
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เรือไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล. อ. เจาพระยาพิชเยนทร โยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายวาดวยเรือไทย 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

๒๔๘๑” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดรอยแปดสิบวัน นับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการจด

ทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติวา
ดวยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวน้ําไทย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๔๗๙ และบรรดากฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  เ รือราชนาวีไทยเปนเรือไทย แตไมอยูภายใตบังคับบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๒๓๐/๑๐ เมษายน ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. “นานน้ําไทย” หมายความถึง บรรดานานน้ําที่อยูภายใตอธิปไตยของประเทศ
ไทย 

๒. “เมืองทา” หมายความถึง ทําเล หรือถ่ินที่ทอดจอดเรือเพ่ือขนถายคนโดยสาร
หรือของ 

๓. “เรือ” หมายความถึง ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
๔. “เรือกล” หมายความถึง เรือที่เดินดวยกําลังเครื่องจักรกล จะใชกําลังอ่ืนดวย

หรือไมก็ตาม 
๕. “เรือทะเล” หมายความถึง เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล 
๖. “เรือลําน้ํา” หมายความถึง เรืออ่ืนที่มิใชเรือทะเล 
๗. “การคาในนานน้ําไทย” หมายความถึง การขนสงคนโดยสาร หรือของหรือ

ลากจูง เพ่ือหากําไร จากเมืองทาหรือถ่ินที่แหงหนึ่งภายในนานน้ําไทยไปยังเมืองทาหรือถ่ินที่อีก
แหงหนึ่งหรือหลายแหงภายในนานน้ําไทย 

๘. “การประมง” หมายความถึง การจับสัตวน้ําทุกชนิดรวมทั้งที่ใชเรือไปทําการ
จับสัตวน้ําหรือเปนพาหนะไปทําการจับสัตวน้ําดวย 

๙. “ผูควบคุมเรือ” หมายความถึง นายเรือ สร่ัง ไตกง นายทาย คนถือทายหรือ
บุคคลใดอื่น ผูมีหนาที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แตไมหมายความถึงผูนํารอง 

๑๐. “คนประจําเรือ” หมายความถึง บรรดาคนที่มีหนาที่ทําการประจําอยูในเรือ 
๑๑. “รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๒. “เจาทา” หมายความถึง อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*หรือ

ผูทําการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* และหมายความถึงผูที่รัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหเปนเจาทา หรือใหรักษาการแทนเจาทา 

๑๓. “นายทะเบียนเรือ” หมายความถึง ผูที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
เรือ หรือใหรักษาการแทนนายทะเบียนเรือ 

๑๔๒. “สารที่เปนอันตราย” หมายความถึง น้ํามันหรือสารอื่นใด ซึ่งเมื่อปลอยทิ้ง
ลงสูทะเลแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงมีชีวิตในทะเล หรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอความงามตามธรรมชาติ หรือรบกวนการใชประโยชนอ่ืน ๆ อันชอบดวยกฎหมาย
จากทะเลตามที่อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีประกาศกําหนด 

 
หมวด ๑ 

การจดทะเบียนเรือไทย 
   

 
มาตรา ๖  การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัตินี้ตองจดตอนายทะเบียน

เรือ 
 

                                                 
๒ มาตรา ๕ ๑๔ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๓  ผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซึ่งทําการคาในนานน้าํ
ไทยไดตามมาตรา ๔๗ ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๒) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนที่ผูเปนหุนสวนทั้งหมดเปนบุคคล

ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๓) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
(๔) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 

(ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนที่ผูเปนหุนสวนทั้งหมดเปนบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีสัญชาติไทย 

(ข) หางหุนสวนจํากัดที่ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมด
เปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซึ่งมิใชคนตาง
ดาว 

(ค) บริษัทจํากัดที่กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย หุนอันเปนทุน
จดทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาต
ใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

(ง) บริษัทมหาชนจํากัดที่กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุน
อันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวา คนตางดาวตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอคนตางดาว 

 
มาตรา ๗ ทวิ๔  ผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซึ่งใชประกอบการ

ขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะ และไมทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา ๔๗ ตอง
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย และมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนบริษัทจํากัดที่หุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปน
ของบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว และไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

(๒) เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่หุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละหาสิบ
เอ็ดเปนของบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวา คนตางดาวตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 

                                                 
๓ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔ มาตรา ๗ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗ ตรี๕  หามมิใหบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซึ่งสามารถ
ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ แทนคนตางดาว 
(๒) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนที่เปนนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ 
(๓) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๗ ทว ิ
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล

ซึ่งไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๗ ทวิ แลวแต
กรณ ี

 
มาตรา ๗ จัตวา๖  หามมิใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ ทวิ กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
(๑)  ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตาม ๗ ทวิ แทนคนตางดาว 
(๒)  ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ 
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคล

ซึ่งไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ ทว ิ
 
มาตรา ๘  เรือดังจะกลาวตอไปนี้ เมื่อไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

ใหถือวาเปนเรือไทย 
สําหรับการคาในนานน้ําไทย 
๑. เรือกล ขนาดตั้งแตสิบตันกรอสขึ้นไป 
๒. เรือทะเลที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแตย่ีสิบตันกรอสขึ้นไป 
๓. เรือลําน้ําที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสขึ้นไป 
สําหรับการประมง 
๑. เรือกลทุกขนาด 
๒. เรือที่มิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสขึ้นไป 
 
มาตรา ๙  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ซึ่งมิไดใชประโยชนตามมาตรา ๔๗ แม

จะมีขนาดดังกลาวไวในมาตรากอน และเรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ขนาดต่ํากวาที่กลาวไวใน
มาตรากอน สําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือการประมงแลวแตกรณี ไมตองจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี ้

                                                 
๕ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๗ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรือซึ่งกลาวในมาตรานี้ ใหถือวาเปนเรือไทยดวย 
 
มาตรา ๑๐  ในการขอจดทะเบียนเปนเรือไทย ผูขอตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
๑. ย่ืนคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย

นาวี* 
๒. ทําคํารับรองวาเง่ือนไขในการที่จะถือกรรมสิทธิ์ไดเปนไปตามมาตรา ๗ และ

นําพยานหลักฐานมาพิสูจนคํารับรองนั้น ถาผูขอเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ตองนําใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมาแสดง 

๓. ย่ืนใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ ซึ่งพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี*ไดออกใหตามมาตรา ๑๒ 

๔. ย่ืนรายการแสดงวัน เดือน ป และตําบลที่ตอเรือนั้นเสร็จ เทาที่จะแสดงได 
๕. ถาเรือนั้นเดิมเปนของคนตางดาว ใหแจงช่ือเรือซึ่งใชอยูเดิมนั้นดวย 
๖. แสดงชื่อผูควบคุมเรือ 
 
