ก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 133 ห้ามมิให้พาเอาศพเข้ามาในน่านน้าไทยจากเมืองท่าต่างประเทศ นอกจากศพที่มีหีบ
หรือเครื่องหุ้มห่ออย่างมิดชิดแน่นหนารั่วไม่ได้ และมีหนังสือใบพยานก้ากับศพมาด้วยฉบับหนึ่งชีแจงว่าตายด้วย
เหตุอะไร เป็นหนังสือใบพยานที่แพทย์ซึ่งมีวุฒิสมควรตามกฎหมายได้ท้าให้ และกงสุลไทยในเมืองท่าที่มาจากนัน
ได้ลงชื่อเป็นพยาน หรือถ้าไม่มีกงสุลไทย เจ้าพนักงานฝ่ายตุลาการได้ลงชื่อเป็นพยาน เมื่อศพมาถึงน่านน้าไทย นาย
เรือต้องรีบแจ้งความให้ผู้น้าร่อง เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานแพทย์ศุขาทราบโดยพลัน
ภาคที่ 2
ข้อบังคับส้าหรับออกใบอนุญาต
การใช้และการควบคุมเรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ
หมวดที่ 1
ว่าด้วยข้อบังคับทั่วไป
มาตรา 13480 (ยกเลิก)
มาตรา 13581 (ยกเลิก)
มาตรา 13682 (ยกเลิก)
มาตรา 13783 เรื่ องราวขอรับใบอนุ ญาตหรื อขอต่ ออายุ ใบอนุญาตนั น ให้ ยื่นต่อเจ้าท่าหรือ เจ้ า
พนักงาน ซึ่งได้แต่งตังขึนเพื่อการจดทะเบียนและต้องเขียนด้วยกระดาษแบบพิมพ์ของราชการ เวลาที่ยื่นเรื่องราวผู้
ขอใบอนุญาตต้องน้าเงินไม่ต่้ากว่ากึ่งจ้านวนเงินค่าธรรมเนียมส้าหรับออกใบอนุญาตนันมาวางไว้ด้วย
ถ้าเป็นเรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่ป ระสงค์จะเดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือ ผู้
ยื่นเรื่องราวต้องแจ้งมาให้ชัดเจน ถ้าจะเดินรับจ้างเป็นการประจ้าทางจะต้องระบุด้วยว่า ตนจะน้าเรือนันไปเดินจาก
ต้าบลใดถึงต้าบลใด

มาตรา 134 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
81 มาตรา 135 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
82 มาตรา 136 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
83 มาตรา 137 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
80

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี เรือกลไฟหรือเรือยนต์ล้าใดเดินรับจ้างเป็นการประจ้าระหว่างต้าบล
ใด ๆ มีก้าหนดตังแต่ 3 เดือนขึนไป ให้ถือว่าเป็นเรือเดินประจ้าทาง
เรือกลไฟหรือเรือยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือตาม
ความประสงค์ในวรรคก่อนนีแล้ว ต่อมาถ้าจะขอแก้ทะเบียนเปลี่ยนความประสงค์ที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิมนันก็ได้
มาตรา 138 เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นว่าเรือก้าปั่นและเรือ
เล็กล้าใดมีความพิทักษ์รักษาและความสะอาดเรียบร้อยไม่พอเพียงส้าหรับการที่ใช้กันอยู่หรือที่คิดจะใช้นันก็ดี หรือ
ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือคนประจ้าเรือล้าใดได้ประพฤติไม่เรียบร้อยอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าถ้าเป็นเรือที่ยังไม่มี
ใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้นันมีอ้านาจที่จะไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ ถ้าเป็นเรือที่มีใบอนุญาตแล้ว เจ้าพนักงานมี
อ้านาจที่จะเรียกคืนและริบใบอนุญาตนันได้
มาตรา 13984 เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือก้าปั่นล้าใดที่ใช้ ในทะเลหรือเรือที่ใช้ในแม่น้าไม่อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือถึงนายเรือห้ามใช้เรือนัน
และสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมส้าหรับการใช้
ถ้านายเรือน้าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้า
ท่ามีอ้านาจกักเรือนันไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค้าสั่ง
มาตรา 14085 (ยกเลิก)
มาตรา 14186 (ยกเลิก)
มาตรา 14287 ให้ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดแบบ
ใบอนุญาตใช้เรือ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาตใช้
เรือ
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา 139 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
85 มาตรา 140 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
86 มาตรา 141 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตก
ิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
87 มาตรา 142 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
84

มาตรา 14388 การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ ส้าหรับ
เรื อ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวดที่ 3 หมวดที่ 4 และหมวดที่ 5 ในภาคที่ 2 ให้ เ รี ย กค่ า ธรรมเนี ย มตามที่ ก้ า หนดใน
กฎกระทรวง แต่ไม่เกินฉบับละสองพันบาท
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจก้าหนดเรือที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในวรรค
หนึ่งไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา 14489 (ยกเลิก)
มาตรา 14590 ใบอนุญาตนันจะสับเปลี่ยนกันใช้ไม่ได้ แต่ถ้าในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
เรือนันได้เปลี่ยนเจ้าของกันไปแล้วก็ให้จัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได้ แต่ต้องแจ้งความให้เจ้าท่าทราบด้วย เพื่อเจ้าท่า
จะได้แก้ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชีทะเบียนไว้เป็นส้าคัญ โดยเรียกค่าธรรมเนียม ถ้าเป็นเรือเล็ก เรือบรรทุกสินค้า
หรือเรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินสองบาท ถ้าเป็นเรือนอกจากที่ว่ามานีเป็นเงินยี่สิบบาท
มาตรา 146 เมื่อยังไม่ได้จัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับไว้ในมาตรา 145
ท่านว่าผู้ที่จะโอนนัน ต้องคงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ ก่อนตามบัญญัติในมาตรา 298 และ 299 และให้ถือว่าการโอนนัน
ยังใช้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ส้าหรับคนผู้อื่นที่ยังไม่รู้ในเรื่องการโอนนัน
มาตรา 147 ถ้าในระหว่างอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนันลบเลือนจนอ่านไม่ชัดก็
ดี หรือสูญหายไปก็ดี ท่านห้ามมิให้ใช้เรือล้า นัน จนกว่าเจ้าท่าจะได้ออกส้าเนาใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ ถ้าเป็นการที่
สูญหายจะขอใหม่ ให้ยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร
มาตรา 148 ใบอนุญาตฉบับใหม่ที่ออกให้แทนเช่นว่ามานัน ให้มีอักษรว่า “ส้าเนาใบอนุญาต”
เขียนลงไว้เป็นส้าคัญ และให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายเพียงก้าหนดเวลาที่ฉบับเดิมยังไม่หมดอายุ
มาตรา 14991 การออกส้ าเนาใบอนุญาต ให้ เรียกค่าธรรมเนียมกึ่งอัตราค่าธรรมเนียมออก
ใบอนุญาต แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

มาตรา 143 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
89 มาตรา 144 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้า ไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศัก ราช 2481
90 มาตรา 145 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉะบับ ที่ 8) พ.ศ. 2490
91 มาตรา 149 แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
88

มาตรา 150 ผู้ที่ควบคุมเรือก้าปั่นและเรือเล็กล้าใด ที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องรักษาใบอนุญาตไว้
ในเรือนันเสมอ
มาตรา 151 ผู้ที่ควบคุมเรือก้าปั่นและเรือเล็กล้าใดที่เป็นเรือต้องจดทะเบียนนัน เมื่อเจ้าพนักงาน
ออกใบอนุญาต หรือเจ้าพนักงานกองตระเวน หรือเจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* หรือผู้ที่เช่า
เรือล้านันมีความประสงค์จะขอตรวจดูใบอนุญาตส้าหรับเรือล้านันแล้ว ผู้ควบคุมต้องน้ามาแสดงให้เห็นปรากฏ
มาตรา 15292 ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใดที่มีใบอนุญาตหรือยังไม่มีใบอนุญาตก็
ดี ถ้าและผู้นันรู้อยู่แล้วน้าเอาใบอนุญาตส้าหรับเรือล้าอื่นออกแสดงและใช้เป็นใบอนุญาตส้าหรับเรือล้าที่ตนเป็นผู้
ควบคุม หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตมาเพื่อใช้ ในการกระท้าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 153 ห้ามมิให้เรือก้าปั่นล้าใดเอาชื่อของเรือล้าอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมาใช้ ถ้าและเรือ
ก้าปั่นล้าใดที่ขอรับใบอนุญาตมีชื่อพ้องกันกั บเรือล้าอื่น เจ้าท่าต้องขอให้ผู้ที่ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตนันเปลี่ยน
ชื่อเรือเป็นอย่างอื่น และให้ยับยังการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าจะได้เปลี่ยนชื่อเรือนัน
มาตรา 15493 เจ้าของเรือก้าปั่นล้าใดจะเปลี่ยนชื่อเรือที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องน้าชื่อใหม่ไปจด
ทะเบียนทันที และเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนครังละห้าสิบบาท
มาตรา 15594 ห้ามมิให้เรือกลไฟหรือเรือยนต์ล้าใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจ้านวนที่แจ้งใน
ใบอนุญาตส้าหรับเรือล้านัน
มาตรา 156 เรื อ ก้ า ปั่ น ล้ า ใดจะใช้ ธ งพิ เ ศษส้ า หรั บ เป็ น เครื่ อ งหมายของเจ้ า ของ หรื อ ใช้
เครื่องหมายอย่างใดที่ปล่ องเรือก็ดี ต้องได้จดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนันไว้ ณ ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้า
และพาณิชยนาวี* และอธิบายลงไว้ในใบอนุญาตส้าหรับเรือเสียก่อนจึงให้ใช้ได้

มาตรา 152 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 154 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 10) พ.ศ. 2510
94 มาตรา 155 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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93

มาตรา 157 ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นส่วนของชื่อและเลขล้าดับที่พระราชบัญญัตินีบังคับให้
เขียนด้วยสี หรือให้ติดหรือสลักลงไว้ที่เรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ นัน จะต้องเป็นเลขหรืออักษรขนาดเท่าใด ต้อง
แล้วแต่เจ้าท่าจะเห็นสมควร
มาตรา 158 เจ้าท่า, เจ้าพนักงานกองตระเวน, เจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย
นาวี* คนใดก็ดี ย่อมมีอ้านาจโดยพระราชบัญญัตินี ที่จะขึนไปและตรวจบนเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใด ๆ ได้ทุกล้า
เพื่อให้ทราบว่าเรือนันได้รับอนุญาตส้าหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อข้อบังคับใน
พระราชบัญญัตินี หรือในกฎข้อบังคับอย่างใด ๆ ซึ่งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่
มาตรา 159 สิ่งของอย่างใด ๆ ที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้แม้จะเป็นจ้านวนอย่างน้ อยสั ก
เพียงใดก็ดี ท่านห้ามมิให้บรรทุกไปในเรือก้าปั่นหรือเรือเล็กล้าใดพร้อมกันกับคนโดยสาร เว้นไว้แต่เรือล้านัน ๆ ได้
จัดที่ไว้เป็นพิเศษในตอนใต้ดาดฟ้าส้าหรับบรรทุกน้ามันปิโตรเลียมและน้ามันเบนซิน และถ้าเจ้าท่าเห็นเป็นการ
สมควรแล้ว จึงให้บรรทุกของสองอย่างนันไปด้วยได้ แต่ข้อบังคับในมาตรานีท่านว่าไม่ต้องถือเป็นการห้ า มคน
โดยสารคนใดที่จะพาอาวุธปืนของตนกับเครื่องกระสุนปืนมีจ้านวนอันสมควรส้าหรับใช้เองไปด้วยในเรือได้
มาตรา 16095 เมื่อปรากฏว่าเรือไทยที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือมีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจ้าเรือ
ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส้าคัญที่ออกตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163
ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
ถ้านายเรือน้าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้า
ท่ามีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตใช้เรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามค้าสั่ง
เมื่ อ ได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามค้ า สั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ เ จ้ า ท่ า ออกค้ า สั่ ง เพิ ก ถอนค้ า สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตใช้เรือโดยพลัน
เมื่อเจ้ าท่าตรวจพบว่าเรื อต่า งประเทศที่ เข้า มาในเขตท่า เรือ ของประเทศไทยมี อุปกรณ์ แ ละ
เครื่องใช้ประจ้าเรือไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามใบส้าคัญตามที่ก้าหนดในกฎข้อบังคับส้าหรับการ
ตรวจเรือตามมาตรา 163 ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือแก้ไขให้ ถูกต้องเสียก่อน เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องแล้ว จึงจะอนุญาตให้ออกเรือได้

95

มาตรา 160 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2525

มาตรา 16196 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 145 มาตรา 147 มาตรา 150 มาตรา 151
มาตรา 156 มาตรา 157 มาตรา 159 มาตรา 162 ทวิ มาตรา 162 ตรี มาตรา 166 มาตรา 167 มาตรา 168
มาตรา 171 หรือมาตรา 173 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
มาตรา 161 ทวิ97 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือกลไฟหรือเรือยนต์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 155 ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
หมวดที่ 2
การตรวจเซอร์เวย์เรือ
มาตรา 16298 เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใช้เรือหรือเปลี่ยนใบอนุญาตใช้เรือ
แทนฉบับเดิมให้แก่เรือล้าใด ให้กระท้าได้ต่อเมื่อมีใบส้าคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือซึ่งเจ้าพนักงาน
ตรวจเรือได้ออกให้ไว้ แสดงว่าเรือล้านันได้รั บการตรวจตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ และปรากฏว่า เป็น
เรือที่อยู่ในสภาพปลอดภัยและเหมาะสมส้าหรับการใช้นันในช่วงระหว่างเวลาสิบสองเดือน หรือน้อยกว่านัน
มาตรา 162 ทวิ99 เรือที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ต้องมีใบส้าคัญรับรองเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรา 163 (3) เว้นแต่
(1) เรือของทางราชการทหารไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ หรือเรือล้าเลียง
ทหารไม่ว่าจะเป็นเรือไทยหรือเรือต่างประเทศ
(2) เรือสินค้าขนาดต่้ากว่าห้าร้อยตันกรอสส์
(3) เรือที่มิใช่เรือกล
(4) เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ
(5) เรือส้าราญและกีฬา
(6) เรือประมง
มาตรา 162 ตรี100 เรือทุกล้าต้องมีใบส้าคัญรับรองแนวน้าบรรทุกตามมาตรา 163 (4) เว้นแต่
(1) เรือของทางราชการทหาร ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ
มาตรา 161 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
97 มาตรา 161 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
98 มาตรา 162 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
99 มาตรา 162 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
100 มาตรา 162 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
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(2) เรือที่วางกระดูกงูในวันหรือหลังวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ที่มีความยาวฉากน้อยกว่า
ยี่สิบสี่เมตร
(3) เรือที่วางกระดูกงูก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 ที่มีขนาดต่้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอสส์
(4) เรือส้าราญและกีฬา
(5) เรือประมง
มาตรา 163101 ให้เจ้าท่าและเจ้าพนักงานตรวจเรือมีอ้านาจตรวจและออกใบส้าคัญในเรื่ อง
ดังต่อไปนี
(1) ใบส้าคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ
(2) ใบส้าคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
(3) ใบส้าคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
(4) ใบส้าคัญรับรองแนวน้าบรรทุก
(5) ใบส้าคัญรับรองการตรวจในเรื่องอื่นใดที่เจ้าท่าประกาศก้าหนดเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
(6) ใบส้ า คั ญ รั บ รองการตรวจในเรื่ อ งอื่ น ใดนอกจาก (5) ที่ เ จ้ า ท่ า โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
มาตรา 163/1102 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบส้าคัญ
ตามมาตรา 163 ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เจ้าท่าก้าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้หารือ กรม
ประมงก่อน
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือได้ให้สถาบันการตรวจเรือที่เจ้าท่าก้าหนดตรวจและ ออก
ใบส้าคัญแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจะยื่นค้าขอต่อเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานตรวจเรือตามมาตรา 163 พร้อม
ช้าระค่าธรรมเนียมเพื่อให้ถือว่าการตรวจและใบส้าคัญนันเป็นการตรวจและใบส้าคัญที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี
แล้วก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศก้าหนดสถาบันการตรวจเรือตามวรรคสาม ให้
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก้าหนด
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มาตรา 163 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
มาตรา 163/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

