พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช 2456
-----------------มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ใหประกาศจงทราบ
ทั่วกันวา ไดทรงพระราชดําริเห็นวาพระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยที่ไดตราขึ้นไวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
รัตนโกสินทร ศก 124 นั้น ยังมีบกพรองอยูหลายประการ สมควรจะเปลี่ยนแกใหสมกับกาลสมัย เพราะฉะนั้นจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ความเบื้องตน
และอธิบายบางคําที่ใชในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 1(1) พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวา พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456
มาตรา 2 (2) ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พระพุทธศักราช 2456 เปนตนไป
มาตรา 3(3) ในพระราชบัญญัตินี้
"เรือ" หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด ไมวาจะใชเพื่อบรรทุกลําเลียง โดยสาร ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก
รวมทั้งยานพาหนะอยางอื่นที่สามารถใชในน้ําได ทํานองเดียวกัน
"เรือกําปน" หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องจักรกลหรือดวยใบและไมไดใชกรรเชียง แจวหรือพาย
"เรือกําปนไฟ" หรือ "เรือกลไฟ" หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องจักรจะใชใบดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความ
รวมตลอดถึงเรือกําปนยนตดวย
"เรือกําปนยนต" หรือ "เรือยนต" หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องยนตจะใชกําลังอื่นดวยหรือไมก็ตาม
"เรือกําปนใบ" หรือ "เรือใบ" หมายความวา เรือที่เดินดวยใบและไมใชเครื่องจักรกล
"เรือกล" หมายความวา เรือที่เดินดวยเครื่องจักรกล และใชกําลังอื่นดวยหรือไมก็ตาม
"เรือกลไฟเล็ก" หมายความวา เรือที่มีขนาดต่ํากวาสามสิบตันกรอสสที่เดินดวยเครื่องจักร
"เรือเดินทะเล" หรือ "เรือทะเล" หมายความวา เรือที่มีลักษณะสําหรับใชในทะเล ตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจ
เรือ
"เรือเล็ก" หมายความวา เรือที่เดินดวยกรรเชียง แจวหรือพาย

(1)

พระราชบัญญัตินี้เดิมเรียกวา "พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม พระพุทธศักราช 2456" ตอมารัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวย
นามประเทศพุทธศักราช 2482 มาตรา 3 บัญญัติวา นามประเทศนี้ให เรียกวา ประเทศไทยและบทแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งใชคํา
วา สยาม ใหใชคําวา ไทย แทนจึงไดแกไขคําวา "สยาม" เปน "ไทย" (รก.2482 เลม 56 หนา 980)
(2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 30 หนา 64 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2456
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540 (รก.2540/72ก/18)