มาตรา ๑๑  เรือที่ขอจดทะเบียนเปนเรือไทยใหมีเครื่องหมายถาวรเห็นไดชัดเจน

ไวที่ตัวเรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลว และตราบใดที่การจดทะเบียนนั้นยังไมส้ินไป 

ใหเปนหนาที่ของผูควบคุมเรือที่จะรักษาเครื่องหมายดังกลาวแลวนั้นใหถาวรอยูเสมอ จะ
เปลี่ยนแปลงหรือปดบังไมได นอกจากเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๒  เรือที่จะขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจ

เรือไปแสดงตอนายทะเบียนเรือวาเรือนั้นไดรับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี*ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

 
มาตรา ๑๓  ในการรับจดทะเบียนเปนเรือไทย ใหนายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญ

แสดงการตรวจเรือไว และถามีใบสําคัญของผูตอเรือหรือหนังสือสําคัญแสดงการโอนก็ใหเก็บไว
ดวย 

 
มาตรา ๑๔  สมุดทะเบียนเรือไทยใหทําตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ํา

และพาณิชยนาวี* และใหมีรายการดังตอไปนี้ดวย 
๑. ช่ือเรือ ช่ือเมืองทาที่เรือนั้นจดทะเบียน และช่ือผูควบคุมเรือ 
๒. ประเภทของเรือ ช่ืออูและช่ือเจาของอูที่ตอเรือนั้น 
๓. รายการตรวจเรือ 
๔. รายการแสดงการไดกรรมสิทธิ์ตามที่ปรากฏในคํารับรอง 
๕. ช่ือ ที่อยู และอาชีพการงานของผูที่ลงทะเบียนเปนผูถือกรรมสิทธิ ์
ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ใหมีช่ือและที่อยูของผูจัดการหรือกรรมการ

ดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕  เรือลําใดไดจดทะเบียนเปนเรือไทย ณ เมืองทาใด เมืองทานั้นเปน

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ใบทะเบียนเรือไทย 
   

 
มาตรา ๑๖  เมื่อไดจดทะเบียนเรือแลว ใหนายทะเบียนเรือออกใบสําคัญแสดง

การจดทะเบียนตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ใหแกผูขอจดทะเบียน 
ใบสําคัญนี้ใหเรียกวา “ใบทะเบียน” 

 
มาตรา ๑๗  ในระหวางเวลาท่ีคงใชเรือนั้น ใบทะเบียนใหใชเปนเอกสารประจํา

เรือ และผูควบคุมเรือตองรักษาไวในเรือเสมอ ผูใดจะเอาไปเสียจากเรือไมได นอกจากเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น และเมื่อเจาพนักงานขอตรวจ ผูควบคุมเรือตองนําออก
แสดงทันที 

 
มาตรา ๑๘  ถาใบทะเบียนสูญหายหรือเปนอันตรายไปดวยประการอื่น หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูควบคุมเรือขอใบทะเบียนใหมแทนใบเกาจากนายทะเบียนเรือประจํา
เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 

ถากรณีดังกลาวแลวเกิดขึ้นนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ใหผูควบคุมเรือ
ขอใบทะเบียนชั่วคราวที่เมืองทาแรกถึง ซึ่งมีนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยแลวแต
กรณี 

เมื่อเรือมาถึงเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ผูควบคุมเรือตองนําใบทะเบียนชั่วคราว
สงนายทะเบียนเรือประจําเมืองทานั้นภายในกําหนดสิบวันนับแตวันเรือถึง เพ่ือนายทะเบียนเรือจะ
ไดออกใบทะเบียนใหมแทนใบเกา 

ในกรณีที่ใบทะเบียนไมมีที่วางสําหรับกรอกรายการตางๆ ไดตอไป ใหนาย
ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยแลวแตกรณี ออกใบประจําตอตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อไดออกใบทะเบียนใหมแทนใบเกาแลว ถาใบเกายังมีอยูในกรณี

ที่ชํารุดในสาระสําคัญ หรือไดพบในภายหลังในกรณีที่สูญหาย ใหผูควบคุมเรือสงแกนายทะเบียน
เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือโดยดวน เพ่ือจัดการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูควบคุมเรือใหผูควบคุมเรือคนใหมนําใบ

ทะเบียนกับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประจําตัวของตนไปแสดงตอเจาทาหรือนายทะเบียน
เรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทย แลวแตกรณีกอนเรือออก 

เมื่อเจาพนักงานดังกลาวมานั้นไดพิจารณาเปนที่พอใจแลว ใหหมายเหตุการ
เปลี่ยนตัวผูควบคุมเรือในใบทะเบียนและลงนามกํากับไว 

เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูควบคุมเรือนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ใหเจา
พนักงานผูหมายเหตุรายงานไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนเรือไทยที่จดทะเบียนแลวบางขนาดมิตองปฏิบัติตาม
บทแหงมาตรานี้ โดยออกเปนกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเปนผูหมายเหตุไวในใบทะเบียน 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนาย

ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือที่เรือแรกถึง 
แลวแตกรณี เปนผูหมายเหตุในใบทะเบียนแตจะตองแจงใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้นทราบ และไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนเรือนั้นกอน 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกคราห 

ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมือง
ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียน
เรือนั้น บันทึกขอความที่ไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปนหลักฐาน 

ในกรณีดังกลาวแลวในวรรคกอน ถาใบทะเบียนไมสูญหายหรือไมถูกทําลายใหผู
ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนแกนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาที่เกิดเหตุ
หรือที่แรกถึง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๓  ใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทย แลวแตกรณี สงใบ

ทะเบียนที่ไดรับไวตามมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ 
 
มาตรา ๒๔๗  ถาเรือไดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ หรือตอข้ึนใหมนอกราชอาณาจักรไทย 

และเปนเรือของบุคคลผูมีลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตาม
มาตรา ๗ เจาพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจเรือ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 
อาจออกใบทะเบียนชั่วคราวใหแกผูควบคุมเรือ และใหเจาพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจ
เรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* ผูออกใบทะเบียนชั่วคราวสงสําเนาใบทะเบียนชั่วคราว
นั้นไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียนโดยดวน 

ขอความในใบทะเบียนชั่วคราวตองมีรายการดังตอไปนี้ 
๑. ช่ือเรือ และช่ือเกา ถาม ี
๒. ช่ือผูควบคุมเรือ 
๓. ช่ือเจาของเรือ และช่ือเจาของเกา ถาม ี
๔. เหตุที่ไดกรรมสิทธิ์เรือนั้น 
๕. วัน เดือน ป และตําบลที่ไดกรรมสิทธิ์ 
๖. รายการเกี่ยวดวยขนาดเรือ การตอเรือ และรายการอื่นๆ เทาที่แสดงได 
๗. ช่ือเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียนเปนเรือไทย 

                                                 
๗ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๕๘  ใบทะเบียนชั่วคราวซึ่งเจาพนักงานกงสุลไทย หรือพนักงานตรวจ

เรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* ออกใหตามมาตรา ๒๔ ใหใชไดเชนเดียวกับใบ
ทะเบียน และใหใชไดจนกวาเรือนั้นมาถึงเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียน แตหามมใิหใชเกิน
กําหนดหกเดือนนับแตวันออกใบทะเบียนชั่วคราวนั้น 

ใหผูควบคุมเรือสงใบทะเบียนชั่วคราวแกนายทะเบียนเรือภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่เรือนั้นมาถึงเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๖  ภายในนานน้ําไทย เมื่อเรือลําใดจะออกไปยังเมืองทาหนึ่งเมืองทาใด 

เพ่ือจะจดทะเบียนเปนเรือไทยและประสงคจะรับประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
เดินทางนั้น ใหผูควบคุมเรือขอใบผานเมืองทาช่ัวคราวจากเจาทาผูควบคุมถิ่นที่ที่เรือจะออกไป 

ใบผานเมืองทาช่ัวคราวนี้ใหใชไดเสมือนใบทะเบียนภายในกําหนดเงื่อนไขอนัระบุ
ไวในผานเมืองทาช่ัวคราวนั้น 

ในการขอใบผานนี้ เมื่อเจาทาไดพิจารณาไมเห็นสมควรจะไมอนุญาตก็ได 
 

หมวด ๓ 
การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว 

   
 

มาตรา ๒๗  การโอนโดยนิติกรรมซึ่งกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว ให
ย่ืนคํารองตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น เพ่ือขอใหจัดการโอนไวใน
สมุดทะเบียน 

สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ ใหทําเปนหนังสือตามแบบพิมพของ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* ตอหนานายทะเบียนเรือดังกลาวมาแลว 

ถามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวมาแลวนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ให
นายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้น แลวแต
กรณี ทําหนาที่เปนนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุการโอนไวใน
ใบทะเบียนและสงสําเนาสัญญา ถาจําเปนก็รวมทั้งคําแปลสัญญาอันรับรองวาถูกตองไปยังนาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน เมื่อไดรับเอกสารเชนวานั้นและเห็นวา
ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนเรือจดการโอนไวในสมุดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอน เมื่อปรากฏวาผูรับโอนไมตอง

ดวยลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ 
๑. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาที่กลาวนั้นเรียกใบทะเบียนคืน และใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

                                                 
๘ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือ หรือเจา
พนักงานกงสุลไทย แลวแตกรณี เรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเกี่ยวกับเหตุการณและใบ
ทะเบียนนั้น พรอมทั้งเอกสารตางๆ ที่ระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อกรรมสิทธิ์ในเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของผูใด

โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ใหผูนั้นสงใบทะเบียนพรอมทั้งคํารับรองและพยานหลักฐานเกีย่วกบั
สัญชาติของตนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่เรือไดตกไปเปนของผูนั้น 

เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาสอบถามได 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว ไดตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติ

กรรมเปนของบุคคลที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ใหผูที่ไดกรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นคํา
รองเปนหนังสือตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ เพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้น
ในนามของตน ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในมาตรากอนพรอมทั้งนําพยานหลักฐานมาแสดงวา
ตนไดกรรมสิทธิ์และเปนผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

เมื่อไดรับคํารองและพยานหลักฐานดังกลาวขางตนแลว ถามีมูลพอเชื่อฟงได
ภายในเจ็ดวัน ใหนายทะเบียนเรือจัดใหปดประกาศคํารองนั้นไว ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ
และโฆษณาในหนังสือพิมพโดยผูรองตองออกคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศไวแลว ไมมีผูใดคัดคานตอนาย
ทะเบียนเรือ ใหนายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผูรองและเมื่อไดสอบพยานหลักฐานเปนที่
ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนเรือบันทึกรายการไวในสมุดทะเบียนและหมายเหตุใบทะเบียนตามคํา
รองนั้น 

ถามีผูคัดคานภายในสามสิบวันนั้น ใหนายทะเบียนเรือแจงใหผูคัดคานนําคดีไป
ฟองศาลภายในสิบหาวัน และในระหวางสิบหาวันนี้ใหนายทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือ
หมายเหตุไวกอน ถาผูคัดคานไมนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนดนั้น ใหนายทะเบียนเรือ
ดําเนินการดังบัญญัติไวในวรรคกอน ถาผูคัดคานนําคดีไปฟองศาล ใหนายทะเบียนเรือเล่ือนการ
ดําเนินการไปจนกวาศาลจะไดพิพากษาคดีถึงที่สุดแลว จึงดําเนินการตอไปตามคําพิพากษานั้น 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว ไดตกไปโดยทางอื่นนอกจาก

นิติกรรม เปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ก็ดีหรือ
ในกรณีที่บุคคลผูเปนเจาของขาดลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆ ก็ดี ถาเจาของเรือมีความประสงค
จะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหจัดการโอนไปยังผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 
๗ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เรือไดตกไปเปนของตน หรือนับแตวันที่ขาดลักษณะเชนนั้น 
แลวแตกรณี แตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไป ก็ใหย่ืนคํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเกาสิบวัน 
ดังกลาวแลวดุจกัน 

ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยาง
ใด ใหถือวาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไป และเมื่อกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี*รองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวแลว เพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูที่จะถือ
กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ เมื่อขายไดและหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปน
จํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

ในระหวางที่จัดการโอนดังกลาวขางตน ใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทย แตในกรณีที่
มิไดจัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทย เมื่อพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่เรือนั้นเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเมื่อพนกําหนด
รอยแปดสิบวันนั้นไปแลว ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๒  เมื่อหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดซึ่งเปนเจาของเรือไทยที่ไดจด

ทะเบียนแลวไดตกไปเปนของบุคคลอื่นใดโดยนิติกรรม หรือโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ให
หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการบริษัทแลวแตกรณี แจงความตอนายทะเบียนเรือประจํา
เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาหุนไดตกไปเปนของ
บุคคลอื่นนั้น พรอมทั้งย่ืนรายงานเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่ไดมาเปนเจาของหุนนั้นดวย 

เพ่ือการนี้ ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาสอบถามได 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๙  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๗ ตรี (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา 

๗ จัตวา (๒) ใหนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยที่มีการฝาฝนดังกลาว 
ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) มีหนังสือแจงใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบ
ถึงการฝาฝนดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงการฝาฝนนั้น 

(๒) หยุดใชเรือไทยที่ตนถือกรรมสิทธิ์ดังกลาวตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ดังตอไปนี ้

(ก) กรณีที่เปนเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ ถานิติบุคคลนั้นไม
สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา ๗ ไดตอไปแตยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด
ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ได ใหหยุดใชเรือนั้นทําการคาในนานน้ําไทยโดยพลัน แต
ถานิติบุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ไดตอไป ให
หยุดใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูงตามที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือความตกลงระหวาง
ประเทศกําหนดใหตองขนสงหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันดวย  ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่ไดรูถึงการ