มาตรา 164103 ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบส้าคัญตามมาตรา 163 ต้องเตรียมเรือไว้ให้เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือตรวจตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ
มาตรา 164 ทวิ104 ผู้ยื่นเรื่องราวตามมาตรา 164 ประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจเรือ
นอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ นอกจากต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจเรือตามมาตรา 165
แล้ว ให้เสียค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมส้าหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลา
ราชการ ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคมมี อ้ านาจออกกฎกระทรวงก้ าหนดอั ตราค่ าเดิ นทางและ
ค่าธรรมเนียมส้าหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 165105 (ยกเลิก)
หมวดที่ 3
ว่าด้วยเรือกลไฟทุกอย่าง
มาตรา 166 เรือกลไฟทุกล้าต้องมีชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติดไว้ในที่เด่นแล
เห็นได้ง่ายที่หัวเรือทังสองแคม ถ้าเป็นเรือกลไฟเดินทะเลต้องเขียนหรือติดชื่อเรือและชื่อเมืองที่ได้จดทะเบียนเรือ
นันไว้ที่ท้ายเรือด้วย ถ้าเป็นเรือไม่มีชื่อฉะนันต้องเขียนหรือติดเลขล้าดับของใบอนุญาตส้าหรับเรือเป็นเลขไทยและ
เลขฝรั่งไว้ที่หัวเรือทังสองแคม และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังชื่อหรือเลขที่ว่านีเป็นอันขาด
มาตรา 167 บรรดาเรือกลไฟส้าหรับให้เช่าต้องเอาใบอนุญาตส้าหรับเรือและส้าเนาข้อบังคับที่
บัญญัติไว้ในหมวดนีและในหมวดที่ 1 ใส่กรอบแขวนไว้ในที่เด่นในเรือที่คนทังหลายอ่านได้ง่าย
มาตรา 168 บรรดาเรือกลไฟส้าหรับให้เช่า ซึ่งมิใช่เรือกลไฟเดินทะเล ต้องเขียนเลขล้าดับของ
ใบอนุญาตส้าหรับเรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือขนาบข้างชื่อเรือ และต้องเขียนชื่อและเลขเช่นนันไว้ที่ท้าย

มาตรา 164 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
มาตรา 164 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิ นเรือ ในน่า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
105 มาตรา 165 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 17) พ.ศ. 2560
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เรือด้วย จ้านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นัน ต้องเขียนหรือติดไว้ ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายจากภายนอกทังสอง
ข้างล้าเรือ และห้ามมิให้เอาสิ่งไรปิดบังชื่อหรือเลขเช่นว่ามานีเป็นอันขาด
มาตรา 169 เนือที่ในเรือส้าหรับให้คนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะต้องมีขนาดเท่าไรนัน จะได้ก้าหนด
ไว้โดยชัดในกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ และเรือล้าใดจะยอมให้บรรทุกคนโดยสารได้กี่คนนันจะได้ก้าหนดไว้
ในใบอนุญาตส้าหรับเรือ
มาตรา 170106 เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้า
หรือบรรทุกคนโดยสารและสินค้าล้าใดอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อคนโดยสารมีสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้ ให้เจ้า
ท่ามีอ้านาจสั่งห้ามใช้เรือล้านันจนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะได้แก้ไขให้เรียบร้อย
ผู้ใดใช้เรือที่เจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท107
มาตรา 171 ในเรือล้าใดถ้าใช้เนือที่ที่ก้าหนดส้าหรับคนโดยสารเป็นที่วางสิ่งของกินเนือที่มาก
น้อยเท่าคนโดยสารกี่คน ต้องลดจ้านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นันลงไปให้สมกัน
มาตรา 172 ในใบอนุญาตต้องกล่าวว่า แรงสติมที่หม้อน้าของเรือนันควรมีหรืออนุญาตให้มีได้
เพียงใดเป็นอย่างมากที่สุด ถ้าเจ้าของหรือผู้ใช้จักรหรือนายเรือ ๆ กลไฟล้าใดใช้แรงสติมเกินกว่าที่อนุญาตให้ใช้ก็ดี
หรือเอาของหนักหรือสิ่งใดถ่วงหรือกดที่ (เซฟติแวลฟ์) คือเครื่องส้าหรับให้พ่นสติมไอน้าเพื่อป้องกันอันตรายไว้โดย
มิควรก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท
มาตรา 173 ถ้ า มี อุ บั ติ เ หตุ อั น ตรายเกิ ด ขึ นในเรื อ กลไฟล้ า ใดแก่ ล้ า เรื อ หรื อ หม้ อ น้ า หรื อ
เครื่องจักร หรือแก่คนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือล้านันเป็นต้นเหตุก็ดี ท่านว่าต้อง
แจ้งความไปยังเจ้าท่าโดยพลัน
มาตรา 174108 (ยกเลิก)

มาตรา 170 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
มาตรา 170 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
108 มาตรา 174 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
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มาตรา 175109 ผู้ใดใช้เรือผิดจากเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 176110 เรือล้าใดบรรทุกเกินกว่ าที่ก้าหนดในใบส้าคัญรับรองแนวน้าบรรทุก เจ้าท่ามี
อ้านาจที่จะกักเรื อล้ านันไว้ และสั่งให้นายเรือหรือผู้ ที่ควบคุมเรือจัดการให้ เรือล้ านันบรรทุกให้ ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด
ถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หมวดที่ 4
ว่าด้วยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย,
เรือล้าเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ และเรือส้าเภา
มาตรา 177 ในใบอนุญ าตทุก ฉบับ ส้า หรับเรือ ใบ, เรือ โป๊ะ จ้าย, เรือ ล้า เลียง, เรือ เป็ด ทะเล
, และอื่น ๆ, และเรือส้าเภานัน ต้องชีแจงขนาดกว้างยาว, ลึก, ของเรือ และเรืออาจบรรทุกของหนักได้เพียงใด
มาตรา 178 เรือที่ว่ามาแล้วเช่นนันทุก ๆ ล้าต้องมีเลขล้าดับของใบอนุญาตส้าหรับเรือเป็นเลข
ไทยและเลขฝรั่งเขียนด้วยสีให้อ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือทังสองแคมและที่ท้ายเรือ ห้ามมิให้เขียนเลขอื่ นที่มิใช่เลขล้าดับ
ของใบอนุญาต และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังเลขที่เขียนไว้นันเป็นอันขาด
มาตรา 179 ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย, เรือล้าเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ และเรือส้าเภา มีท้องเรือ
ปลอม หรือมีระวาง หรือที่ลับส้าหรับซ่อนสินค้าหรือซ่อนบุคคล
มาตรา 180111 (ยกเลิก)
หมวดที่ 5
ว่าด้วยเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ

มาตรา 175 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 176 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
111 มาตรา 180 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
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มาตรา 181112 (ยกเลิก)
มาตรา 182113 (ยกเลิก)
มาตรา 183 เมื่อมีผู้ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่
หมดอายุ ส้าหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กล้าใด ๆ ถ้าเจ้าท่ามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่าได้มีการละเมิดที่เกี่ยว
ด้วยเรือนันเอง หรือเกี่ยวด้วยใบอนุญาตใด ๆ ส้าหรับเรือนันไซร้ ท่านว่าเจ้าท่ามีอ้านาจที่จะรอการออกใบอนุญาต
ตามที่ขอนันและกักเรือล้านัน ๆ ไว้เพื่อไต่สวนต่อไป ถ้าและไต่สวนตกลงในชันที่สุดว่าไม่ควรออกใบอนุญาตให้
ฉะนัน ให้ถือว่าเรือล้านันดุจทรัพย์สมบัติที่เก็บได้ ตามความมุ่งหมายของบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
นี
มาตรา 184 ในใบอนุญาตส้าหรับเรือบรรทุกสินค้า ต้องชีแจงขนาดกว้างยาวและลึกของล้าเรือ
และจ้านวนน้าหนักที่เรือนันมีก้าลังบรรทุกได้เพียงใด
มาตรา 185 ในใบอนุญาตส้าหรับเรือเล็กต่าง ๆ ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องชีแจงจ้านวนคน
โดยสารที่อนุญาตให้เรือนันบรรทุกได้ ถ้าเป็นเรือที่ใช้ทังส้าหรับบรรทุกสินค้าและรับจ้างบรรทุกคนโดยสารฉะนัน
ในใบอนุญาตต้องชีแจงขนาดกว้างยาวและลึกของล้าเรือและก้าลังของเรือที่บรรทุกของหนักได้เพียงใด และจ้านวน
คนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นันด้วย
มาตรา 186 เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกล้า ที่ใช้ส้าหรับให้เช่าหรือรับจ้างและได้รับ
ใบอนุญาตส้าหรับเรือแล้วนัน ต้องมีเลขล้าดับของใบอนุญาตเป็นเลขไทยที่เขียนด้วยสีอ่านได้ชัดไว้ที่หั วเรือทังสอง
แคม ห้ามไม่ให้มีเลขอย่างอื่นเขียนไว้ในที่นันเป็นอันขาด และต้องสลักเลขล้าดับนันลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในล้าเรือ
นัน ๆ ด้วย ถ้าเป็นเรือส้าหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้องเขียนจ้านวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นัน ด้วย
สีลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในล้าเรือนันเป็นอักษรเลขไทยและเลขฝรั่ง และที่เขียนไว้เช่นนีห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังไว้
เป็นอันขาด
มาตรา 187 ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก ๆ ล้าใด ๆ มีท้องเรือปลอมหรือมีที่ลับอย่าง
ใด ๆ ส้าหรับซ่อนสิ่งของหรือบุคคล
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มาตรา 181 ยกเลิกโดยพระราชบัญญั ติการเดิ นเรือในน่า นนา้ ไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481
มาตรา 182 ยกเลิกโดยพระราชบัญญั ติการเดินเรือในน่า นนา้ ไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481

มาตรา 188114 (ยกเลิก)
ภาคที่ 3
ข้อบังคับพิเศษ
หมวดที่ 1
ข้อบังคับส้าหรับเรือก้าปั่นและเรือต่าง ๆ
ที่บรรทุกสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้
มาตรา 189115 ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก้าหนดชันของสิ่งของและสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายได้
มาตรา 190 116 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมมี อ้ า นาจออกกฎกระทรวงก้ า หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดท้าและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้
มีเอกสารที่จ้าเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้ในการขนส่งตามหมวดนี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 191117 การขนถ่ายสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้ จากเรือล้าหนึ่งไปยังเรืออีกล้า
หนึ่ง การขนถ่ายจากเรือขึนบก หรือการขนถ่ายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องแจ้งให้เจ้าท่า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการขนถ่าย และห้ามมิให้ขนถ่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี*โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมี
อ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นเรือชนิดใดหรื อการขนถ่ายประเภทใดที่จะไม่ต้องอยู่ในบังคั บแห่ ง
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้