"เรือโปะ" หรือ "เรือโปะจาย" หมายความวา เรือทะเลที่มีรูปรางแบบยุโรปและเครื่องเสาเพลาใบอยางแบบจีน หรือ
แบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
"เรือเปดทะเลและอื่น ๆ" หรือ "เรือเปดทะเลและเรืออื่น ๆ" หมายความวา เรือที่ใชใบในเวลาเดินทะเล และใชใบหรือ
กรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในลําแมน้ํา และใหหมายความรวมตลอดถึงเรือฉลอมทะเล เรือเทงฉลอมทายญวน หรือเรือ
สามกาวดวย
"เรือสําเภา" หมายความวา เรือเดินทะเลตออยางแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย
"เรือบรรทุกสินคา" หมายความวา เรือที่ไมมีดาดฟาหรือมีไมตลอดลําเดินดวยกรรเชียง แจว หรือพาย หรือบางทีใช
ใบ และใชสําหรับบรรทุกสินคา
"เรือลําเลียง" หมายความวา เรือที่มิใชเรือกล และใชสําหรับลําเลียง หรือขนถายสินคาจากเรือกําปน หรือบรรทุก
สินคาสงเรือกําปน
"เรือลําเลียงทหาร" หมายความวา เรือที่ใชในการลําเลียงทหารทั้งนี้ไมวาจะเปนเรือของทางราชการทหารหรือไมก็
ตาม
"เรือโดยสาร" หมายความวา เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน
"เรือสินคา" หมายความวา เรือที่มิใชเรือโดยสาร
"เรือประมง" หมายความวา เรือที่ใชสําหรับการจับสัตวน้ํา หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยูในทะเล
"เรือสําราญและกีฬา" หมายความวา เรือที่ใชสําหรับหาความสําราญหรือเรือที่ใชเพื่อการเลนกีฬาโดยเฉพาะ และ
ไมไดใชเพื่อการคา การทหาร หรือการคนควาทางวิทยาศาสตร
"เรือไมที่ตอแบบโบราณ" หมายความวา เรือใบเสาเดียว เรือสําเภาหรือเรือไม ที่ตอตามแบบเรือที่ใชอยูในสมัย
โบราณ
"แพ" หมายความรวมตลอดถึงโปะ อูลอย และสิ่งลอยน้ําอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
"แพคนอยู" หมายความวา เรือนที่ปลูกอยูบนแพ และลอยอยูในลําแมน้ําหรือลําคลอง
"ตันกรอสส" หมายความวา ขนาดของเรือที่คํานวณไดตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163
"นานน้ําไทย" หมายความวา บรรดานานน้ําที่อยูภายใตอํานาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย และในกรณีตาม
มาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 และมาตรา 220 แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ใหหมายความรวมถึงนานน้ําที่อยูในเขตตอเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทยดวย
"เมืองทา" หมายความวา ทําเล หรือถิ่นที่จอดเรือเพื่อขนถายคนโดยสารหรือของ
"นายเรือ" หมายความวา ผูควบคุมเรือกําปน หรือเรืออื่น ๆ แตไมรวมถึงผูนํารอง
"คน ประจําเรือ" หมายความวา คนที่มีหนาที่ทําการประจําอยูในเรือ
"ลูกเรือ" หมายความวา คนประจําเรือนอกจากนายเรือ
"คนโดยสาร" หมายความวา คนที่อยูในเรือ เวนแต
(1) คนประจําเรือ หรือผูอื่นที่รับจางทํางานในเรือนั้น
(2) เด็กที่มีอายุต่ํากวาหนึ่งป
"เจาทา" หมายความวา อธิบดีกรมเจาทา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมเจาทามอบหมาย

"เจาพนักงานออกใบอนุญาต" หมายความวา อธิบดีกรมเจาทา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมเจาทามอบหมายใหทําการออก
ใบอนุญาต
"เจาพนักงานตรวจเรือ" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจเรือตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ยกเลิกแลว [โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525]
มาตรา 5 ยกเลิกแลว [โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525]
มาตรา 6 ยกเลิกแลว [โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525]
มาตรา 7 ยกเลิกแลว [โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525]
มาตรา 8(1) ในพระราชบัญญัตินี้แหงใดมีบัญญัติวาดวยการออกอนุญาตอยางใด ๆ ตามซึ่งเจาทาเห็นจําเปนจะตอง
ออกเปนหนังสือ ใหเจาทามีอํานาจเรียกคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตเชนนั้นตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตไม
เกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา 9(2) พระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย รัตนโกสินทรศก 124 ประกาศลงวันที่ 17 กรกฎาคม
รัตนโกสินทรศก 125 วาดวยการตั้งศาลทะเล ประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 125 วาดวยการออกใบอนุญาต
สําหรับเรือบรรทุกสินคาและเรือเล็ก และประกาศลงวันที่ 22 เมษายน รัตนโกสินทรศก 129 วาดวยเรือกลไฟที่ใชสําหรับ
รับจางนั้น ทานใหยกเลิกเสีย แตการที่ยกเลิกนี้ทานวามิไดเกี่ยวแกการอยางใดที่ไดมีผูกระทําไวแตกอนหรือแกความผิด
อยางใดซึ่งไดกระทําไวแตกอนเวลาประกาศใหใชพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 10 กฎสําหรับปองกันมิใหเรือโดนกัน พระพุทธศักราช 2456 นั้น ทานวามิใชสําหรับแตเรือกําปนไทยฝาย
เดียว ใหใชไดตลอดถึงเรือกําปนทั้งหลายที่เดินในบรรดาเขตทาและเขตที่ทอดจอดเรือของพระราชอาณาจักรไทย แตอยา
ใหขัดกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อจะตองเปนการขัดเชนนั้นไซร ตองใหถอื เอาขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้เปนใหญ ดังไดวา
ไวในขอ 30 แหงกฎนั้น และทานวาผูเปนเจาของและเปนนายเรือทุกลํา ตองถือและกระทําตามกฎนั้นจงทุกประการ
มาตรา 11 การลงโทษจําคุกหรือปรับนั้น ถาจําเลยเปนคนในบังคับตางประเทศซึ่งมีกงสุลผูแทน ที่มีอํานาจฝาย
ตุลาการสําหรับประเทศนั้นตั้งอยูในพระราชอาณาจักรไทย ทานวาตองเปนหนาที่ของศาลกงสุลนั้นบังคับใหเปนไปตาม
โทษานุโทษ
มาตรา 11 วรรคสอง [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 5) มาตรา 3
(รก.2479/-/719)]

(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศแกไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2456 (รก.2456/-/300)

ภาค 1
ขอบังคับทั่วไป
–––––––––––
หมวดที่ 1
การเดินเรือ เขตทาเรือ และเขตจอดเรือ
––––––––––
มาตรา 12(1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(1) กําหนดแนวแมน้ําลําคลองหรือทะเลอาณาเขตแหงใดเปนเขตทาเรือ และเขตจอดเรือ
(2) กําหนดทางเดินเรือทั่วไปและทางเดินเรือในเขตทาเรือ นอกจากทางเดินเรือในเขตทาเรือกรุงเทพฯ
มาตรา 13(2) ยกเลิกแลว
มาตรา 14(3) ยกเลิกแลว
มาตรา 15(4) ยกเลิกแลว
มาตรา 16(5) ยกเลิกแลว
หมวดที่ 2(6)
หนาที่นายเรือเมื่อเวลาเรือเขามาหรือออกจากนานน้ําไทย
–––––––––––––––
มาตรา 17 เรือกําปนตามประเภทที่เจาทาประกาศกําหนดลําใด เมื่อเขามาในนานน้ําไทยตองปฏิบัติดังนี้
(1) แจงตอเจาทา
(2) ชักธงสําหรับเรือนั้นขึ้นใหปรากฏ
(3) ติดตั้งและเปดใชโคมไฟตั้งแตเวลาพระอาทิตยตกถึงเวลาพระอาทิตยขึ้น
การปฏิบัติตาม (1) (2) และ (3) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่เจาทาประกาศกําหนด
มาตรา 18(7) เรือกลที่เปนเรือเดินทะเล และเปนเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตันกรอสสขึ้นไป และเรือกําปน
ตางประเทศ เมื่อเขามาในเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทย นายเรือตองรายงานการเขามาถึงตอเจาทาตามแบบพิมพของ
กรมเจาทาภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเวลาที่จอดเรือเรียบรอย
(8)
มาตรา 19 เรือกลที่เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตันกรอสสขึ้นไป และเรือกําปน
ตางประเทศที่เตรียมจะออกไปจากเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทย นายเรือตองชักธงลา (คือธงที่เรียกวา บลูปเตอร) ถาเรือ
กําหนดออกในเวลาบายใหชักธงขึ้นในเวลาเชา ถาเรือกําหนดออกในเวลาเชาใหชักธงขึ้นในเวลาบายของวันกอน