                                                 
๙ มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฝาฝนในเวลาที่เรืออยูในระหวางการเดินทางโดยมีการขนสงหรือลากจูงอยู ก็ใหใชเรือนั้นทําการ
ขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถ่ินที่ตามที่ไดตกลงไวกับผูวาจาง 

(ข) กรณีที่เปนเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา ๗ ทวิ ถานิติบุคคลนั้น
ไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา ๗ ทวิ ไดตอไป ใหหยุดใชเรือนั้นทําการขนสง
หรือลากจูงตามที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือความตกลงระหวางประเทศกําหนดใหตอง
ขนสงหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลัน เวนแตกรณีที่ไดรูถึงการฝาฝนในเวลาที่เรืออยูในระหวาง
การเดินทางโดยมีการขนสงหรือลากจูงอยู ก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึง
เมืองทาหรือถ่ินที่ตามที่ไดตกลงไวกับผูวาจาง 

 
มาตรา ๓๓  ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซึ่งเปนเจาของเรือไทยที่ไดจด

ทะเบียนแลวขาดลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ใหนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย เวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะ
ไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ขาดลักษณะ
เชนนั้น 

 
มาตรา ๓๔  ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซึ่งเปนเจาของเรือไทยที่ไดจดทะเบียน

แลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ใหผูมี
สวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซึ่งการโอนหรือตกทอดไปเปน
เหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

ในการที่จะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยที่
ไดจดทะเบียนแลวได เพ่ือประโยชนในการที่จะรองขอตอศาลใหส่ังขายทอดตลาดนั้น ใหถือเอา
หุนซึ่งไดโอนไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลว เปนหุนที่จะตองขายทอดตลาด
ดังกลาวนี้ ถามีจํานวนมากกวาที่จําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนที่มีเลข
หมายนอยที่สุดเปนลําดับขึ้นไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์
เรือไทยตามมาตรา ๗ หุนนอกนั้นไมตองขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ลงในประกาศครั้ง
แรก ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซื้อหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะที่จะถือกรรมสทิธิ์
เรือไทยได ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๕  ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซึ่งเปนเจาของเรือไทยที่

ไดจดทะเบียนแลวไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอ
นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนทราบ
เหตุการณนั้น และถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตาม
มาตรา ๗ ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือการนี้ ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาสอบถามได 

 
มาตรา ๓๕ ทวิ๑๐  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๗ ตรี (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา 

๗ จัตวา (๒) โดยนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย
ตามมาตรา ๗ และขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นไดตอไป 
หากยังมีคุณสมบัติที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ ทวิ ใหนํา
มาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาไมมีคุณสมบัติที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน
เปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ ทวิ ใหนํามาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
แลวแตกรณี 

(๒)  ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย
ตามมาตรา ๗ ทวิ และขาดคุณสมบัติที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไป 
ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

การจํานองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับ 
เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว 

   
 

มาตรา ๓๖  สัญญาจํานองเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลวนั้น ใหทําเปนหนังสือตาม
แบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* และจดทะเบียนการจํานองตอหนานาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 

ในเรื่องบุริมสิทธิดังระบุไวในมาตรา ๒๗๓ ถึงมาตรา ๒๗๖ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ใหถือวาเรือดังกลาวมาแลวเปนอสังหาริมทรัพย และใหนํามาตรา ๒๘๕ 
ถึงมาตรา ๒๘๙ แหงประมวลกฎหมายนั้นมาใชบังคับและในเรื่องการจดทะเบียนบุริมสิทธิ
ดังกลาวมาแลว ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเปนพนักงานเจาหนาที ่

การจดทะเบียนดังบัญญัติไวในสองวรรคกอนนั้น ใหจดไวในสมุดทะเบียนและ
หมายเหตุไวในใบทะเบียน 

 
มาตรา ๓๗  ถาจะตองปฏิบัติตามความในมาตรากอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาหนึ่งเมืองทาใด แลวแตกรณี 
เปนผูทําหนาที่นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุไวในใบทะเบียน 
แลวสงสําเนาใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน เมื่อไดรับสําเนา
                                                 

๑๐ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เชนนั้นแลว ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือจดขอความนั้นไวในสมุด
ทะเบียน 

 
หมวด ๕ 

ช่ือเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมอืงทาข้ึนทะเบยีน 
การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม 

   
 

มาตรา ๓๘  เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลวจะใชช่ืออยางอ่ืนใหผิดไปจากที่ไดจด
ทะเบียนไวไมได 

ช่ือของเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว จะเปลี่ยนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

การขอเปลี่ยนชื่อเรือ ใหทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อเรือแลวการแกช่ือที่ตัวเรือ ในสมุด

ทะเบียน ในใบทะเบียน ในเอกสารอื่นทุกฉบับซึ่งเห็นวาสมควร และการโฆษณาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนชื่อเรือนั้น ใหทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๐  เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว เมื่อไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือ

สวนอื่นของเรือใหผิดไปจากรายการซึ่งปรากฏอยูในใบทะเบียน ผูควบคุมเรือตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาที่มีการเปลี่ยนแปลง
เชนวานั้นโดยดวน ถาที่เมืองทานั้นไมมีเจาพนักงานดังกลาวแลว ตองแจงการเปลี่ยนแปลงที่เมือง
ทาแรกถึงซึ่งมีเจาพนักงานดังกลาวแลว 

 
มาตรา ๔๑  ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนเรือตามมาตรากอน ให

ผูควบคุมเรือสงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไปแสดง
ดวย 

ถานายทะเบียนเรือที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงมิใชนายทะเบียนเรือประจําเมือง
ทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือนั้นหมายเหตุรายการเปลี่ยนแปลงไวในใบทะเบียนแลว
ลงนามกํากับไวและใหรายงานรายการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน
ทะเบียนของเรือทราบโดยดวน 

 
มาตรา ๔๒  ในการแจงการเปล่ียนแปลงตอเจาพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา๔๐ 

ใหผูควบคุมเรือสงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือ
ถาไมมีใบตรวจเรือเชนนั้น ก็ใหสงใบตรวจเรือของบุคคลผูซึ่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
*ไดระบุไวหรือผูซึ่งมีความรูและฐานะที่เทียบกันไดอยางใกลเคียงไปแสดงดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเจาพนักงานกงสุลไทยหมายเหตุรายการการเปลี่ยนแปลงนั้นไวในใบทะเบียน
แลวลงนามกํากับไว และใหรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน
ทะเบียนของเรือทราบโดยดวน กับใหสงสําเนาใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือซึ่งรับรองวา
ถูกตองไปใหดวย 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดรับรายงานการเปลี่ยนแปลงและเอกสารเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงแลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือส่ังใหจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว และออกใบทะเบียนใหใหม 

ถาเรือนั้นไมอยูที่เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา
ข้ึนทะเบียนของเรือสงใบทะเบียนใหมไปใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยที่ไดรับแจง
การเปลี่ยนแปลงนั้น แลวแตกรณี 