มาตรา 188 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
115 มาตรา 189 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
116 มาตรา 190 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
117 มาตรา 191 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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มาตรา 192118 ให้ อธิบ ดีกรมการขนส่ ง ทางน้ า และพาณิช ยนาวี*โดยอนุ มัติ รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงคมนาคมมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เรือชนิดหนึ่งชนิดใดที่บรรทุกสิ่งของที่อาจท้าให้เกิด
อันตรายขึนได้ ต้องชักธงหรือแสดงเครื่องหมายหรือต้องให้สัญญาณใด ๆ ตามที่ก้าหนดได้
มาตรา 193119 ในการส่งสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้โดยทางเรือผู้ส่งต้องจัดให้มีฉลาก
แสดงสภาพอันตรายของสิ่งของนันให้ชัดเจนที่หีบห่อ และต้องแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตรายของสิ่ งของ
นัน ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งให้นายเรือทราบในขณะหรือก่อนการน้าสิ่งของนันขึนเรือ
ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือรับขนโดยทางเรือซึ่งสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้ที่มิได้มีการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแต่มีข้อความอันเป็นเท็จ
มาตรา 194120 นายเรือต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังตามควรแก่กรณีมิให้มีการน้าสิ่งของที่อาจ
ท้าให้เกิดอันตรายขึนได้ขึนบนเรือโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 190
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบน้าสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้ขึนบนเรือ
นายเรืออาจปฏิเสธที่จะรับหีบห่อนันได้ เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะให้เปิดหีบห่อเพื่อตรวจดู
มาตรา 195 121 ผู้ใ ดฝ่า ฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 192 หรือ มาตรา 194 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 196122 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 190 มาตรา 191 หรือมาตรา 193 วรรคสอง
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
หมวดที่ 2
ข้อบังคับว่าด้วยน้ามันปิโตรเลียม
อย่างบรรทุกในถังระวาง
มาตรา 197123 (ยกเลิก)
มาตรา 192 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
119 มาตรา 193 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
120 มาตรา 194 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
121 มาตรา 195 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
122 มาตรา 196 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
123 มาตรา 197 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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มาตรา 198124 (ยกเลิก)
มาตรา 199 เรือก้าปั่นถังทุกล้าที่เข้ามาถึงในเขตท่าหรือล้าแม่น้าใด ๆ ในประเทศไทย และมี
น้ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ท่านว่าเรือนันต้องรีบไปยังที่ท่าขนสินค้าซึ่งได้รับอนุญาตส้าหรับ
ขนน้ามันปิโตรเลียมอย่างนันโดยพลัน และห้ามมิให้เรือล้านันถอยไปจากที่นันโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
มาตรา 200 ในระหว่างเวลาที่เรือก้าปั่นถังล้าใด ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง
อยู่ในเรือยังพักอยู่ในเขตท่าหรือล้าแม่น้าต้าบลใด ๆ ในประเทศไทย ท่านห้ามมิให้ใช้ไฟหรือโคมนอกจากโคมไฟฟ้า
บนเรือหรือในที่ใกล้ชิดกับเรือล้านัน ในขณะที่ถังระวางหรือห้องบรรทุกน้ามันปิโตรเลียมยังเปิดอยู่หรือก้าลังถ่าย
หรือรับน้ามันปิโตรเลียมหรือในขณะที่ฝาครอบปากระวางยังเปิดอยู่ และห้ามบรรดาคนในเรือนันทุกคนมิให้สูบยา
หรือมีไม้ขีดไฟอยู่กับตัว แต่ที่บังคับไว้เหล่านี ต้องถือว่าไม่เป็นการห้ามไฟครัว หรือไฟในห้องเครื่องจักรส้าหรับให้
เกิดสติมพอให้เรือถอยเข้าหรือถอยออกที่ท่าขนสินค้าเช่นว่ามาแล้ว หรือออกไปยังทะเล หรือเพื่อให้มีแรงสติม
ส้าหรับท้าการถ่ายน้ามันปิโตรเลียมที่ยังมีอยู่นันออกจากเรือ
มาตรา 201125 (ยกเลิก)
มาตรา 202126 (ยกเลิก)
มาตรา 203127 (ยกเลิก)
มาตรา 204128 ผู้ ใดเท ทิง หรือปล่ อยให้ น้ามันปิโตรเลี ยมหรือน้ามันที่ปนกับน้า รั่ว ไหลด้ว ย
ประการใด ๆ ลงในเขตท่า แม่น้า ล้าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้าไทย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับตังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 205 ในไม่ว่าเวลาใด ห้ามมิให้เรือก้าปั่นถังเข้าไปยังท่าหรือเข้าจอดเทียบท่ามากกว่าล้า
หนึ่ง และในขณะที่เรือก้าปั่นถังล้าใดก้าลังถ่ายน้ามันปิโตรเลียมจากเรือ หรือรับน้ามันปิโตรเลียมลงบรรทุกในเรือ
มาตรา 198 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
125 มาตรา 201 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
126 มาตรา 202 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
127 มาตรา 203 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
128 มาตรา 204 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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ห้ามมิให้เรือก้าปั่นหรือเรือล้าอื่นหรือเรือส้า เภาล้าหนึ่งล้าใดอยู่เทียบท่าเดียวกัน หรือเทียบกับก้าปั่นถังล้านันเป็น
อันขาด
มาตรา 206 เรือก้าปั่นถังล้าใดที่บรรทุกน้ามันปิโตรเลียมอยู่ในถังระวางเรือ หรือที่เพิ่งจะเสร็จ
การถ่ายน้ ามัน ปิโ ตรเลี ยมที่บรรทุกมาเช่นนันจากเรือก็ดี ท่านห้ ามมิให้ เคลื่ อนจากที่ ๆ จอดอยู่ นันโดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า ถ้าและเจ้าท่าเห็นเป็นที่พอใจว่าเรือก้าปั่นถังล้าใดไม่มีน้ามันปิโตรเลียมอยู่ในเรือ และได้ล้าง
ช้าระเปิดให้อากาศเข้าออกในถังระวางเรือโดยสะอาดสนิทแล้ว เจ้าท่าอนุญาตให้เรือล้านันเลื่อนไปจอดยังที่ใด
ตามที่จะก้าหนดให้ไว้นันก็ได้
มาตรา 207129 (ยกเลิก)
มาตรา 208130 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 199 มาตรา 200 มาตรา 205 หรือมาตรา
206 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
หมวดที่ 3
ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสาย
ท่อหรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้า131
มาตรา 209132 สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าหรือสายอื่นใด หรือท่อหรือสิ่งก่อสร้างที่
ทอดใต้น้ า ในแม่น้ า ล้ าคลอง บึ ง อ่างเก็บ น้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสั ญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้าไทย ให้เจ้าท่าจัดให้มีเครื่องหมายแสดงไว้ ณ ที่ซึ่งสายท่อหรือสิ่งก่อสร้าง
นันทอดลงน้า เครื่องหมายนันให้ท้าเป็นเสาสูงมีป้ายใหญ่สีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสาในกลางป้ายมีข้อความเป็น
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษว่ า “สาย ท่ อ หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งใต้ น้ า ห้ า มทอดสมอและเกาสมอ” และในกรณี ที่
เห็นสมควรเจ้าท่าจะจัดให้มีการวางทุ่นหรือเครื่องหมายอื่นใดแสดงไว้ด้วยก็ได้
ห้ามมิให้เรือล้าใดทอดสมอภายในระยะข้างละหนึ่งร้อยเมตรนับจากที่ซึ่งสายท่อหรือสิ่งก่อสร้างใต้
น้าทอดอยู่ หรือเกาสมอข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้านัน
มาตรา 207 ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
130 มาตรา 208 แก้ ไขเพิ่ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
131 ชื่อหมวดที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้ามสายท่อหรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้น้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
132 มาตรา 209 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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มาตรา 210133 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล้าใดทอดสมอเรือภายในเขตที่ ต้องห้ามตามความใน
หมวดนี หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตว์น้า หรือเครื่องมือใด ๆ ข้ามเขตเหล่านัน ต้องระวางโทษ
ปรับตังแต่สามร้อยบาทถึงสามพันบาท และถ้าการกระท้าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สาย ท่อ หรือ
สิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่ทอดใต้น้าด้วย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรื อทังจ้ าทังปรั บ และต้องชดใช้ค่าเสี ย หายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมสายท่อหรือสิ่ งก่อสร้างใต้น้าที่เสี ยหาย
เนื่องจากการที่ได้ทอดสมอหรือเกาสมอ หรือลากของข้ามสาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างนันด้วย
ในระหว่างการด้าเนิ น คดีเกี่ยวกับการกระท้าผิ ดตามวรรคหนึ่ง เจ้าท่ามีอ้านาจที่จะกักเรือที่
เกี่ยวข้องไว้ได้ จนกว่าจะมีประกันมาวางส้าหรับเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามที่เจ้า
ท่าก้าหนดตามควรแก่กรณี
มาตรา 211 ตามความในหมวดนี เมื่อเรือล้าใดแล่นข้ามเขตอันต้องห้ามดังที่ว่ามาแล้วแห่งใด ถ้า
มิได้ชักสมอขึนพ้นจากน้าจนแลเห็นได้ ท่านให้ถือว่าเรือล้านันเท่ากับได้เกาสมอข้ามเขตที่ต้องห้าม
หมวดที่ 4
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมประภาคาร
มาตรา 212134 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 213 เรือเดินในทะเลที่เข้ามาในน่านน้าไทย หรือที่เดิน
จากท่าหนึ่งถึงอีกท่าหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้า และโคมไฟ แก่เจ้าพนักงานที่ได้แต่งตัง
ไว้เพื่อการนันตามอัตราและวิธีการที่จะได้มีกฎกระทรวงก้าหนดไว้เป็นครังคราว
มาตรา 213135 เรือต่อไปนีให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้า และ
โคมไฟ ตามมาตรา 212 คือ
(1) เรือของรัฐบาลไทย
(2) เรือยอชต์ของเอกชน
(3) เรือของรัฐบาลต่างประเทศ
(4) เรือที่ใช้เฉพาะขนถ่ายสินค้าหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตท่าเดียวกัน หรือระหว่างท่ากับที่
ทอดจอดเรือภายนอกแห่งท่านัน
มาตรา 210 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 212 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
135 มาตรา 213 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
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(5) เรือค้าชายฝั่งขนาดบรรทุกต่้ากว่า 800 หาบ
(6) เรือเดินทางซึ่งมีแต่อับเฉาไม่ได้ค่าระวางบรรทุกและไม่มีคนโดยสาร
(7) เรือที่เข้ามาเฉพาะจัดหาเชือเพลิง เครื่องพัสดุ หรือเสบียงส้าหรับเรือล้านันเท่านัน
(8) เรือที่เข้ามาเพราะถูกพายุ หรือเพื่อท้าการซ่อมแซม หรือเพราะเกิดเสียหาย แต่เรือที่ว่านี
จะต้องไม่ขนถ่ายสินค้าลงหรือขึนนอกจากสินค้าที่จ้าต้องขนลง เพื่อการซ่อมแซมที่ว่านี และภายหลังได้ขนสินค้า
นันคืนขึนเรือ
มาตรา 214136 (ยกเลิก)
มาตรา 215137 เรือล้าใดซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้า และโคมไฟ มา
ขอใบปล่อยเรือ ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานศุลกากรหรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อยเรือขอตรวจดูใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมนัน ถ้าปรากฏว่าได้เสียค่าธรรมเนียมแล้ว จึงให้ออกใบปล่อยเรือให้
มาตรา 216138 นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดพยายามจะน้าเรือไปจากน่านน้าไทย โดยไม่ได้
เสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา 212 หรือไม่ยอมให้วัดขนาดเรือที่ตนเป็นผู้ควบคุมเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
หมวดที่ 5
ข้อบังคับส้าหรับการป้องกันโรคภยันตราย
มาตรา 217 เมื่อได้รับข่าวว่ามีไข้อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬโรค ไข้จับ หรือโรคร้ายต่าง ๆ ที่
มีอาการติดกันได้ เกิดขึนหรือมีอยู่ในเมืองท่าหรือต้าบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขตไทย ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงนครบาลมีอ้านาจชอบด้วยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และแจ้งประกาศไปยัง
กงสุลต่างประเทศทั่วกันว่า เมืองท่าหรือต้าบลนัน ๆ มีโรคร้ายที่ติดกันได้ แล้วให้บังคับบรรดาเรือที่จะมาจากเมือง
ท่าหรือต้าบลนันให้ ไปอยู่ ที่ส ถานีหรื อท้าเลทอดสมอเพื่อป้องกันโรคภยันตราย และให้กักอยู่ที่นัน จนกว่าเจ้า
พนักงานแพทย์กระทรวงนครบาลหรือเจ้าพนักงานรองซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าพนักงานแพทย์นัน จะอนุญาตปล่อย
ให้ไปได้

มาตรา 214 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
มาตรา 215 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
138 มาตรา 216 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
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[ค้าว่า “รัฐมนตรีว่าการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเทียบต้าแหน่งรัฐมนตรี
กับต้าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475]
มาตรา 218 ท้าเลส้าหรับทอดสมอเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายในน่านน้าไทยนัน คือ
:(1) ที่เกาะพระ
(2) ที่เกาะสีชัง
(3) ที่อ่างศิลา
(4) ที่เมืองสมุทรปราการ
(5) ที่กรุงเทพฯ

หน้าสถานีป้องกันโรคภยันตราย
หน้าด่านศุลกากร
หน้าด่านศุลกากร
ในแม่น้าเจ้าพระยาหน้าด่านศุลกากร
ในแม่น้าเจ้าพระยาหน้าโรงพักกองตระเวนต้าบลบางคอ
แหลม

มาตรา 219 สถานีป้องกันโรคภยันตรายนันตังอยู่ที่เกาะพระ หรือ ณ ต้าบลใด ๆ อีกสุดแล้วแต่จะ
ก้าหนดต่อภายหลัง
มาตรา 220 ถ้าเรือก้าปั่นล้าใดที่เข้ามาถึงน่านน้าไทยมีคนเป็นไข้กาฬโรค ไข้อหิวาตกโรค ไข้
ทรพิษ ไข้จับ หรือโรคร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ติดกันได้มาในเรือก็ดี หรือเป็นมาแล้วภายใน 14 วันก่อนวันที่เรือ
มาถึงก็ดี นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือล้านัน ต้องชักธงส้าหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึนไว้ และต้องทอดสมอจอดเรือ
อยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะอนุญาตปล่อยให้ไปจึงไปได้ ถ้าเป็นเรือที่จอดอยู่แล้ว
ในน่านน้าไทย นายเรือหรือผู้บังคับการในเรือนัน ต้องชักธงส้าหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึนทันที และต้องถอยเรือไป
จอดอยู่ยังต้าบลที่เจ้าพนักงานแพทย์เห็นสมควร
มาตรา 221 เจ้าพนักงานแพทย์ต้องรีบไปไต่สวนเหตุการณ์ที่เรือนัน และถ้าเห็นเป็นการจ้าเป็น
ส้าหรับความป้องกันโรคภยันตรายแก่บ้านเมืองที่จะต้องกักเรือและบรรดาคนในเรือล้านันไว้ที่ด่านป้องกันโรค
ภยันตราย ก็ให้มีค้าสั่งแก่นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือนัน ให้พาเรือและคนในเรือไปอยู่ในความกักด่านป้องกัน
โรคภยันตราย
มาตรา 222 เมื่อมีค้าสั่งดังนัน เป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือนันจะต้องเอาเรือนันไปยัง
ต้าบลที่เจ้าพนักงานจะชีให้จอด และต้องจอดกัก ด่านอยู่ที่นันจนกว่าจะมีอนุญาตปล่อยให้ไปได้ตามข้อบังคับใน
กฎหมายนี