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510 (รก.2510/30/158)
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510 (รก.2510/30/158)
(6)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2540
(7)-(8)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
(2)-(5)

มาตรา 20(1) เรือกําปนตางประเทศ เมื่อเขามาในเมืองทาของประเทศไทย ซึ่งมิไดกําหนดเปนเขตทาเรือ นายเรือตอง
รายงานการเขามาหรือออกไปตอเจาทาภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเรือเขามาหรือกอนเรือออกไปและตองปฏิบัติตาม
คําสั่งเจาทา
มาตรา 21(2) เรือกลที่เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทยขนาดตั้งแตหกสิบตันกรอสสขึ้นไป เมื่อจะออกจากเขตทาเรือ
ใด ๆ ในนานน้ําไทยนายเรือตองแจงกําหนดออกเรือตอเจาทากอนออกเรือเปนเวลาไมนอยกวาหกชั่วโมง เพื่อใหเจาทา
ตรวจสอบวาปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายหรือไมเสียกอน เมื่อเห็นวาถูกตองแลวจึงอนุญาตใหออกเรือได
มาตรา 22(3) เรือกําปนที่ใชเดินทะเลระหวางประเทศลําใดที่ตองมีใบสําคัญตามที่กําหนดในกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือตามมาตรา 163 เมื่อจะออกจากเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทย นายเรือตองแจงกําหนดออกเรือตอเจาทากอน
ออกเรือเปนเวลาไมนอยกวาหกชั่วโมง เพื่อใหเจาทาตรวจใบอนุญาตใชเรือ และใบสําคัญดังกลาว ตลอดจนอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชใหถูกตองและใชการได
มาตรา 23(4) เรือกลที่เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทย และเรือกําปนตางประเทศที่ตองมีใบสําคัญตามที่กําหนดใน
กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163 เมื่อจะออกจากเขตทาเรือใด ๆ ในนานน้ําไทยยังเมืองทาตางประเทศ
นายเรือจะตองไดรับใบอนุญาตเรือออกจากทาจากเจาทาเสียกอน
มาตรา 24(5) ผูใดฝาฝนมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 23 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
มาตรา 25 นายเรือกําปนลําใดที่เขามาถึงแลว เมื่อกอนจะเปดระวางเอาสินคาขึ้นจากเรือ ตองทํารายงานบัญชี
สินคาที่มีมาในเรือลํานั้นโดยถี่ถวนยื่นตอกรมศุลกากร
และนายเรือกําปนลําใดที่จะออกไปตองทํารายงานบัญชีสินคาในเรือโดยถี่ถวน ยื่นตอกรมศุลกากรภายในหกวัน
กอนเวลาที่ไป และตองยื่นรายงานบอกแจงจํานวนเพศ และชาติของคนโดยสารในเรือนั้น ตอเจาพนักงานศุลกากรที่เมือง
สมุทรปราการดวย
เรือกําปน ลําใดที่เขามาในเขตทา ถานายเรือยังไมทราบพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหเจาพนักงานจัดหาใหไวเลมหนึ่งและ
คิดราคาสองบาท
มาตรา 26 เรือกําปนเดินทะเลลําใดที่เตรียมจะไปจากเขตทาตองชักธงลา (คือธงที่เรียกวา บลูปเตอร) ขึ้นบนเสา
หนาและตองชักไวจนกระทั่งเรือออกเดิน ถาเปนเรือที่กําหนดจะออกเวลาบาย ตองชักธงลาขึ้นไวเสียตั้งแตเวลาเชา ถา
กําหนดจะออกเวลาเชา ตองชักธงลาขึ้นไวใหปรากฏเสียตั้งแตตอนบายวันกอน
มาตรา 27(6) เรือกําปนไฟลําใดกําลังปลอยถอยหลังใหลองตามน้ําลงมาในเขตทากรุงเทพฯ ตองชักธงสัญญาณที่
เรียกวาธง L.U. ตามแบบขอบังคับธงระหวางนานาประเทศไวขางตอนหนาเรือ ในที่แลเห็นไดโดยงาย และถามีเรือกําปน
ไฟลําอื่นกําลังแลนตามน้ําลงมาดวย ใหเรือกําปนลําที่ปลอยถอยหลังนั้นออกกลางน้ํา และใหใกลที่สุดที่จะเปนไดกับพวก
เรือที่จอดทอดสมออยูกลางลําน้ํา และคอยอยูที่นั้นจนกวาเรือลําที่แลนตามน้ําลงมาจะแลนพนไป ถาเรือที่กําลังปลอย
ถอยหลังใหลองตามน้ําลงมานั้นเปนเรือโปะ หรือโปะจาย หรือเรือสําเภา ตองชักเครื่องสัญญาณเปนรูปลูกตะกรอสีดํา
กวางไมต่ํากวาหาสิบเซนติเมตร ไวในที่แลเห็นไดโดยงาย
(1)-(4)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
(6)
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศแกไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2456 (รก.2456/-/300)และ
อักษรโรมัน L.U. แกไขโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (รก.2477/-/807)
(5)