เมื่อไดรับใบทะเบียนใหมแลว ใหผูควบคุมเรือคืนใบทะเบียนเดิมซึ่งตองสงไปให
นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔  เรือไทยที่ไดจดทะเบียนไวแลว จะขอโอนไปขึ้นทะเบียนเรือ ณ เมือง

ทาอ่ืนภายในราชอาณาจักรไทยก็ได คําขอใหทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา
ข้ึนทะเบียนของเรือนั้น โดยบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้น 

เมื่อมีผูมาขอโอนเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือตามความในวรรคกอน ใหนายทะเบียน
เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือแจงการอนุญาตการโอนนั้นพรอมทั้งสงสําเนาเอกสารตางๆ
อันเกี่ยวกับเรือและรายนามบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้น
ไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาที่มีความจํานงจะขึ้นทะเบียน 

เมื่อนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนใหมไดรับเอกสารตางๆ ดังกลาว
แลวขางตน ใหจดรายการของเอกสารเหลานั้น และรายนามบุคคลทั้งหมดเชนวานั้นลงในสมุด
ทะเบียน แลวออกใบทะเบียนใหใหม สวนใบทะเบียนเดิมใหเรียกคืน เมืองทานี้ยอมเปนเมืองทา
ข้ึนทะเบียนของเรือนั้นตอไป และใหเปลี่ยนชื่อเมืองทาที่ตัวเรือเปนชื่อเมืองทาใหม 

 
มาตรา ๔๕  การจดทะเบียนเปนเรือไทยสิ้นไปดวยเหตุตางๆ ดังระบุไวใน มาตรา 

๒๒ 
เมื่อการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดส้ินไปดวยเหตุสูญหาย ถูกเพลิงเผาผลาญ 

อับปาง ทําลาย หรือถูกละท้ิง จะขอจดทะเบียนใหมเปนเรือไทยไดก็แตโดยปฏิบัติตามความใน
มาตรา ๑๒ เทานั้น และในกรณีเชนวานี้ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม 

คาธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้ ใหเรียกเก็บเต็มอัตรา หรือเพียง
บางสวนแลวแตพฤติการณตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  เรือที่ไมเคยจดทะเบียนเปนเรือไทยมาขอจดทะเบียนเปนเรือไทย 

ตองจดในชื่อเรือที่ใชอยูในขณะที่ขอจดทะเบียน สวนเรือที่เคยจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวมาขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จดทะเบียนใหมตองจดในชื่อเรือที่ใชอยูในขณะที่ขอจดทะเบียน แตในคํารองผูขอจดทะเบียนตอง
แจงช่ือเรือครั้งสุดทายที่ใชอยูในขณะที่การจดทะเบียนเปนเรือไทยไดส้ินไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
สิทธิและหนาที่พิเศษของเรือไทย 

   
 

มาตรา ๔๗  นอกจากจะมีความตกลงกับตางประเทศเปนอยางอ่ืน เรือไทยซึ่งได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเรือมีขนาดต่ํากวาที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ สําหรับการคาใน
นานน้ําไทย ซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๗ เทานั้นจะทําการคาในนานน้ําไทยได 

บทบัญญัติในวรรคกอนไมใชบังคับแกเรือของบุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาวซึ่ง
มีขนาดต่ํากวาที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๑๑  ในกรณีที่รัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นวา นานน้ําไทยสวนใดยังมี

เรือไทยทําการตามมาตรา ๔๗ ไมพอแกความตองการของประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตให
เรือของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ทําการตามมาตรา 
๔๗ ได มีกําหนดคราวละไมเกินหนึ่งป แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได

ตามมาตรา ๗ เชาหรือรับเอาไปโดยประการอื่น ซึ่งเรือไทยมีขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการคาใน
นานน้ําไทยที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเอาไปทําการคาในนานน้ําไทย 

 
มาตรา ๔๙๑๒  เรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว ในระหวางเวลาที่คงใชเรือตองมี

เอกสารดังตอไปนี้ประจําเรือ 
๑. ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แลวแตกรณ ี
๒. ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ 
๓. สัญญาคนประจําเรือ 
๔. สัญญาเชาเรือ ถาม ี
๕. ใบตราสง ถาม ี
๖. บัญชีสินคาสําหรับเรือ ถามี 
๗. สมุดปูมเรือ 
๘. ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา ถามี 
เอกสารตามวรรคหนึ่ง นอกจากใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวแลวแตกรณี 

รัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนมิใหตองมีไดโดยออกเปนกฎกระทรวง 
เอกสารตามวรรคหนึ่ง อาจใชพิสูจนสัญชาติเรือได สวนภาษาและแบบพิมพของ

เอกสารนั้น หากมิไดมีขอความบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๑๑ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

๑๒ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๐๑๓  คนประจําเรือไทยที่ไดจดทะเบียนตามความในมาตรา ๗ ซึ่ง

สามารถทําการคาในนานน้ําไทยไดทุกคนตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
สําหรับคนประจําเรือไทยที่ไดจดทะเบียนตามความในมาตรา ๗ ทวิ เพ่ือใช

ประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะตองมีอัตราสวนของบุคคลที่มีสัญชาติไทย
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  เรือไทยเทานั้นที่มีสิทธิใชธงชาติไทยได 
ถาเรือลําใดซึ่งมิใชเรือไทย ใชธงชาติไทยเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนเรือไทย ตองถือ

วาหรือลํานั้นฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๒  ผูควบคุมเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว ตองจัดใหมีการชักธงชาติไทย

ในเมื่อ 
๑. เรือราชนาวี หรือเรือราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผูมีอํานาจ

โดยชอบดวยกฎหมายสงสัญญาณสั่งใหชักธงชาติ 
๒. ผานเรือรบไทยหรือเรือรบตางประเทศ 
๓. ขณะเรือเขาหรือออกจากเมืองทาไทย และเมืองทาตางประเทศ 
๔. ขณะเรืออยูในเมืองทาไทยตั้งแตเวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตยตก 
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนเรือบางขนาดมิตองปฏิบัติตามบทแหงมาตรานี้ไดโดย

ออกเปนกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  หามมิใหผูควบคุมเรือหรือเจาของเรือไทยลําใด กระทําการใดๆ 

โดยเจตนาจะใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจเรือเขาใจผิดไปวาเรือนั้นเปนเรือตางประเทศ 
 
มาตรา ๕๓/๑๑๔  หามมิใหผูควบคุมเรือหรือเจาของเรือไทยปลอยทิ้งหรือทําให

สารที่เปนอันตรายหรือส่ิงใด ๆ ที่มีสารที่เปนอันตรายปนอยูพนจากเรือลงสูทะเลไมวาบริเวณใด 
ๆ เกินกวามาตรฐานที่กําหนดในมาตรา ๕๓/๒ ทั้งนี้ ไมวาดวยเหตุใด เวนแตเปนการปลอยทิ้ง
จากการสํารวจการแสวงหาประโยชน หรือจากกระบวนการเกี่ยวกับทรัพยากรแรบนพื้นทองทะเล
นอกชายฝง หรือเปนการปลอยทิ้งเพ่ือวัตถุประสงคในการวิจัยทางวิทยาศาสตรอันชอบดวย
กฎหมายเกี่ยวกับการลดหรือการควบคุมมลพิษ 