มาตรา 223139 บรรดาเรื อที่ต้องกักด่านส้ าหรับป้องกันโรคภยันตรายตามค้าสั่งนัน ในเวลา
กลางวันให้ชักธงส้าหรับบอกว่ามีโรคร้าย คือ ธงสีเหลือง มีธงประมวลอาณัติสัญญาณสากลอยู่ข้างล่าง และในเวลา
กลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงไว้ที่ปลายเสาหน้า
มาตรา 224 บรรดากองเรือรักษาที่เฝ้าอยู่นัน ในเวลากลางวันให้ชักธงสีเหลืองอย่างเดียวนันไว้ที่
ท้ายเรือ และในเวลาตังแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึนให้มีโคมไฟไว้ทังที่หัวเรือและท้ายเรือ
มาตรา 225 ห้ามไม่ให้เรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายถอยไปจากที่ โดยมิได้รับหนังสือ
อนุญาตของเจ้าพนักงานแพทย์
มาตรา 226 ห้ามไม่ให้เรือทังหลาย นอกจากเรือของเจ้าพนักงานแพทย์เข้าเทียบข้างเรือที่ต้อง
กักด่านป้องกันโรคภยันตราย และห้ามไม่ให้คนผู้ใดไปมาติดต่อกับเรือที่ต้องกักนัน และห้ามไม่ ให้คนผู้ใดในเรือที่
ต้องกักนันไปมาติดต่อกับบนฝั่ง เว้นแต่การที่อาศัยฝากธุระโดยทางเจ้าพนักงานแพทย์นัน ยอมให้กระท้าได้
มาตรา 227 เมื่อเรือล้าใดที่มาถึงเมืองท่าใด ๆ ในประเทศไทยก้าลังมีโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ในเรือ
หรือได้มีมาแล้วภายใน 14 วันก่อนเวลาที่เรือมาถึงนันก็ดี ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์แก่เจ้าพนักงานแพทย์
และเมื่อเจ้าพนักงานแพทย์ได้เอารมยาหรือท้าตามวิธีป้องกันโรคร้ายอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแก่การแล้ว ก็ให้
ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์ไปยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์ในเมืองนันได้
มาตรา 228 เมื่อมีวิธีส้าหรับป้องกันความติดต่อของโรคร้ายได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนคร
บาลยอมเห็นชอบด้วยตามคราวที่สมควรแก่การแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานแพทย์มีอ้านาจชอบด้วยกฎหมายอนุญาตให้
เรือกลไฟล้าใด ๆ ผ่านทางเขตท่ารับถ่ายน้าและเสบียง และขนสินค้าขึนบกได้
[ค้าว่า “รัฐมนตรีว่าการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเทียบต้าแหน่งรัฐมนตรี
กับต้าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475]
มาตรา 229 เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานแพทย์มีอ้านาจบังคับให้เอาคนในเรือล้าใดที่
ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายทังหมด หรือแต่บางคนขึนไปไว้ที่โรงพยาบาลหรื อโรงพักที่สถานีป้องกันโรคของ
เมืองท่านันให้พักอาศัยและรักษาอยู่ที่นันจนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควรให้กลับไปที่เรือหรือย้ายไปลงเรือ
อื่นท้าการติดต่อกับฝั่งได้
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มาตรา 223 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456

มาตรา 230 เมื่อเวลามีคนที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย ในเวลากลางวันให้ชักธงสี
เหลือง และเวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงขึนไว้เป็นส้าคัญในที่ ๆ แลเห็นได้ง่าย
มาตรา 231 เมื่อมีธงหรือโคมไฟเป็นเครื่องหมายความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายชักขึนไว้
เช่นนัน ห้ามไม่ให้คนผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานแพทย์ หรือคนที่เจ้าพนักงานแพทย์ให้อนุญาตนันไปขึนบกที่โรงพัก
ด่านป้องกันโรคภยันตรายเป็นอันขาด
มาตรา 232 เมื่อเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องการกองรักษาส้าหรับการป้องกันรักษาด่านที่ป้องกัน
โรคภยั น ตรายให้ การเป็ นไปตามข้อบั งคับการป้องกันโรคภยันตราย ก็ให้ ผู้ บังคับการกองตระเวนจัดให้ตามที่
ต้องการ
มาตรา 233 ห้ามไม่ให้คนผู้ใดที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายไปจากที่นันโดยอ้างเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่ได้รับอนุญาตปล่อยจากเจ้าพนักงานแพทย์นันเป็นอันขาด
มาตรา 234 ถ้าคนผู้ใดขึนไปบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือเข้าไป หรือจอดเรือ
ขึนที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์ คนผู้นันจะต้องถูกกักด่านป้องกันโรค
ภยันตราย มีก้าหนดเวลาตามที่เจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควร
มาตรา 235 ถ้าเจ้าพนักงานแพทย์มีความต้องการให้นายเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย
จัดหาเรือและเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อส่งคนโดยสารและลูกเรือของเรือนันขึนไปไว้ยังโรงพักสถานีป้องกันโรคภยันตราย
นายเรือต้องปฏิบัติตามทุกประการ
มาตรา 236 ถ้ามีคนตายในเรือล้าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือตายในเรือที่บังคับ
ให้ไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายก็ดี ต้องจัดการปลงศพผู้ตายตามวิ ธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะสั่งให้ท้า
และผู้เป็นนายเรือล้านันจะต้องเป็นธุระจัดการนันให้เป็นไปตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานแพทย์ทุกประการ
มาตรา 237 บรรดาเรือต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนัน เมื่อได้ส่งคนโดยสารขึนไว้ที่สถานี
ป้องกันโรคภยันตรายแล้วต้องล้างและช้าระเรื อด้วยน้ายากันโรคร้ายให้เป็นที่พอใจเจ้าพนักงานแพทย์ และเมื่อท้า
ดังนันแล้วก็อนุญาตปล่อยเรือล้านันไปจากความกักด่านได้

มาตรา 238 ผู้ แทนเจ้ าของเรือจะต้องรับใช้ค่าเลี ยงดูคนที่ต้องส่ งขึนจากเรือนันไปไว้ ที่ ด่ า น
ป้องกันโรคภยันตรายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายออกไปแล้วตามใบพยานของเจ้าพนักงานแพทย์ และต้องรับใช้ค่าช้าระล้าง
เรือและค่าพยาบาลคนโดยสารและของอื่นด้วยยากันโรคร้ายนันด้วย
มาตรา 239 เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องรีบแจ้งรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
นครบาลในทุกครังที่มีเหตุสมควรต้องเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่พึ่ งเข้ามาถึงนันกักด่านป้องกันโรคภยันตราย
และเมื่อต้องกักเรือใด ๆ เพื่อตรวจโรคร้าย และเวลาที่อนุญาตปล่อยเรือนันก็ต้องรายงานด้วยเหมือนกัน
[ค้าว่า “รัฐมนตรีว่าการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเทียบต้าแหน่งรัฐมนตรี
กับต้าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475]
มาตรา 240 เมื่อมีเรือเข้ามาจากเมืองท่าหรือต้าบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกันได้ หรือที่ชักธง
บอกว่ามีโรคร้ายอยู่ในเรือก็ดี ถ้าเป็นการจ้าเป็นเพื่อการเดินเรือไม่ให้เป็นอันตราย ผู้น้าร่องจะขึนบนเรือนันเพื่อพา
มายังที่ทอดสมอด่านตรวจโรคภยันตรายก่อนได้รั บอนุญาตแพทย์ก็ได้ แต่ถ้าภายหลังเจ้าพนักงานแพทย์ตรวจเห็น
เป็นที่สมควรว่าต้องกักเรือล้านันที่ด่านป้องกันโรคภยันตราย ผู้น้าร่องผู้นันก็จะต้องถูกกักด้วย ตามลักษณะใน
มาตรา 272 ในพระราชบัญญัตินี
มาตรา 241 นายเรือหรือแพทย์ในเรือล้าใดที่เข้ามาถึงจากต้าบลใดที่มีไข้ อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ
หรือโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ก้าลังแพร่หลายอยู่ก็ดี หรือในล้าเรือนันได้มีคนป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่งอย่างใดในระหว่าง
14 วันก่อนวันที่เข้ามาถึงนันก็ดี นายเรือหรือแพทย์ผู้นันมีหน้าที่จ้าเป็นต้องแจ้งเหตุเหล่านันโดยถ่องแท้แก่ผู้น้าร่อง
และแก่เจ้าพนักงานแพทย์ที่จะมาจอดเทียบข้างหรือขึนบนเรือนันให้ทราบ
มาตรา 242 เจ้าพนักงานแพทย์มีอ้านาจที่จะขึนบนเรือใด ๆ ที่เข้ามาในน่านน้าไทย และตรวจ
คนในเรือนันได้ทุกคน และถ้าเห็นสมควรแก่การจะเรียกดูสมุดและหนังสือส้าคัญส้าหรับเรือด้วยก็ได้ และเจ้า
พนักงานแพทย์จะต้องพยายามทุกอย่างในทางที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่จะเห็นสมควรแก่การส้าหรับที่จะให้ทราบ
ได้ว่าเรือตลอดทังคนในเรือนันมีความสะอาดเรียบร้อยปราศจากไข้เจ็บเพียงไร
มาตรา 243 บรรดาคนที่ส่งขึนไว้ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายนัน ต้องอยู่ในความกักด่านป้องกัน
โรคภยันตราย ตามก้าหนดเวลาดังต่อไปนี คือ :ไข้กาฬโรค
ไม่เกิน 10 วันตังแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิท หรือย้ายไปไว้
ในที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอื่น

ไข้ทรพิษ
ไข้อหิวาตกโรค
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ในที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอื่น

มาตรา 244 ห้ามมิให้เอาสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากหนังสือและเงินตราออกจากที่ใด หรือ
เรือล้าใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์เป็นอันขาด และบรรดา
สิ่งของทุกอย่างที่เอาออกมาแล้วนันต้องช้าระด้วยเครื่องยาป้องกันโรคร้ายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะสั่งให้ท้า
นันเสียก่อนจึงส่งต่อไปได้
มาตรา 245 บรรดาหนังสือและห่อสิ่งของทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์วัตถุ) ส้า หรับส่งถึงคนที่ต้อง
กักด่านป้องกันโรคภยันตรายนันให้ส่งไว้ยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์เพื่อให้รีบส่งต่อไปในโอกาสแรกที่จะส่งได้
มาตรา 246 เจ้าพนักงานแพทย์ได้ตรวจบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือไปตรวจ
ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายในเวลาที่มีคนต้องกักด่านอยู่นันก็ดี เมื่อเวลากลับต้องช้าระตนเองด้วยเครื่อ งยา
ป้องกันโรคร้ายให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงขึนบกได้
มาตรา 247 ในคราวที่ เ จ้ า พนั ก งานแพทย์ ข องรั ฐ บาลไทยแจ้ ง ความแก่ น ายเรื อ ในบั ง คั บ
ต่างประเทศล้าใดว่าจะต้องจัดการตามลักษณะในมาตรา 220 มาตรา 221 มาตรา 229 มาตรา 236 และมาตรา
242 นัน เมื่อก่อนจะได้ลงมือจัดการ นายเรือล้านันย่อมมีอ้านาจชอบธรรมที่จะไปแจ้งเหตุต่อกงสุลของประเทศนัน
ได้ และกงสุล (ถ้าเห็นสมควรแก่การ) ก็มีอ้านาจที่จะมาดูในเวลาที่ตรวจเรือต่างประเทศนัน และจะยอมหรือไม่ยอม
ให้เจ้าพนักงานจัดการตามข้อบังคับในมาตราต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนันก็ได้
มาตรา 248140 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 217 มาตรา 220 มาตรา 222 มาตรา 223
มาตรา 225 มาตรา 226 มาตรา 227 มาตรา 229 มาตรา 231 มาตรา 233 มาตรา 234 มาตรา 235 มาตรา 236
มาตรา 237 มาตรา 238 มาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 243 หรือมาตรา 244 ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หมวดที่ 6
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มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

ข้อบังคับส้าหรับผู้น้าร่อง141
มาตรา 249 ถึง มาตรา 276 (ยกเลิก)
หมวดที่ 7
ว่าด้วยการจ้างและการเลิกจ้างคนส้าหรับเรือต่าง ๆ
และการสอบไล่ความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรส้าหรับท้าการตามหน้าที่ได้
มาตรา 277142 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการในเรือกลไฟ เรือยนต์ เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้าขนาด
ตังแต่ 100 หาบขึนไปซึ่งท้าการติดต่อกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใช้เป็นเรือชูชีพประจ้าเรือเดินทะเล ในต้าแหน่งที่
กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือก้าหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตร เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
ความรู้ความสามารถให้ท้าการเช่นนันได้
มาตรา 278143 เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเช่นว่ามาแล้วให้แก่ผู้ใดส้าหรับท้าการเป็นนายเรือ
ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้าย หรือต้นกล คนใช้เครื่อง ท่ านว่าผู้นันต้องสอบความรู้ได้แล้ว และเมื่อยื่นใบ
สมัครสอบนันต้องมีพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจถึงเรื่องไม่เป็นคนประพฤติเสเพลติดสุรายาเมา หรือติดยา
เสพติดให้ โ ทษ ความช้านาญการงานที่ได้ท้ามา และความประพฤติทั่วไปนันด้วย แต่ถ้าผู้ นันเป็นนายเรือ ต้ น
หน สรั่ง ไต้ก๋ง และนายท้าย จะต้องแสดงว่ามีสายตาดีด้วย
ในมาตรานี ค้าว่า
“สรั่ง” หมายความถึงผู้ท้าการควบคุมเรือล้าเลียง
“ไต้ก๋ง” หมายความถึงผู้ควบคุมเรือใบเดินทะเลที่มีน้าหนักบรรทุกตังแต่ 800 หาบ ขึนไป
“คนถือท้าย” หมายความถึงผู้ควบคุม หรือผู้ถือท้าย หรือคนแจวท้ายของเรื อบรรทุกสินค้าที่ท้า
การติดต่อกับเรือเดินทะเล

ภาคที่ 3 หมวดที่ 6 ข้อบังคับส้าหรับผูน้ ้าร่อง มาตรา 249 ถึงมาตรา 276 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)
142 มาตรา 277 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2525
143 มาตรา 278 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
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มาตรา 279144 ให้เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ้านาจออกข้อบั งคับ
เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ท้าการในเรือในเรื่องดังต่อไปนี
(1) การแบ่งชันความรู้
(2) วิธีการสอบความรู้
(3) หลักสูตร
(4) คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
(5) ค่าธรรมเนียมในการสอบ
(6) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ
(7) รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบความรู้
ข้อบังคับนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 280145 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้นันต้องระบุชื่อ อายุ และต้าหนิรูปพรรณของผู้ถือ
ประกาศนียบัตร และข้อความอื่น ๆ ตามที่จ้าเป็น และต้องมีรูปถ่ายของผู้ถือประกาศนียบัตรปิดไว้ด้วย
ประกาศนียบัตรส้าหรับคนถือท้ายให้มีอายุสามปี นอกนันให้มีอายุห้าปี เมื่อครบก้าหนดแล้ว ผู้ถือ
ต้องน้ามาเปลี่ยนใหม่ ให้เรียกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนประกาศนียบัตรกึ่งหนึ่งแห่งอัตราค่าธรรมเนียมเดิม และถ้า
เจ้าท่าจะต้องการให้แสดงพยานหลักฐานดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 278 ก็ท้าได้
มาตรา 281 บรรดาประกาศนียบัตรส้ าหรับความรู้ที่ได้ออกให้ ไปแล้ ว ก่อนเวลาประกาศใช้
พระราชบัญญัตินีนัน ให้เป็นอันใช้ได้มีก้าหนดห้าปีนับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้ไปแล้ว
มาตรา 282146 ผู้ใดท้าการในเรือในต้าแหน่งที่กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือก้าหนดให้ต้องมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทังจ้าทังปรับ ถ้าท้าการในเรือในขณะที่ประกาศนียบัตรสินอายุแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา 279 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
มาตรา 280 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
146 มาตรา 282 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
144
145

มาตรา 283147 ผู้ใดน้าประกาศนียบัตรของผู้อื่นมาใช้หรือแสดงว่าเป็นประกาศนียบัตรของตน
หรือผู้ใดจัดหาประกาศนียบัตรมาเพื่อให้ผู้อื่นกระท้าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตังแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 284148 ผู้ท้าการในเรือในต้าแหน่งที่กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือก้าหนดให้ต้องมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถต้องเก็บประกาศนียบัตรของตนไว้ในเรือเพื่อให้เจ้าท่าตรวจดูได้ใน
ขณะที่ท้าการ
ถ้าเจ้าท่าหรือตัวแทนเจ้าของเรือประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้ท้าการในเรือล้าใด ให้เจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือน้าใบอนุญาตใช้เรือล้านันพร้อมทังประกาศนียบัตรของผู้ที่จะท้าการในเรือล้านันไปให้เจ้ าพนักงานออก
ใบอนุญาตบันทึกการเปลี่ยนตัวผู้ท้าการในเรือไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ณ ที่ท้าการเจ้าท่าท้องถิ่นที่เรือนันขึนทะเบียน
ภายในก้าหนดสิบห้าวัน
มาตรา 285 คนรับจ้างส้าหรับท้าการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าท้าการงานหรือมีผู้จ้างท้าการ
งานในเรือก้าปั่นชาติไทย หรือเรือก้าปั่นต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจ้าอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาต
เจ้าท่าก่อนจึงท้าได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นันได้รับจากเรือที่ตนได้ท้าการงานมาแล้วในหนหลังมา
เก็บรักษาไว้ด้วย ถ้าและผู้นันน้าใบพยานเช่นนันมาส่งไม่ได้ ท่านว่าผู้นันจ้าเป็นต้องชีแจงว่าเป็นด้วยเหตุใดให้เป็นที่
พอใจเจ้าท่า
มาตรา 285/1149 ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกหนังสือส้าคัญประจ้าตัวคนประจ้าเรือได้เมื่อได้รับการ
ร้องขอ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร แบบหนั ง สื อ ส้ า คั ญ และอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการออกหนั ง สื อ ส้ า คั ญ
ประจ้าตัวคนประจ้าเรือ ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 286 ค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะได้ก้าหนดตามครังคราวนัน ให้เรียกเก็บส้าหรับการ
ว่าจ้างและการเลิกจ้างทุกครัง ให้เจ้าท่าจัดระเบียบพิกัดค่าธรรมเนียมเช่นนีปิดประกาศไว้ในที่แลเห็นง่าย ณ ที่ว่า
การกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* และให้มีอ้านาจไม่ยอมเป็นธุระจัดการว่าจ้างหรือการเลิกจ้างรายใด ๆ
ก่อนได้รับค่าธรรมเนียมในส่วนนัน
มาตรา 283 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 284 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
149 มาตรา 285/1 เพิ่ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 17) พ.ศ. 2560
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มาตรา 287 เจ้าของเรือหรือนายเรือก้าปั่นจะว่าจ้างหรือเลิกจ้างคนการส้าหรับเรือเดินทะเล ณ
ที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมตามพิกัดที่ ตังไว้ส้าหรับการว่าจ้างหรือ
เลิกจ้างนันทุกครัง
มาตรา 288 เมื่อคนท้าการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจ้างจากเรือก้าปั่นไทยล้าหนึ่งล้าใดภายใน
พระราชอาณาเขต นายเรือก้าปั่นล้านันต้องท้าใบพยานการเลิกจ้างให้ผู้นันไปฉบับหนึ่งเป็นคู่มือ ให้ท้าให้ในเวลาที่
เลิกจ้าง และให้เขียนความลงไว้ในนันว่าผู้นันได้รับจ้างช้านานเท่าใด ประเภทการที่ได้ใช้ให้ท้า และเลิกจ้างเมื่อวัน
ใด และลงลายมือนายเรือเป็นส้าคัญ ถ้าและผู้เลิกรับจ้างจะขอร้องให้ท้าหนังสือชีแจงเพิ่มเติมว่าได้ให้ค่าจ้างและได้
หักเงินค่าจ้างอย่างไร นายเรือต้องท้าให้ตามประสงค์ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ร้องขอ
มาตรา 289 การเลิกจ้างคนท้าการในเรือเดินทะเลจากเรือก้าปั่นชาติไทย หรือจากเรือก้าปั่น
ต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลประจ้าอยู่ในประเทศไทยนันห้ามมิให้ท้าในที่อื่น นอกจากที่ว่าการกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชยนาวี*
มาตรา 290150 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 284 มาตรา 285 มาตรา 287 มาตรา 288
หรือมาตรา 289 ต้องระวางโทษปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท
หมวดที่ 8
ว่าด้วยการใช้อ้านาจท้าโทษส้าหรับความผิด
มาตรา 291151 ผู้น้าร่อง นายเรือ ต้นหน สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้ าย ต้นกล หรือ คนใช้
เครื่อ ง ที่ไ ด้รับ ประกาศนีย บัต รหรือ ใบอนุญ าตผู้ใ ดหย่อ นความสามารถ หรือ ประพฤติไ ม่ส มควร แก่หน้าที่
ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวแก่การเดินเรือหรือหน้าที่ของตน ให้เจ้าท่ามีอ้านาจที่จะสั่งงดไม่ให้
ใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีก้าหนดไม่เกินสองปี แต่ไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นันจะพึงได้รับ
ถ้าผู้นันไม่พอใจค้าสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ให้ผู้นันมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยัง
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าสั่ง ค้าชีขาดของรัฐมนตรีนัน เป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่
รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งให้งดใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีผลบังคับได้
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มาตรา 290 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่านนา้ ไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 291 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477

มาตรา 292 เจ้าท่าทุกต้าบลมีอ้านาจหน้าที่ที่งดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตใด
ๆ ได้ตามลักษณะมาตรา 291 และเพื่อประกอบกับการเช่นนันให้เจ้าท่ามีอ้านาจท้าการไต่สวนและหมายเรียก
พยานและสืบพยานได้ทุกอย่าง ถ้าพยานคนใดไม่มาเบิกพยานหรือขัดขืนไม่ยอมเบิกพยานก็ดี ท่านว่ามีความผิด
ต้องระวางโทษต่อหน้าศาลธรรมดา ตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดเช่นนัน
ในการไต่ ส วนอย่ า งใดตามที่ ว่ า มาแล้ ว เจ้า ท่ า จะมี ผู้ ช่ว ยวินิ จฉั ย สองนาย ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงนครบาลจะเลือกจากจ้าพวกคนที่มีความรอบรู้ช้านาญในการเดินเรือทะเลมานั่งพร้อมด้วยก็ได้
ถ้าผู้ต้องคดีคนใดไม่มีความพอใจและจะขอให้ตรวจค้าตัดสินของคณะที่ไต่สวนเช่นว่ามานีเสียใหม่
ท่านว่าจะฟ้องอุทธรณ์เจ้าท่าต่อศาลอันมีหน้าที่ก็ฟ้องได้
[ค้าว่า “รัฐมนตรีว่าการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเทียบต้าแหน่งรัฐมนตรี
กับต้าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475]
มาตรา 293 การใช้อ้านาจปรับโทษที่ให้ไว้แก่เจ้าท่าตามพระราชบัญญัตินีนัน ไม่เกี่ยวข้องอย่าง
ใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพ่งซึ่งอาจฟ้องร้องจ้าเลยในความผิดอันเดียวนันต่อศาล ซึ่งมีหน้าที่เพื่อให้ลงโทษหรือ
ให้ปรับจ้าเลยใช้ค่าเสียหาย ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินีหรือกฎหมายอื่นส้าหรับความผิดนัน
มาตรา 294 152 ผู้ ใ ดถู ก เจ้ า ท่ า ยึ ด หรื อ เรี ย กคื น ประกาศนี ยบั ต รหรื อ ใบอนุญ าตอย่ า งใดตาม
พระราชบัญญัตินีและสั่ งให้น้าประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนันส่งเจ้าท่า ถ้าไม่ส่งภายในเวลาที่เจ้าท่าก้าหนด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 295 ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนัน ท่านให้ยกเลิกเป็นอันใช้ไม่ได้
ต่อไปทุกฉบับ
มาตรา 296 บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ถูกยึดไว้ชั่วคราวนัน ให้รักษาไว้ ณ ที่ว่าการ
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี* เมื่อครบก้าหนดเวลาที่ให้ยึดแล้วให้ส่งคืนแก่ผู้ถือรับไปตามเดิม แต่ต้องจด
ความที่ได้ยึดนันลงไว้ในฉบับ ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนันด้วยเป็นส้าคัญ
หมวดที่ 9
ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพ่ง
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มาตรา 294 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 297153 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามอ้านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตังแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท หรือทัง
จ้าทังปรับ
ผู้ ใ ดต่ อ สู้ ห รื อ ขั ด ขวางเจ้ า ท่ า หรื อ เจ้ า พนั ก งานในการปฏิ บั ติ ก ารตามอ้ า นาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนันกระท้าโดยใช้ก้าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก้าลัง ประทุษร้าย
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตังแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 298 ในความผิดอย่างใด ๆ ต่อพระราชบัญญัตินี ถ้าผู้ที่ควบคุมเรือหรือควบคุมเครื่องจักร
ของเรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ล้าใดซึ่งเป็นจ้าเลยนัน หลบหนีตามตัวไม่ได้ ท่านว่า ศาลมีอ้านาจลงโทษปรับแก่
เจ้าของเรือหรือแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตส้าหรับเรือล้านันได้ตามที่กฎหมายนีบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนัน ๆ
มาตรา 299 เจ้าของเรือหรือผู้ที่รับใบอนุญาตส้าหรับเรือก้าปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกล้า ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งนายเรือ, ต้นกล, ต้นหน หรือลูกเรือล้านันถูกปรับโดยกระท้าความผิดอย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี
มาตรา 300 เจ้าของแพไม้ทุกแพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ควบคุมแพ
หรือคนประจ้าการในแพนันถูกปรับโดยกระท้าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี
มาตรา 301 ลักษณะโทษต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ท่านว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างใดกับ
ความรับผิดชอบซึ่งจ้าเลยจะพึงถูกปรับในคดีส่วนแพ่ง เพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี
หมวดที่ 10
ข้อบังคับทั่วไปส้าหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน
มาตรา 302 ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครังใด เป็นโดยความไม่ได้แกล้ง หรือเป็นโดยเหตุใด ๆ ซึ่งเหลือ
ความสามารถของมนุษย์จะป้องกันได้ก็ดี ท่านว่าอันตรายและความเสียหายที่ได้มีขึนแก่เรือล้าใดมากน้อยเท่าใด
ต้องเป็นพับกับเรือล้านันเองทังสิน
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มาตรา 297 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

มาตรา 303 ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครังใด เป็นด้วยความผิดหรือความละเลย ท่านว่าอันตรายและ
ความเสียหายที่ได้มีขึนมากน้อยเท่าใด ให้ปรับเอาแก่เรือล้าที่มีความผิดหรือมีความละเลยนัน
มาตรา 304 ถ้าเรือที่โดนกันนัน ต่างมีความผิดหรือความละเลยทังสองล้า ท่านว่าไม่ต้องปรับให้
ฝ่ายใดใช้ค่าเสียหายอันตรายซึ่งได้มีแก่ล้าใดหรือทังสองล้าเว้นไว้แต่ถ้าพิจารณาได้ความปรากฏว่า มูลเหตุที่โดนกัน
ได้เกิดจากฝ่ายใดโดยมากฉะนัน จึงให้ศาลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินก้าหนดจ้านวนเงินที่ฝ่ายนันจะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่
อีกฝ่ายหนึ่ง
มาตรา 305 เมื่อมีความผิดหรือความละเลยเกิดขึนอย่างใดอันเรือที่เกี่ยวข้องมีความผิดด้วยกัน
ทังสองฝ่าย ท่านว่าเจ้าของหรือนายเรือทังสองล้านัน หรือล้าใดแต่ล้าเดียว ต้องรับผิดชอบใช้ค่าอันตรายหรือความ
เสียหายที่ได้มีขึนแก่สิ่งของที่บรรทุกในเรือหรือแก่บุคคล เพราะความผิดหรือความละเลยที่ได้กระท้านัน
ถ้าและการต้องใช้ค่าอันตรายหรือความเสียหายนันตกหนักแก่เรือที่ต้องคดีนันแต่ล้าเดียว ท่านว่า
เรือล้านันย่อมมีอ้านาจที่จะฟ้องร้องให้เรืออีกล้าหนึ่งที่ต้องคดีด้วยกันช่วยใช้เงินที่ได้เสียไปแล้วนันกึ่งหนึ่ง
ถ้าและทางพิจารณาตามกฎหมายได้พิพากษาว่าความรับผิดชอบนันควรแบ่งกันเป็นอย่างอื่น
นอกจากที่ว่ามาแล้วฉะนัน ท่านว่าการที่จะต้องใช้เงินค่าอันตรายหรือความเสียหายต้องเป็นไปตามค้าพิพากษานัน
มาตรา 306 การร้องเอาค่าเสียหายนันท่านว่ากัปตันหรือนายเรือล้าใดที่เกี่ยวในคดีย่อมมีอ้านาจ
เป็นโจทก์แทนบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องนันได้
มาตรา 307 ถ้าการที่เรื อโดนกันเป็นเหตุให้ เสี ยชีวิตหรื อเกิด บาดเจ็บ แก่ บุค คล ท่านว่าเงิ น
ค่าเสียหายที่ตัดสินให้เสียในส่วนนีต้องใช้ก่อนค่าเสียหายอย่างอื่น ๆ
มาตรา 308 ค้าร้องเอาค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนัน ท่านว่าต้อ งยื่น
ภายในหกเดือนนับจากวันที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นโจทก์ได้ทราบเหตุอันนัน
มาตรา 309 เมื่อได้มีค้าฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นต่อศาล ถ้าผู้ใดที่เกี่ยว
ในคดีร้องขอขึน ท่านว่าผู้พิพากษาที่มีหน้าที่มีอ้านาจที่จะออกค้าสั่งให้มีการอายัติแก่เรือล้าเดียวหรือหลายล้าอัน
ต้องหาว่าเป็นต้นเหตุในการที่เรือโดนกันนันได้