การปลอยทิ้งตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการรั่ว การกําจัด การหก การซึม การสูบ 
การแพรกระจายหรือการเท สารที่เปนอันตรายหรือส่ิงใด ๆ ที่มีสารที่เปนอันตรายปนอยูดวย 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูควบคุมหรือเจาของสิ่งกอสรางในทะเล
ทั้งที่ติดตรึงอยูกับที่หรือที่ลอยน้ําได ซึ่งกอสรางข้ึนเพื่อการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม หรือ
                                                 

๑๓ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๔ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สนับสนุนการสํารวจหรือผลิตปโตรเลียม หรือการสํารวจและแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรใน
ทะเลดวย 

 
 
มาตรา ๕๓/๒๑๕  ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชั้นและรายชื่อของสารที่เปนอันตราย 
มาตรฐานการควบคุม การปลอยทิ้งสารที่เปนอันตราย และวิธีการกําจัดสารที่เปนอันตราย 

 
มาตรา ๕๔  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ อันพึงจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตาม

พระราชบัญญัตินี้ แตยังมิไดจดทะเบียนก็ดี หรือเรือซึ่งไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวแตการจด
ทะเบียนไดส้ินไปดวยเหตุตางๆ ดังระบุไวในมาตรา ๒๒ ก็ดี ไมชอบที่จะไดรับประโยชนอันเรือ
ไทยจะพึงไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ แตในเรื่องเสียคาธรรมเนียม ตองใชคาปรับ ถูกริบ และตอง
รับโทษเพื่อความผิดใดๆ อันเกิดขึ้นในเรือ หรือโดยคนประจําเรือ ใหจัดการแกเรือนั้น
เชนเดียวกับเปนเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลว 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๕๕  ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีความผิดที่
เกิดขึ้นในเรือไทย ใหถือวาเจาพนักงานตอไปนี้เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญ
ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย เมื่อปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ และมาตรา 
๙๒ แหงประมวลกฎหมายนั้น 

๑. เจาทา หรือผูรักษาการแทนเจาทา 
๒. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผูทําหนาที่ดังตอไปนี้ คือ ผูบังคับบัญชาปอม ผู

บังคับการเรือ หรือผูบังคับการกองทหารแหงราชนาว ี
๓. เจาพนักงานประมงหรือเจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนงประจําแผนกขึ้น

ไป 
๔. เจาพนักงานอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งเพ่ือการนี ้
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ เจาพนักงานประมงและเจาพนักงานศุลกากรต่ํากวา

ตําแหนงประจําแผนกลงมา ใหถือวาเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
 
มาตรา ๕๖๑๖  ภายใตบังคับมาตรา ๕๗ ใหเจาพนักงานมีอํานาจกักเรือและยึด

เอกสารเกี่ยวกับเรือ ในกรณีดังตอไปนี ้

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๖ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เมื่อมีการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๗ ตรี มาตรา ๗ จัตวา มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ หรือมาตรา 
๕๓ 

(๒)  เมื่อมีการกระทําความผิดอื่นใดเกิดขึ้นในเรือและความผิดนั้นมีอัตราโทษ
จําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไปหรือโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๕๗  ใหเจาพนักงานตอไปนี้ มีอํานาจกักและยึดตามความในมาตรากอน 
๑. พนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญ ตามความในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และอนุมาตรา ๑ อนุมาตรา ๒ และอนุมาตรา ๔ แหงมาตรา ๕๕ 
๒. เจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนงหัวหนากองข้ึนไป 
การกักหรือการยึดเชนวานั้น หามมิใหกักหรือยึดเกินกวาสองวัน โดยมิไดรับ

อนุญาตจากศาล การนับระยะเวลานั้น ถาเรืออยูในเมืองทาไทย ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่กักเรือหรือ
ยึดเอกสาร ถาเรือมิไดอยูในเมืองทาไทยใหนําเรือเขามาในเมืองทาไทยโดยดวน และระยะเวลาเชน
วานั้น ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่เรือถึงเมืองทาไทย 

ถาเจาพนักงานเห็นเปนการสมควรที่จะขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกวา
สองวัน ก็ใหย่ืนคํารองตอศาลภายในระยะเวลาเชนวานั้น ในกรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานมีอํานาจกัก
หรือยึดตอไปไดจนกวาจะไดมีคําช้ีขาดของศาลชั้นตน คําช้ีขาดนี้ใหถือวาเปนอันถึงที่สุด 

ใหเจาพนักงาน หรือศาลโดยคําขอของเจาพนักงานแลวแตกรณี กักเรือหรือยึด
เอกสารจนกวาจะไดปฏิบัติถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ที่ไดฝาฝน หรือตามความตองการ
ของบทกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๑๗  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๗ ตรี (๑) หรือมาตรา ๗ จัตวา 

(๑) หรือในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๗ ตรี (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๗ จัตวา (๒) โดยนิติ
บุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวย ใหนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๕๘  การจดทะเบียน การจดรายการ การแกหรือการถอนทะเบียนอันจะ

พึงกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อนายทะเบียนเรือเรียกรองก็ใหบุคคลผู เ ก่ียวของนํา
พยานหลักฐานที่เก่ียวกับการนั้นมาแสดง จนเปนที่พอใจของนายทะเบียนเรือวาไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
นี้แลว 

 
มาตรา ๕๙  ในระหวางเวลาทํางานตามปกติ ผูมีสวนไดเสียคนใด เมื่อไดเสีย

คาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลว ชอบที่จะตรวจรายการในสมุดทะเบียนเรือไทยของ
                                                 

๑๗ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมืองทาใดๆ ซึ่งเปนเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือหรือตรวจหลักฐานเกี่ยวดวยการนั้น หรือหลักฐาน
อ่ืนซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*เห็นสมควร หรือจะขอใหคัดสําเนาทั้งหมดหรือ
บางสวนพรอมดวยคํารับรองวาถูกตองมอบใหก็ได 

 
มาตรา ๖๐  ใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ยอรายการการจดทะเบียน

หรือการถอนทะเบียนเรือไทย สงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนคราวๆ โดยมิชักชา 
 
มาตรา ๖๑  ใหเจาทามีอํานาจกระทําการเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นตาม

พระราชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับสถานเดียวได 
 
มาตรา  ๖๒๑๘  ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๖๒ ทวิ๑๙  บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย นิติบุคคลซึ่งสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๗ ทวิ หรือบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา ๗ ทวิ ผูใด 
ฝาฝนมาตรา ๗ ตรี หรือมาตรา ๗ จัตวา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาแสน
บาท 