มาตรา 310 (1)154 ถ้ามีความผิดอย่างใดต่อกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันเกิดขึน
เพราะความละเมิดของนายเรือ ผู้ที่ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือผู้ใด อันเป็นละเมิดที่กระท้าด้วยความจงใจ นายเรือ
ผู้ที่ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือผู้นัน ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
บาท หรือทังจ้าทังปรับ
(2) ถ้ า มี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ นแก่ บุค คล หรื อ ทรั พ ย์ ส มบั ติ เ พราะเหตุเ รื อ ล้ า ใดไม่ ปฏิ บัติ ตาม
ข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ในกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกั นเหตุเรือโดนกัน ท่านว่าให้ถือว่าความเสียหายอันนัน
เท่ากับได้มีขึนจากความละเมิดอันจงใจของผู้ควบคุมการอยู่บนดาดฟ้าเรือล้านันในขณะที่เกิดเหตุ เว้นไว้แต่ถ้า
พิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่ามีเหตุอันจ้าเป็นในขณะนันที่จะต้องประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว
(3) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถ้าปรากฏขึนต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีนันว่าได้มีความละเมิดเกิดขึนต่อ
ข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน ท่านให้ถือว่าความผิดที่เป็นมูลแห่งคดีนันตก
อยู่กับเรือล้าที่ได้มีความละเมิดอันนัน เว้นไว้แต่ถ้าพิ สูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่าได้มีเหตุอันจ้าเป็นที่จ ะต้ อง
ประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว
มาตรา 311 เมื่อเจ้าของเรือหรือนายเรือล้าใดต้องการกฎข้อบังคับส้าหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน
ก็ให้เจ้าท่าจ่ายให้ตามความประสงค์
มาตรา 312 เมื่อเกิดเหตุเรือสองล้าโดนกันขึนเวลาใด นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือทังสองฝ่าย เมื่อ
เห็นว่าจะกระท้าได้เพียงใดโดยไม่เป็นที่น่ากลัวอันตรายจะมีขึนแก่เรือ หรือลูกเรือ หรือคนโดยสาร (ที่หากจะมี) ใน
เรือของตน ท่านว่าเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือควรจะกระท้าดังต่อไปนี คือ
(ก) ต้องช่วยเหลือตามความสามารถที่จะกระท้าได้เพียงใดแก่เรืออีกล้าหนึ่งที่โดนกัน และแก่นาย
เรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถ้าหากมี) ของเรือล้านัน เพื่อป้องกันให้พ้นจากอันตรายที่จะพึงเกิดจากเหตุที่เรือโดน
กันนัน และต้องรอเรืออยู่ใกล้กับเรือล้านันจนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลืออีกต่อไป
(ข) ต้องแจ้งชื่อเรือ ชื่อเมืองท่าที่เป็นส้านักนีของเรือของตน และมาจากเมืองท่าใด จะไปเมืองท่า
ใด แก่นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรืออีกล้าหนึ่งที่โดนกันนันให้ทราบ
ถ้านายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือล้าใดละเลยไม่กระท้าตามข้อปฏิบัติที่ว่าไว้ในมาตรานี และไม่มีเหตุ
อันสมควรที่จะแก้ตัวได้ว่าเป็นด้วยเหตุใด ท่านว่าถ้าไม่มีสักขีพยานแน่นอนว่าเป็นอย่างอื่น ต้องถือว่าเหตุเรือโดนกัน
นันได้เกิดขึนเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความประพฤติละเมิดฉะนัน
นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบั ติตามบทบัญญัติในมาตรานีโดยไม่ มีเหตุอัน
สมควร ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ และให้
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มาตรา 310 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

เจ้ าท่ามีอ้านาจสั่ งงดใช้ป ระกาศนีย บั ตรส้ าหรับท้าการในหน้าที่เช่นนัน มีก้าหนดไม่เกินสองปี หรือสั่ งห้ ามใช้
ประกาศนียบัตรนันตลอดไปก็ได้155
พระราชบัญญัติตราไว้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2456 เป็นวันที่ 979 ในรัชกาล
ปัจจุบันนี
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มาตรา 312 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

แบบที่ 1
แบบค้าถามซึ่งนายเรือ
ต้องชีแจงในเวลาที่เรือเข้ามาถึง
(1) วันที่เรือมาถึง..............................................................................................
(2) ชื่อเรือ...........................................................................................................
(3) ธงชาติของเรือ.............................................................................................
(4) ประเภทของเรือ.........................................................................................
(5) เรือขนาดกี่ตัน.............................................................................................
(6) ชื่อนายเรือ...................................................................................................
(7) เรือมาขึนแก่ผู้ใด.........................................................................................
(8) เรือมาจากไหน............................................................................................
(9) ได้ออกเรือจากนั่นเมื่อวันใด.....................................................................
(10) ประเภทสินค้าที่บรรทุกมาในเรือ.........................................................
(11) มียาฝิ่นบรรทุกมาเท่าไร.........................................................................
(12) มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์มาเท่าไร......................................................
(13) มีเครื่องอาวุธอย่างไรเท่าไร...................................................................
(14) มีเครื่องกระสุนปืนและเครื่องระเบิดอย่างไรเท่าไร..........................
(15) มีโรคร้ายที่ติดกันได้หรือไม่...................................................................
(16) ได้มีคนตายในเรือหรือไม่.......................................................................
(17) จ้านวนคนประจ้าเรือ..............................................................................
(18) จ้านวนคนโดยสารชันมีห้องให้พัก.......................................................
(19) จ้านวนคนโดยสารที่อาศัยพักบนดาดฟ้า............................................
(20) จดหมายเหตุ............................................................................................

แบบที่ 2
พิกัดค่าจ้างน้าร่อง156
(ยกเลิก)

แบบที่ 3
พิกัดค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ157
(ยกเลิก)
ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456158
ประกาศเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474159
พระราชบัญญัติเทียบต้าแหน่งรัฐมนตรีกับต้าแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475160
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นใด ซึ่งประกาศใช้อยู่ในเวลานี ค้าว่า เสนาบดี ให้
อ่านเป็นรัฐมนตรี ค้าที่กล่าวถึงเสนาบดีกระทรวงใด ๆ ให้หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนัน ๆ และค้าว่า
กฎเสนาบดี ให้อ่านเป็นกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476161
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พิกัดค่าจ้างน้าร่องตามแบบที่ 2 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)
157 พิกัดค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟแบบที่ 3 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
158 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 30/-/หน้า 300/21 กันยายน 2456
159 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 48/-/หน้า 557/4 กุมภาพันธ์ 2474
160 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49/-/หน้า 577/25 ธันวาคม 2475
161 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50/-/หน้า 842/14 มกราคม 2476
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477162
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีตังแต่วันที่ 1 พฤษจิกายน พุทธศักราช 2477 เป็นต้นไป
มาตรา 4 เรื อ เดิ น สมุ ท รบรรทุ ก นั ก ท่ อ งเที่ ย วรอบโลกชั่ ว ครั งคราว ให้ เ ก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้าและโคมไฟ กึ่งอัตราปกติ
มาตรา 5163 ในการพิจารณาออกใบอนุญาตส้ าหรับเรือกลไฟและเรือยนต์รับจ้างบรรทุ ก คน
โดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือนัน ถ้าเป็นเรือเดินประจ้าทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตังขึนเพื่อท้าการจด
ทะเบียนมีอ้านาจที่จะ
(1) ก้าหนดข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใช้เรือนันเดิน
(2) ก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ้านวน ขนาด ชนิดและก้าลังเครื่องจักรของเรือที่จะใช้เดินจากต้าบล
หนึ่งถึงต้าบลหนึ่ง ตลอดจนถึงการสับเปลี่ยนเรือใช้แทนกันชั่วคราวด้วย
(3) ก้าหนดท่าเรือต้นทางและปลายทาง
(4) สั่งงดอนุญาตเรือล้าใด ๆ หรือของเจ้าของใด ๆ มิให้เดินประจ้าทางที่เห็นว่ามีเรืออื่นเดิ นอยู่
เพียงพอแล้ว หรือเมื่อเห็นว่าถ้าให้อนุญาตจะมีการแข่งขันกันจนจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียความปลอดภัย
ของประชาชน
(5) ตังคณะกรรมการขึนโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นครังคราว
เพื่อก้าหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าจูงเรือ ค่ าบริการอื่น จ้านวนเรือที่จะใช้เดิน เวลาออกเรือ และ
เวลาเรือถึงท่าเรือปลายทาง คณะกรรมการนันให้รวมทังเจ้าของเรือหรือผู้แทนด้วย
ถ้าไม่ใช่เรือเดินประจ้าทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตังขึน มีอ้านาจที่จะห้ามหรือจ้ากัดมิ
ให้เดินเรือรับจ้างในเขตใด ๆ ในเมื่อเห็นว่าการเดินเรือรับจ้างในเขตนันจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
มาตรา 6 เรือกลไฟ และเรือยนตร์ที่ท้าการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือเป็น
การประจ้าทางที่ยังมิได้แจ้งความจ้านงว่าจะน้าเรือไปเดินจากต้าบลใดถึงต้าบลใดนัน ให้น้าใบอนุญาตส้าหรับเรือ
มาขอแก้ไขเสียให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินีภายในสี่เดือน นับตังแต่วันประกาศใช้พระราชบัญญัตินีเป็นต้นไป
การแก้ทะเบียนเช่นว่ามานี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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มาตรา 5 แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดินเรือ ในน่า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510

มาตรา 7164 เรือกลไฟและเรือยนต์ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือล้าใด ฝ่าฝืน
เงื่อนไขที่ได้ก้าหนดขึนตามมาตรา 5 เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานมีอ้านาจที่จะสั่งงดการเดินเรือของเรือนัน ๆ เสีย
ชั่วคราว หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตส้าหรับเรือนันไว้มีก้าหนดไม่เกินหกเดือนก็ได้
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกสั่งงดการเดินเรือหรื อถูกยึดใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าสั่ง ค้าชีขาดของ
รัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งงดหรือยึดนันมีผลบังคับได้
เรือใดที่ถูกสั่งงดการเดินเรือ หรือถูกยึ ดใบอนุญาตแล้วยังขืนเดิน หรือเรือใดกระท้าการรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร หรือสินค้าหรือจูงเรือเป็นการประจ้าทางโดยมิได้รับใบอนุญาต นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ หรือ
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท165
มาตรา 12 บรรดาธงสัญญาณที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยยังมิได้บังคับไว้นัน ให้
บรรดาเรือกลไฟที่เข้ามาในเขตท่าแห่งน่านน้าไทยปฏิบัติตามประมวลสัญญาณสากลที่ใช้อยู่จงทุกประการ
มาตรา 13166 บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยที่มีโทษปรับสถาน
เดียวไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้เจ้าท่ามีอ้านาจเปรียบเทียบผู้ต้องหาได้เมื่อผู้เสียหายยินยอมและผู้ต้องหาได้ช้าระ
ค่าปรับตามค้าเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 14 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเศรษฐการมี อ้ า นาจหน้ า ที่รั ก ษาการให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอ้านาจตังเจ้า
พนั ก งาน ออกกฎกระทรวงก้ า หนดค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ กิ จ การอื่ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี
เจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตังตามมาตรานี ให้ถื อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและการตังเจ้าท่า
หรือเจ้าพนักงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย และให้ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ได้รับแต่งตังนันมีอ้านาจปฏิบัติ
หน้าที่เพียงใด
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2)167
มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญัติการเดินเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
165 มาตรา 7 วรรคสาม แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้า ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
166 มาตรา 13 แก้ไ ขเพิ่ม เติมโดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน เรือ ในน่ า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
167 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52/-/หน้า 121/28 เมษายน 2478
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มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีเมื่อพ้นก้าหนด 6 เดือน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 4 การน้ า ร่ อ งนั น ให้ อ ยู่ ใ นอ้ า นาจและความควบคุ ม ของรั ฐ บาล ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงที่กรมเจ้าท่าสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี และเพื่อการนัน ให้มีอ้านาจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี คือ
1) ก้าหนดคุณสมบัติผู้น้าร่องและผู้ฝึกการน้าร่อง ก้าหนดชันความรู้ผู้น้าร่อง วิธีการที่จะสอบ
ความรู้และออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้น้าร่อง
2) ก้าหนดหน้าที่และมรรยาทของผู้น้าร่อง
3) ก้าหนดจ้านวนผู้น้าร่องที่จะอนุญาตให้ท้าการน้าร่องและจ้านวนผู้ฝึกการน้าร่องประจ้าท่า
หรือน่านน้าแห่งใดแห่งหนึ่ง
4) ก้าหนดค่าธรรมเนียมสอบไล่ผู้น้าร่อง
5) ก้าหนดวิธีการเก็บและแบ่งเงินผลประโยชน์ที่ได้มาเนื่องในการน้าร่อง เป็ นต้นว่าจะแบ่งให้แก่
ผู้น้าร่องและผู้ฝึกการน้าร่องเท่าใด แบ่งเป็นเงินส้ารองหรือเงินทุนตังไว้เพื่อการใด และเก็บไว้ ณ ที่ใดเท่าใด
6) ก้าหนดเขตท่าหรือน่านน้าใด ๆ ให้มีการน้าร่องโดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือของเทศบาล
หรือหุ้นส่วนบริษัท หรือเอกชน ท้าการน้าร่อง ตลอดถึงวางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยการนัน
7) ก้าหนดเขตท่าหรือน่านน้าใด ๆ ซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้น้าร่อง ตลอดถึงวาง
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวด้วยขนาดและชนิดของเรือที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ผู้น้าร่อง การเพิ่มหรือลดหย่อนค่าจ้างน้า
ร่องแก่เรือบางประเภท
8) ก้าหนดขนาดเรือที่จะต้องเสียค่าจ้างน้าร่อง และพิกัดค่าจ้างน้าร่อง
9) ก้าหนดการลงทัณฑ์และจัดตังคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑ์แก่ผู้น้าร่อง เมื่อผู้น้าร่อง
กระท้าผิดกฎข้อบังคับซึ่งว่าด้วยหน้าที่และมรรยาทของผู้น้าร่อง
ทัณฑ์ที่จะลงได้นันมี 2 สถาน คือ
ก. ต้าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
ข. ปรับเป็นเงินไม่เกินร้อยบาท หรือลดชันเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน แล้วแต่กรณี
10) ก้าหนดแบบบัญชีและรายงานส้าหรับให้ผู้น้าร่อง หรือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท หรือเทศบาลที่
ท้าการน้าร่อง ท้ายื่นต่อกรมเจ้าท่าเป็นครังคราวตามที่เห็นสมควร
กฎกระทรวงนัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 5 เมื่อได้ประกาศกฎกระทรวงก้าหนดเขตท่าหรือน่านน้าใด ๆ บังคับให้เป็นเขตที่ต้อง
เดินเรือโดยมีผู้น้าร่องเรือกลไฟและเรือเดินทะเลที่เคลื่อนเดิน หรือเข้าออกในเขตท่าหรือน่านน้านัน ๆ ให้มีการน้า
ร่องเว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามมาตรา 4
มาตรา 6 บุคคลใดจะรวมแรงรวมทุนกันตังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอันมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหา
ประโยชน์ในทางรับจ้างน้าร่องจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมเจ้าท่าสังกัดเสียก่อน จึงจะ
ตังได้
มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กรมเจ้าท่าสังกัดตังเจ้าหน้าที่ขึนคนหนึ่ง หรือหลายคน
เป็นผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้น้าร่อง หรือของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ตังขึนเพื่อท้าการน้าร่อง หรือของ
เทศบาลเฉพาะที่เกี่ยวกับการน้าร่อง
มาตรา 8 เจ้าหน้าที่ซึ่งตังขึนตามความในมาตรา 7 นัน ให้อยู่ในบังคับบัญชาของกรมเจ้าท่าและ
มีอ้านาจ
1) เข้าไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชีสรรพเอกสารและวัตถุเครื่องใช้ที่เกี่ยวหรือใช้ในการน้า
ร่องได้ในเวลาท้างานทุกเมื่อ
2) เรียกผู้น้าร่อง หรือลูกจ้างของผู้น้าร่อง หรือเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ เทศบาล
ที่ท้าการน้าร่องมาสอบถามถึงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการน้าร่อง หรือถึงความประพฤติความเป็นไปของผู้น้าร่อง
หรือของบุคคลนัน ๆ เพียงเท่าที่เกี่ยวกับกิจการน้าร่อง
3) สั่งให้ผู้น้าร่องคนใดไปให้แพทย์ทหารเรือ หรือแพทย์สาธารณสุขตรวจร่างกาย หรือตรวจ
สายตาเป็นครังคราวตามที่เห็นสมควร
มาตรา 9 ถ้าเจ้ าพนั กงานผู้ สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้น้าร่องตรวจเห็ นเรือหรือวัตถุ
เครื่องใช้ใด ๆ ที่ใช้ในการน้าร่องช้ารุดบุบสลาย ไม่เป็นที่ปลอดภัยที่จะใช้ในการน้าร่อง ให้มีอ้านาจสั่งเจ้าของ
จัดการซ่อมแซม ในระหว่างที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ ห้ามมิให้น้าเรือ หรือวัตถุเครื่องใช้นัน ๆ มาใช้ในการน้าร่อง
มาตรา 10 เมื่อปรากฏขึนว่าผู้น้าร่องคนใดมีโรคภัย ร่างกายไม่สมประกอบไม่สมควรให้ท้าการ
เป็นผู้น้าร่องต่อไปก็ดี หรือท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี หรือท้าผิดกฎข้อบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี
ถึงแม้ว่าผู้น้าร่องนันจะได้รับโทษอย่างอื่นแล้วก็ดี กรมเจ้าท่ามีอ้านาจที่จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้น้าร่องนัน
หรือลดชันใบอนุญาตเสีย หรือจะสั่งให้ยึดใบอนุญาตไว้เป็นเวลาไม่เกินสองปี แล้วแต่จะเห็นสมควร