คนตางดาวซึ่งใหหรือยอมใหกระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูฝาฝนดังกลาว 

 
มาตรา ๖๒ ตรี๒๐  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามมาตรา ๖๒ ทวิ 

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๖๒ ทวิ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๙ มาตรา ๖๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๐ มาตรา ๖๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
วรรคสอง วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๖๓ ทวิ๒๑  นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย ไม

ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ (๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๖๓ ตรี๒๒  นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย ฝา

ฝนมาตรา ๓๒ ทวิ (๒) ตองระวางโทษปรับเปนรายวัน โดยใหคํานวณคาปรับจากขนาดของเรือใน
อัตราตันกรอสละสามบาท ตลอดเวลาที่มีการฝาฝน 

 
มาตรา ๖๔  ผูควบคุมเรือผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
ถาความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๕๒๓  ในกรณีที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ เง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด

ตามมาตรา ๔๗ ทวิ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผูควบคุมเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๖  ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๗  ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๕๓ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๗/๑๒๔  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๕๓/๑ มีความผิดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินสามป หรือทั้งปรับทั้งจํา และตองชดใชเงินสําหรับเปน

                                                 
๒๑ มาตรา ๖๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๒ มาตรา ๖๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๓ มาตรา ๖๕ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๒๔ มาตรา ๖๗/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาใชจายในการกําจัดหรือแกไขสารที่เปนอันตราย คาเสียหายสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนคาใชจายในการฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวย 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๓/๑ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด แลวใหสงพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดําเนินคดีตอไป 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไดดําเนินการกําจัดหรือแกไขสารที่เปนอันตรายและ
ฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสูสภาพเดิมดวยตนเองในเวลาใกลเคียงกับเหตุที่เกิดขึ้นแลว ใหผู
นั้นไมตองรับโทษและไมตองชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๑ ศาลจะสั่งริบ

เรือ เครื่องประกอบเรือ ผลประโยชนที่ไดจากเรือนั้น และวัตถุที่ใชทําการฝาฝนนั้นเสียก็ได 
 

หมวด ๙ 
บทบัญญตัิเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๙  ภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ เรือทะเลมี
ขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการคาในนานน้ําไทยอันเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือ
กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ซึ่งไดลงทะเบียนไว และรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวี*กอนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ใหทําการตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่งได แตตองอยูภายใตบังคับบทแหงพระราชบัญญัตินี้เวนแตมาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
บทบัญญัติที่เก่ียวแกมาตรานั้นๆ 

สวนเรือลําน้ํามีขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการคาในนานน้ําไทยอันเปนของ
บุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ ซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*กอนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาสองป
นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหทําการตามมาตรา ๔๗ ได แตตองอยูภายใตบังคับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ๗ มาตรา ๘ และบทบัญญัติที่เก่ียวแกมาตรานั้นๆ 

เมื่อพนกําหนดสามป หรือสองปแลว แลวแตกรณี ถาพิจารณาเห็นวานานน้ําไทย
สวนใดยังมีจํานวนเรือไทยทําการตามมาตรา ๔๗ ไมพอแกความตองการของประเทศรัฐมนตรีมี
อํานาจอนุญาตใหเรือของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา ๗ 
ดังกลาวมาแลว ทําการตามมาตรา ๔๗ ตอไปได มีกําหนดคราวละไมเกินสองป แตตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดขึ้น 

ในระหวางเวลาสามปหรือสองปดังกลาวขางตน แลวแตกรณี เรือตามที่กลาวใน
มาตรานี้เปลี่ยนแปลงอัตราคาระวางหรือคาโดยสารโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีก็ดี หรือเรือที่
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหทําการตามมาตรา ๔๗ ตอไปไดภายหลังกําหนดเวลานั้นๆ ฝาฝน
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีไดกําหนดขึ้นก็ดี หามมิใหเรือนั้นไดรับประโยชนตามมาตรานี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  ภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา
บุคคลที่จะใชเปนคนประจําเรือได ยังมีจํานวนไมพอแกความตองการของประเทศ หรือมีเหตุอ่ืน
อันสมควรอนุญาตใหมีการผอนผันเปนพิเศษชั่วครั้งคราว ก็ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี*มีอํานาจสั่งอนุญาตผอนผันจํานวน คุณสมบัติ พ้ืนความรูและอัตราคนประจําเรือ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๐ ได เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

การขออนุญาตเชนวานั้น ใหผูควบคุมเรือ หรือเจาของเรือหรือผูแทนทําเปน
หนังสือย่ืนตออธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* และในระหวางพิจารณาคําขออนุญาต
นั้น มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๐ มาใชบังคับแกเรือนั้น 

การอนุญาตนั้นใหออกใบสําคัญกําหนดประเภทคนประจําเรือ ช้ันความรู จํานวน 
กําหนด เวลาที่อนุญาต และอ่ืนๆ ใหไวแกผูขอเพื่อนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ 
 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พิบูลสงคราม 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

บัญชีคาธรรมเนียมอัตราขั้นสูง๒๕ 

จํานวนเงนิ เลขลําดับ ประเภท บาท สตางค 
๑ คาธรรมเนียมจดทะเบียนเรือไทย   

 (ก) เรือขนาดไมเกิน ๑๐ ตันกรอส ๒๐ - 
 (ข) เรือขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
 ไมเกิน ๕๐ ตันกรอส ๒๐๐ - 
 (ค) เรือขนาดเกิน ๕๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
 ไมเกิน ๑๐๐ ตันกรอส ๕๐๐ - 
 (ง) เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
 ไมเกิน ๒๐๐ ตันกรอส ๑,๐๐๐ - 
 (จ) เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
 ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตันกรอส                     ตันกรอสละ ๑๐ - 
 (ฉ)  เรือขนาดเกิน ๑,๐๐๐ ตันกรอสขึ้นไป      ตันกรอสละ ๒๐ - 

๒ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจํานอง   
 (ก) เรือขนาดไมเกิน ๑๐ ตนักรอส ๒๐ - 
 (ข) เรือขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
  ไมเกิน ๕๐ ตันกรอส ๒๐๐ - 
 (ค)  เรือขนาดเกิน ๕๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
  ไมเกิน ๑๐๐ ตันกรอส ๕๐๐ - 
 (ง)  เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอสขึ้นไป แต   
  ไมเกิน ๒๐๐ ตันกรอส ๑,๐๐๐ - 
 (จ)  เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสขึ้นไป         ตันกรอสละ ๑๐ - 
  แตครั้งหนึ่งไมเกิน                                   ลําละ ๒๐,๐๐๐ - 

๓ คาธรรมเนียมการหมายเหตุแกขอความในสัญญา   
 (ก)  ไมเพ่ิมทุนทรัพย                                    ครั้งละ ๒๐ - 
 (ข)  เพ่ิมทุนทรัพย   
  หนึ่งหมื่นบาทแรกหรือต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาท ๕๐ - 
  หนึ่งหมื่นบาทหลัง                                หมื่นละ ๒๐ - 
  เศษของหนึ่งหมื่นบาทใหนับเปนหนึ่งหมื่นบาท   
  แตฉบับหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ - 

                                                 
๒๕ บัญชีคาธรรมเนียมอัตราขั้นสูง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
จํานวนเงนิ เลขลําดับ ประเภท บาท สตางค 

๔๒๖ คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อเรือ การขอโอน   
  ไปขึ้นทะเบียนเรือ ณ เมืองทาอ่ืน การออก   
  ใบทะเบียนแทนใบเกา การออกใบทะเบียน   
  ช่ัวคราว การออกใบผานเมืองทาช่ัวคราว หรือ   
  การออกใบทะเบียนใหใหมในกรณีเปลี่ยน   
  แปลงตัวเรือหรือสวนอื่นของเรือ                  ครั้งละ ๑๐๐ - 

๕ คาธรรมเนียมการคัดสําเนาหลักฐาน   
 (ก)  หนึ่งรอยคําแรกหรือต่ํากวาหนึ่งรอยคํา ๑๐ - 
 (ข)  หนึ่งรอยคําหลัง                                    รอยละ ๑ - 
  เศษของหนึ่งรอยคําใหนับเปนหนึ่งรอยคํา   

๖ การออกใบอนญุาตใหเรือของบุคคลผูไมตองดวย   
  ลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย ทําการคา   

  ในนานน้าํไทย                                  ตนักรอสละ ๔๐ - 
๗ คาธรรมเนียมอื่น                            ครั้งละหรือฉบับละ ๕๐ - 

                                                 
๒๖ บัญชีคาธรรมเนียมอัตราขั้นสูง ลําดับ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๒๗ 
 

มาตรา ๓  นามประเทศนี้ใหเรียกวา ประเทศไทย และบทแหงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่นใด ซึ่งใชคําวา สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๘ 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗๒๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียม
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ไดกําหนดไวเปนเวลา ๓๔ ปเศษแลว
ปจจุบันนี้การขนสงทางน้ําไดวิวัฒนาการไปและมีเรือขนาดใหญเพ่ิมขึ้นมาก อัตราคาธรรมเนียมที่
กําหนดไวเดิมอยูในเกณฑต่ํามาก ไมเหมาะสมกับภาวะการณในปจจุบันสมควรแกไขเพิ่มเติม
อัตราคาธรรมเนียมเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ในสวนที่วาดวยคุณสมบัติของผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือ
จดทะเบียนเปนเรือไทย การออกใบทะเบียนชั่วคราวในตางประเทศและเอกสารประจําเรือไม
เหมาะสมแกสภาพการณปจจุบัน ทั้งยังมิไดมีการเก็บคาธรรมเนียมในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
หรือสวนอื่นของเรือในภายหลัง สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวและบัญชีคาธรรมเนียม
อัตราขั้นสูงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนั้นโดยที่มาตรา ๖๒ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เศรษฐการเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ แตไดมีพระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่
เก่ียวกับราชการของกระทรวงหรือกรมซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม พุทธศักราช ๒๔๘๔ โอนอํานาจ
ดังกลาวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เพ่ือความสะดวกที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมจะใชอํานาจตามพระราชบัญญัติโดยไมตองอางพระราชบัญญัติโอนอํานาจและหนาที่
เก่ียวกับราชการของกระทรวงหรือกรมซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม พุทธศักราช ๒๔๘๔ อีก สมควร
แกไขบทบัญญัติมาตรา ๖๒ เสียดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘๓๑ 

                                                 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖/-/หนา ๙๘๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๘๙/ฉบับพิเศษ หนา ๒๕/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๑/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๒๗/๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือ
ไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ กําหนดใหบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยตองมีทุนในบริษัทเรือไทยไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิบ จากกรณีดังกลาวทําใหชาวตางประเทศไมสนใจที่จะมาลงทุนดานธุรกิจพาณิชยนาวี 
นอกจากนั้นแลว การสงเสริมกองเรือพาณิชยของไทยเทาที่ดําเนินการอยูในขณะนี้ ไมสามารถ
จัดหาเรือใหมๆ มาใชในการบริหารดานขนสง เพราะมีราคาแพงมาก ประกอบกับจะตองแขงขัน
กับตางประเทศที่มีความกาวหนาในทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชเรือประเภทขนสง
สินคาเฉพาะที่บรรจุใสคอนเทนเนอร ซึ่งสะดวกในการขนถายและเดินทาง สามารถรักษาคุณภาพ
ของสินคาใหคงสภาพเดิมอยูได และนอกจากนั้น เรือที่ทําการคาในนานน้ําไทยในปจจุบันก็ใชคน
ประจําเรือลวนแตมีสัญชาติไทยทั้งส้ิน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัตินี้เสีย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๒ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ไดกําหนดอัตราสวนการถือหุนระหวางคนไทยและคนตางดาวในการถือ
กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไวในมาตรา ๗ และมาตรา ๗ ทวิ แตไมมีบทลงโทษในกรณี
ที่มีการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวโดยการถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยแทนคนตางดาว 
นอกจากนั้น การฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวยังทําใหคนตางดาวไดรับสิทธิและประโยชนบางอยาง
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดวย สมควรวางมาตรการปองกันมิใหมีการถือ
กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยแทนคนตางดาวกับปองกันมิใหคนตางดาวไดรับสิทธิและ
ประโยชนจากการถือกรรมสิทธิ์เ รือจดทะเบียนเปนเรือไทยโดยมิชอบ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐๓๓ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากคุณสมบัติของผูที่จะ
ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ และมาตรา ๗ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ทําใหการลงทุนในกิจการกองเรือพาณิชย
ไมคลองตัว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเสียใหมเพ่ือขยายโอกาสใหมีการลงทุนใน
กิจการกองเรือพาณิชยมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๑/๗ ตุลาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๔ 

 
มาตรา ๙๒  ในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ใหแกไขคําวา “กรม

เจาทา” เปน “กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี” และคําวา “อธิบดีกรมเจาทา” เปน “อธิบดี
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 
พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายที่
จะเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธี
สาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ซึ่งรัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เพ่ือรวมมือ
กับนานาประเทศในการปองกันมลพิษในทะเลอันเนื่องมาจากการปลอยทิ้งสารที่เปนอันตรายจาก
เรือ หรือจากสิ่งกอสรางในทะเล ทั้งที่ติดตรึงอยูกับที่หรือที่ลอยน้ําได และตามอนุสัญญาดังกลาว
                                                 

๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๑/๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดใหรัฐภาคีหามมิใหเรือที่อยูในบังคับของรัฐละเมิดขอกําหนดของอนุสัญญา และตองจัดให
มีบทลงโทษผูฝาฝนขอกําหนดซึ่งตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุมการกระทํา
ดังกลาวทั้งหมด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