ถ้าผู้นันไม่พอใจค้าสั่ งของกรมเจ้าท่า ให้มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีเ จ้าหน้าที่ภายใน 1
เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าสั่ง ค้าชีขาดของรัฐมนตรีนันเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งของ
กรมเจ้าท่ามีผลบังคับได้
มาตรา 11 ความผิดหรือละเมิดที่ผู้น้าร่องได้กระท้านันไม่เป็นข้อแก้ตัวของเจ้าของเรือหรือนาย
เรือในอันทีจ่ ะท้าให้ตนพ้นความรับผิดตามกฎหมาย ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึนเนื่องในการเดินเรือ
วรรคสอง168 (ยกเลิก)
มาตรา 12 บุคคลผู้รับผิดในการช้าระเงินค่าจ้างน้าร่องตามพิกัด ได้แก่
1. เจ้าของหรือนายเรือ หรือ
2. ตัวแทนเจ้าของเรือในขณะที่มีการน้าร่อง
ในกรณีค้างช้าระเงินค่าจ้างน้าร่อง เจ้าท่าจะกักเรือ หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบปล่อยเรือ
จะยึดใบปล่อยเรือไว้ก่อน จนกว่าจะได้ช้าระเงินค่าจ้างน้าร่องกันเสร็จแล้ว หรือมีค้าประกันมาให้จนเป็นที่พอใจก็ได้
ถ้ า มี ค ดี ฟ้ อ งเรี ย กค่ า จ้ า งน้ า ร่ อ ง ศาลมี อ้ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให้ ยึ ด เรื อ หรื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ส้ า หรั บ เรื อ ตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งไว้จนกว่าจะได้ช้าระเงินค่าจ้าง
มาตรา 13169 ผู้น้าร่องคนใดท้าการน้าร่องนอกเหนือใบอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตท้า
การน้าร่องในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกเรียกคืน ถูกงดใช้หรือถูกยึด หรือไม่ยอมไปท้าการน้าร่องเรือล้าใดล้าหนึ่ งที่ได้
ให้สัญญาณขอให้ตนไปท้าการน้าร่องโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร หรือละทิงการน้าร่องไปกลางคันจากเรือล้าใดโดย
ไม่มีเหตุอันสมควรหรื อโดยนายเรื อไม่ยินยอม หรือน้าเรือหรือวัตถุเครื่องใช้ในการน้าร่องที่เจ้าพนักงานสั่ ง ให้
ซ่อมแซมตามมาตรา 9 มาใช้ก่อนซ่อมแซมเสร็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 14 นายเรือคนใดใช้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ท้าการน้าร่องนอกเหนือใบอนุญาตเป็น
ผู้น้าร่อง หรือใช้ผู้ที่ถูกเรียกใบอนุญาตคืน หรือผู้ที่ใบอนุญาตถูกงดใช้หรือถูกยึดให้เป็นผู้น้าร่องเรือของตน หรือนาย
เรือคนใดเดินเรือในเขตท่าที่บังคับให้มีการน้าร่องโดยไม่ใช้ผู้น้าร่อง นายเรือผู้นันมีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็น
เงินสองเท่าจ้านวนค่าจ้างน้าร่องตามพิกัดที่ตังไว้ส้าหรับเรือล้านัน
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มาตรา 11 วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 5) พุทธศักราช 2479
มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

แต่ถ้าในขณะที่กระท้าการนัน มีการจ้าเป็นโดยในขณะนันไม่มีผู้น้าร่องที่ได้รับอนุญาตถูกต้องมา
ขอร้อง หรือให้สัญญาณขอเป็น ผู้น้าร่องก็ดี หรือเรืออยู่ในความอันตราย หรือความล้าบากที่นายเรือต้องแสวงหา
ความช่วยเหลืออย่างดีตามที่จะหาได้ในระหว่างนันก็ดี นายเรือและผู้ที่ท้าการน้าร่องไม่มีความผิด
มาตรา 15 ผู้น้าร่องคนใดเรียกเงินค่าน้าร่องเกินกว่าพิกัดที่ตังไว้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
เป็นเงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท ถ้าได้รับเงินมาด้วยแล้ว ให้คืนเงินจ้านวนที่เรียกเกินมานันให้แก่นายเรือหรือเจ้าของ
เรือนันด้วย
มาตรา 16170 ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้น้าร่อง แสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้น้าร่องได้โดย
เอาใบอนุญาตของผู้อื่นออกแสดง หรือโดยใช้เ ครื่องหมายสัญญาณใด ๆ ส้าหรับใช้ในการน้าร่องเพื่อขอท้าการน้า
ร่อง หรือผู้ใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณให้ผู้อื่นใช้เพื่อกระท้าการดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา 17 ขณะที่ผู้น้าร่องอยู่ในเรือล้าใด ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ในเรือล้านันด้วยให้ผู้น้า
ร่องผู้นันท้าการเป็นเจ้าพนักงานศุลกากรในเหตุที่จะมีการกระท้าผิดพระราชบัญญัติศุลกากรเกิดขึน
ถ้าปรากฏว่าได้มีการที่จ ะขนถ่ายสิ นค้าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกขึนเรื อโดยมิช อบด้ ว ย
กฎหมาย ให้ผู้น้าร่องบอกกล่าวแก่นายเรือถึงการกระท้าผิดเช่นนัน เมื่อได้บอกกล่าวแล้ว นายเรือผู้นันยังพยายาม
กระท้าฝ่าฝืน ผู้น้าร่องมีอ้านาจกักเรือนันไว้รอค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจต่อไป
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3)171
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 5) พุทธศักราช 2479172
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี
มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52/-/หน้า 131/28 เมษายน 2478
172 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53/-/หน้า 719/29 พฤศจิกายน 2479
170
171

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 6) พุทธศักราช 2481173
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี
“เรือ”174 หมายความว่า ยานพาหนะทางน้าทุกชนิดไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุก ล้าเลียง ลาก จูง ดัน
ยก ขุด หรือลอก รวมทังยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในน้าได้ท้านองเดียวกัน
“เรือกล” หมายความถึงเรือที่เดินด้วยก้าลังเครื่องจักรกล จะใช้ก้าลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
มาตรา 5 นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น เรือที่ใช้ในน่านน้าไทยต้องรับ
ใบอนุญาตใช้เรือ เว้นแต่
1. เรือของราชนาวีไทย
2. เรือของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้าไทยชั่วครังคราว
3. เรือต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้าไทยชั่วครังคราวและใบอนุญาตยังไม่สินอายุ
4. เรือที่มิใช่เรือกลขนาดต่้ากว่ายี่สิบห้าหาบ
5. เรือซึ่งต้องมีประจ้าเรือใหญ่ตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ
มาตรา 6 175 การรั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 5 ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามมาตรา 143 แห่ ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510
มาตรา 7 ใบอนุญาตใช้เรือทุกชนิดให้มีอายุใช้ได้ฉบับหนึ่งไม่เกินสิบสองเดือน นับแต่วันออก
ใบอนุญาต ส่วนวันสินอายุของใบอนุญาตให้ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา 8 ถ้านายทะเบียนเรือประจ้าท้องที่หรือนายทะเบียนเรือ ซึ่ งกรมเจ้าท่าส่งไปท้าการออก
ใบอนุญาตใช้เรือตามท้องที่ประจ้าปี พิจารณาเห็นว่าเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กล้าใดใช้ได้ไม่เกินหกเดือน ก็อาจ
ผ่ อนผั น ให้ เจ้ าของเรื อ รั บ ใบอนุ ญาตใช้เรื อ แต่ เ พีย งชั่ว ระยะเวลาไม่ เกิ นหกเดื อนได้ ในเมื่ อเจ้ า ของเรื อร้ อ งขอ
ใบอนุญาตชนิดนีให้มีอายุใช้ได้ไม่เกินหกเดือน โดยเรียกค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตเพียงกึ่งอัตราปกติ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56/-/หน้า 272/10 เมษายน 2482
มาตรา 4 นิยามค้าว่า “เรือ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515
175 มาตรา 6 แก้ ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิ นเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
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มาตรา 9176 ผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสินอายุแล้ว หรือ
ใช้เรือผิดไปจากเขตหรือต้าบลการเดินเรือที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท
และเจ้าท่าจะสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือมีก้าหนดไม่เกินหกเดือนด้วยก็ได้
เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบค้าสั่ง ค้าชีขาดของรัฐมนตรีเป็ นที่สุด แต่ใน
ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชีขาด ค้าสั่งนันมีผลบังคับได้
เรือใดถูกยึดใบอนุญาตใช้เรือแล้วยังขืนเดินหรือกระท้าการ นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ เจ้าของ
เรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา 10177 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี และให้มี
อ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดค่าธรรมเนียมอันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
กฎกระทรวงนันเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
บทบัญญัติเฉพาะกาล
มาตรา 11 เรือซึ่งจะต้องรับใบอนุญาตก่อนใช้พระราชบัญญัตินีที่ได้ใช้อยู่โดยมิได้รับใบอนุญาตก็
ดี หรือที่ใบอนุญาตได้สินอายุเสียแล้วก็ดี ถ้าเจ้าของมาขอรับใบอนุญาต หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเสียก่อนสินเดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2482 แล้ ว จะไม่ต้องรั บ โทษส้ าหรับการที่ได้ใช้เรือโดยมิได้รับใบอนุญาตหรือโดยมิได้ต่ออายุ
ใบอนุญาตมาแล้วนัน
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482178
มาตรา 2 ให้ใช้รัฐธรรมนูญนีตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 นามประเทศนีให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด ซึ่ง
ใช้ค้าว่า สยาม ให้ใช้ค้าว่า ไทย แทน

มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญัติการเดินเรือ ในน่ า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 14) พ.ศ. 2535
มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
178 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56/-/หน้า 980/6 ตุลาคม 2482
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 7) พุทธศักราช 2483179
มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินีตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3180 ค่าธรรมเนียมตรวจเรือซึ่งจะต้องเสียตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติ ก าร
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 นัน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นสมควรผ่อนผันลด
อัตราก็ดี หรือจะงดเว้นไม่เก็บก็ดี ส้าหรับเรือชนิดใด เพื่อใช้ในท้องที่ใด เป็นก้าหนดเวลาเท่าใด ก็ให้ท้าได้โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี
หมายเหตุ พระราชบัญญัติการเดิน เรื อในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 7) พุทธศักราช 2483 นี มีหลักการ แก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึน ทังนี เพื่อให้รัฐ มนตรีผู้มี
หน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี พิจารณาผ่อนผันลดอัตราค่าธรรมเนียมลงหรืองดเว้นไม่เก็บส้าหรับเรือชนิด
ใด เพื่อใช้ในท้องที่ใด เป็นก้าหนดเวลาเท่าใดได้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉะบับที่ 8) พ.ศ. 2490181
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2493182
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 57/-/หน้า 440/1 ตุลาคม 2483
180 มาตรา 3 แก้ ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิ นเรือ ในน่า นนา้ ไทย (ฉบั บ ที่ 10) พ.ศ. 2510
181 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 64/ตอนที่ 3/หน้า 67/14 มกราคม 2490
182 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 67/ตอนที่ 58/หน้า 970/24 ตุลาคม 2493
179

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510183
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้าไทยในส่วนที่ เกี่ยวกับ ทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ ค่าปรับและค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515184
ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี
ข้อ 9 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยซึ่งได้ประกาศใช้มาตังแต่ พ.ศ. 2456
จนบัดนีเป็นเวลาถึง 59 ปี มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน บางเรื่องไม่มีบัญญัติไว้
หรือบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคขัดขวางแก่การพัฒนาการขนส่งทางน้า นอกจากนันปรากฏว่าอัตราโทษที่
ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดบางอย่างตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงพอแก่การป้องกันและปราบปราม สมควร
แก้ไขให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520185
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่เป็นการสมควรให้เจ้าท่ามีอ้านาจประกาศ
ก้าหนดเส้นทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้าล้าคลองเป็นการเฉพาะคราว
ได้ ทังนี เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในเขตท่ากรุงเทพฯ และในแม่น้าล้าคลอง อีกทังอัตราโทษที่จะลงแก่
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84/ตอนที่ 30/หน้า 158/4 เมษายน 2510
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89/ตอนที่ 11/ฉบับพิเศษ หน้า 11/19 มกราคม 2515
185 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94/ตอนที่ 86/ฉบับพิเศษ หน้า 17/19 กันยายน 2520
183
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ผู้ฝ่าฝืนที่มีอยู่เดิมในหมวดที่ 4 ของภาคที่ 1 ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษ
ดังกล่าวเสียใหม่ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินีขึน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2522186
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 4 ให้น้ามาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช
2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินีมาใช้บังคับแก่เรือไทย เรือต่างประเทศ หรือสิ่งอื่นใดที่จมลงหรืออยู่ใน
สภาพทีอ่ าจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในน่านน้าไทยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่ปัจจุบันกฎหมายให้อ้านาจเจ้าท่าหรือเจ้า
พนักงานผู้มีห น้าที่ท้าการขจัดสิ่งกีดขวางได้เฉพาะการเดินเรือในเขตท่า หรือในแม่น้าที่เรือเดินได้ต้าบลใด ๆ
เท่านัน ดังนัน เมื่อมีเรือหรือสิ่งอื่นใดจมลงหรืออาจเป็นอันตรายแก่การเดินเรือนอกเขตท่าและไม่ใช่ในแม่น้าที่เรือ
เดินได้ เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จึ งไม่มีอ้านาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะท้าการขจัดสิ่งกีดขวางนันได้
ทันท่วงที อันจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการค้าทางทะเลของประเทศ จ้าเป็นต้องให้
อ้านาจแก่เจ้าท่าและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ท้าการขจัดสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ตามควรแก่กรณี และให้มีอ้านาจขาย
ทอดตลาดเรือหรือสิ่งอื่นใดและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือหรือสิ่งอื่นใดที่จมลงหรืออาจเป็นอันตรายได้ รวมทังให้มีการ
ขจั ดหรื อป้ องกัน สิ่ งซึ่งก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีอยู่ในเรือหรือสิ่ งอื่นใดนันได้ด้วย จึงจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินีขึน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525187
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 28/ฉบับพิเศษ หน้า 21/1 มีนาคม 2522
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99/ตอนที่ 88/ฉบับพิเศษ หน้า 1/25 มิถุนายน 2525

มาตรา 24 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี ให้น้ากฎกระทรวง กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับหรือประกาศที่ใช้อยู่
เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่ประเทศไทยก้าลัง ด้าเนินการเพื่อเข้าเป็น
ภาคีอ นุสัญ ญาระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยความปลอดภัย แห่ง ชีวิต ในทะเล ค.ศ. 1960 แต่กฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้าไทยยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับบทบัญญัติบาง
มาตราในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย เพื่ออนุวัตการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว
ข้างต้นและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535188
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 61 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา 117 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า ไทย พระ
พุทธศักราช 2456 หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา 117 ดังกล่าวแล้วปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ถ้าได้แจ้งให้เจ้าท่าทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินีใช้บังคับและช้าระค่าตอบแทนตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 117 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ให้พ้นจากความผิด แต่ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวมีลักษณะหรือ
สภาพเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรืออาจท้าให้ทางน้าเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าท่ามี
อ้านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้และให้
น้ามาตรา 118 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คิดตังแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับเป็นต้นไป
188

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 44/หน้า 16/9 เมษายน 2535

มาตรา 62 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งล่วงล้าล้าน้าได้ใช้อาคารหรือสิ่งล่วงล้าล้าน้านันประกอบธุรกิจ สมควรแก้ไขอัตราโทษให้เหมาะสม
ยิ่งขึนและก้าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าวต้องช้าระค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวิธีการและอัตราที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง ประกอบกับขณะนีประเทศไทยได้พัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึนเป็นผลให้มีการน้า
เคมีภัณฑ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจท้าให้เกิดอันตรายขึนได้เข้ามาในประเทศเป็นจ้านวนมากกว่าที่เป็นมาในอดีต
หากไม่มีการควบคุมการน้าเข้ามาโดยทางเรือให้เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างกว้างขวางแก่บุคคล
สัตว์ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อม สมควรแก้ไ ขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ้านาจของกรมเจ้าท่าในการควบคุมการ
ขนส่งสิ่งของที่อาจท้าให้เกิดอันตรายได้ และเนื่องจากอัตราโทษส้าหรับผู้กระท้าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้าไทยยังไม่เหมาะสม จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2540189
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนื่องจากได้มีการประกาศพระบรมราชโองการ
ก้าหนดเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระ
พุทธศักราช 2456 เพื่อขยายอ้านาจบังคับการตามกฎหมายดังกล่าวบางประการไปใช้ในบริเวณน่านน้าดังกล่าว
ด้วย จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ใ ห้สอดคล้องกับการโอนอ้า นาจหน้า ที่ของส่วนราชการให้เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
มาตรา 16 ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ให้แก้ไขค้า
ว่า “กรมเจ้ าท่า ” เป็ น “กรมการขนส่ งทางน้าและพาณิช ยนาวี ” และค้าว่า “อธิบดีกรมเจ้าท่า ” เป็น “อธิบดี
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี”
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตังส่วนราชการขึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ้านาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด้ารงต้าแหน่ง
หรื อผู้ ซึ่งปฏิบั ติหน้ าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้ มีการแก้ไขบทบัญญัติต่ าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนัน เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ้านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนันไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด้ารงต้าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ้านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทังตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550190
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อีกทังมีผู้ประกอบการและ
ประชาชนบุกรุกแม่น้า ล้าคลอง ทะเลสาบ ทะเลภายใน และทะเลอาณาเขตเพิ่มมากยิ่งขึนอันเป็นเหตุให้ เ กิด
อันตรายทางน้า หรือท้าให้ทางน้าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ หรือเปลี่ยนแปลงไปจน
ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ดังนัน เพื่อให้มีการก้าหนดเขตควบคุมการเดินเรือ และให้อ้านาจเจ้าท่าในการก้าหนด
เขตห้ามจอดเรือหรือแพ รวมทังให้กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีมีอ้านาจปักหลักเขตควบคุมทางน้าที่
ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560191
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มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 13 ใบส้าคัญที่ออกตามความในมาตรา 163 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศั กราช 2456 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ที่เจ้าท่าหรื อเจ้ าพนั กงานตรวจเรื อ ออกให้ ห รื อ มอบอ้ า นาจหรื อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นออกให้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ใช้ได้ตามก้าหนดเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบส้าคัญนัน
มาตรา 14 กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือที่ออกตามความในมาตรา 163 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช 2456 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป ทังนี เท่าที่ไม่ขัดหรื อแย้งกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้า
ไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี
กฎข้อบังคับใดตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเรือประมงเมื่อเจ้าท่าหรือกรมประมงเห็นว่าอาจขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประมง ให้เจ้าท่าและกรมประมงหารือร่วมกั น หากต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าท่า
ด้าเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
มาตรา 15 ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ฎกระทรวงที่ อ อกตามความในมาตรา 285/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินีให้น้า
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจ้าเรือส้าหรับผู้ท้าการในเรือ พ.ศ. 2558 มาใช้
กับการออกหนังสือส้าคัญประจ้าตัวคนประจ้าเรือไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 285/1
แต่ทังนี ต้องออกกฎกระทรวงดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
มาตรา 16 หนังสือคนประจ้าเรือที่เจ้าท่าออกให้ หรือมอบอ้านาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ถือเป็นหนังสือส้าคัญประจ้าตัวคนประจ้าเรือตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี และให้ใช้ได้ตามก้าหนดเวลา
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือนัน
มาตรา 17 ให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 117 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับ ที่ 14)
พ.ศ. 2535 ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 117 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี จนกว่าจะมีกฎกระทรวงออกตามความ

ในมาตรา 117 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ แต่ทังนีต้องออกกฎกระทรวงดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
มาตรา 18 ภายในหนึ่ งร้ อยยี่สิ บวันนั บแต่วันที่ พ ระราชบั ญญั ตินี ใช้บัง คั บ ถ้าเจ้าของหรื อ ผู้
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 117 แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างไม่
เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ให้เจ้าท่ามีค้าสั่งเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันให้เสร็จสินภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด ทังนี ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่งเป็นกรณีที่อาจอนุ ญาตได้ตามมาตรา 118 ทวิ วรรค
ห้าแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดิน เรือในน่านน้าไทย (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2535 และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมช้าระค่าปรับตามที่เจ้าท่า
ก้าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาทแล้วเจ้าท่าจะออก
ใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของมาตรา
117 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535
ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งภายในก้าหนดหรือไม่มีการปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสอง ให้เจ้าท่าด้าเนินการตามมาตรา 118 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช
2456 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี โดยไม่ต้องมีค้าสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง อีก
มาตรา 19 ภายใต้บังคับมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา 18
ได้ป ลูก สร้างล่ว งล้า เข้า ไปเหนือ น้า ในน้า ใต้น้า ของทะเล อ่า งเก็บ น้า หรือ ทะเลสาบ ถ้าอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่อาจอนุญาตได้ตามมาตรา 118 ทวิ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 และ
อยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน หากเจ้ าท่าโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นว่าการรือถอน
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้านันให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นการพ้นวิสัยหรือเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร ให้อาคารหรือ
สิ่งอื่นใดนันตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนับแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาที่เจ้าท่ามีค้าสั่งตามมาตรา 18
การพิจ ารณาของเจ้า ท่า ตามวรรคหนึ่ง ให้เ จ้า ท่า เสนอความเห็น ต่อ ปลัด กระทรวงคมนาคม
ภายในเก้า สิบ วัน นับ แต่วัน ที่ค รบก้า หนดเวลาที่เ จ้า ท่า มีค้า สั่ง ตามมาตรา 18 และให้ปลัดกระทรวงคมนาคม

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของเจ้าท่า ทังนี ปลัดกระทรวงคมนาคมอาจ
หารือปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยก็
ได้
มาตรา 20 บรรดาการด้าเนินการใด ๆ หรือคดีใดที่ได้ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับให้ด้าเนินการ
หรือด้าเนินคดีนันตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
มาตรา 21 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี
ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนใน
กรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าล้าแม่น้า192
ข้อ 1 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าล้าแม่น้าอีก
ต่อไป ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ค้าสั่งนีใช้บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 117
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 หรือผู ้ที่ไ ด้รับ อนุญ าตตามมาตรา 117 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
ดังกล่าว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการ
ปลูกสร้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รั บอนุญาตดังกล่าว ทังนี ให้ผู้ที่แจ้งภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้รับยกเว้น
โทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองส้าหรับความผิดที่เกิดขึนก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 เมื่อได้ด้าเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้บุคคลดังกล่าวยื่นเอกสารหรือหลั กฐานแสดงการ
ครอบครองหรือการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดนัน เพื่อประกอบการพิจารณาต่อเจ้า ท่า ภายใน
หนึ่ง ร้อ ยแปดสิบ วัน นับ แต่วัน ที่แ จ้ง และให้เ จ้า ท่า มีค้า สั่ง อนุญ าตหรือ ไม่อ นุญ าตเป็น หนังสือภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการแจ้ ง ตามข้ อ 1 การยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต และขันตอนในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
192
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คมนาคมประกาศก้าหนด โดยให้ค้านึงถึงช่วงเวลาในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้าล้าแม่น้า ผลกระทบและภาระที่เกิดขึน
ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ลักษณะโดยสภาพและความปลอดภัยของการใช้สิ่งล่วงล้าล้าแม่น้า สภาพวิถีการ
ด้ารงชีวิตของประชาชนและชุมชนในพืนที่ และผลกระทบต่อทางน้า สิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์สาธารณะในการ
สัญจรทางน้า
ในการพิจารณาอนุญาตส้าหรับอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ และการก้าหนดลักษณะของอาคารและการล่วงล้าที่พึงอนุญาตได้
ตามข้อ 1 ให้เจ้าท่าน้าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีเป็นอาคาร
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ไ ด้ ส ร้ า งอยู่ ก่ อ นกฎกระทรวงมี ผ ลใช้บั งคั บ ให้ เ จ้ า ท่ า เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ ญาตตามหลั ก เกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด
ในกรณีที่มีปัญหาในการน้าหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามมาใช้ บังคับและมีความจ้าเป็น
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ให้กรมเจ้าท่าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาหรือสั่งการตามที่เห็นสมควร ค้าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เป็น
ที่สุด
ข้อ 3 ในกรณีที่เจ้าท่ามีค้าสั่ งอนุญาตแต่ให้ มีการแก้ไข หรือมีค้าสั่งไม่อนุญาตและให้รื อถอน
อาคารหรือสิ่งอื่นใดนัน ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวด้าเนินการแก้ไขหรือรือถอนอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนันให้เสร็จสินภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนด ทังนี ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่
ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่ด้าเนินการแก้ไขหรือรือถอนให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนดจะต้องระวางโทษตามที่ก้าหนดในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2560
ข้อ 4 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดเป็นกรณีที่อาจอนุญาตได้ตามมาตรา 118 ทวิ วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้ และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วให้ช้าระค่าตอบแทนรายปีตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช 2456 ไปพลางก่ อ น เว้ น แต่ ก รณี อื่ น ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด จนกว่าจะมีกฎกระทรวงก้าหนดวิธีการและอัตราการเสี ย

ค่าตอบแทนซึ่งออกตามความในมาตรา 117 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช
2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
ข้ อ 5 ห้ า มมิ ใ ห้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รือ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด้ า เนิ นการตาม
กฎหมายหรือค้าสั่งนีใช้อ้านาจในต้าแหน่งโดยมิชอบ หรือกระท้าหรือไม่กระท้าการอย่างใดในต้าแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ในกรณีที่ปรากฏว่า
มีการกระท้า การเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระท้าการหรืองดเว้น กระท้าการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ้านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นันด้าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทาง
ปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นันอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
ข้ อ 6 เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารหรื อสิ่ งอื่ นใดที่ ได้ แจ้ งเจ้ าท่ าทราบตามมาตรา 18 แห่ ง
พระราชบั ญญั ติ การเดิ น เรื อในน่ านน้ าไทย (ฉบั บที่ 17) พ.ศ. 2560 และเจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ที่ได้แจ้งก่อนวันที่ค้าสั่งนีใช้บังคับ ให้
ถือว่าเป็นผู้แจ้งตามข้อ 1 และให้ด้าเนินการตามข้อ 2 ของค้าสั่งนีต่อไป
ข้อ 7 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเปลี่ยนแปลงค้าสั่งนีได้
ข้อ 8 ค้าสั่งนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