มาตรา 28 นายเรือคนใดกระทําความละเมิดตอบัญญัติในมาตรา 22, 23, 24, 25, 26 และ 27 แหง
พระราชบัญญัตินี้ ทานวาตองระวางโทษปรับเปนเงินไมเกินสี่รอยบาท
หมวดที่ 3
วาดวยทําเลทอดจอดเรือ
––––––––––––
มาตรา 29 ภายในเขตทากรุงเทพฯ ถาเรือกําปนลําใดที่มิไดผูกจอดเทียบเทาเรือหรือทําโรงพักสินคา เรือกําปนลํา
นั้นตองทอดสมอจอดอยูกลางลําน้ําดวยสมอสองตัว มีสายโซใหพอทั้งสองตัวเพื่อกันมิใหเรือเกาสมอเคลื่อนจากที่นั้นได
มาตรา 30 เรือเก็บสินคา เรือทองแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจําอยูนั้น ตองผูกจอดอยูกับสมอทุนอยางมั่นคง
สมกับกําลังของสายโซที่ทอดอยูนั้น
มาตรา 31 หามมิใหเรือกําปน เรือเก็บสินคา เรือทองแบนอยางใด ๆ ทอดสมอ หรือผูกจอดอยูในทางเรือเดินในลํา
แมน้ําเปนอันขาด
มาตรา 32 หามมิใหเรือกําปนลําใดที่ผูกจอดเทียบทาเรือ ทาพักสินคาหรือเทียบฝงนั้น ทอดสมอลงไปในแมน้ําหาง
จากหัวเรือเกินกวาสามสิบเมตร
มาตรา 33 เรือลําใดที่เจาทาไมยอมออกใบอนุญาตให หรือเรียกคืนหรือยึดใบอนุญาตไว โดยเรือนั้นมีความไม
สมประกอบสําหรับเดินทะเลนั้น ตองใหผูกจอดทอดไวในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเจาทาจะกําหนดให
มาตรา 34 เรือโปะหรือเรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือสําเภาเรือบรรทุกสินคา เรือเปดทะเล และเรืออื่น ๆ ตองจอด
ทอดสมอกลางแมน้ําและถาไมเปนการขัดขวาง ก็ใหทอดจอดคอนขางฝงตะวันตก แตตองไวชองทางเรือเดินไมนอยกวา
รอยเมตร ในระหวางเรือกับฝงตะวันตก หรือกับบรรดาเรือที่จอดเทียบฝงตะวันตก หรือกับแพคนอยูที่ผูกเทียบอยูกับฝง
ตะวันตก
มาตรา 35 บรรดาเรือโปะ หรือเรือโปะจาย เรือลําเลียงเรือสําเภา เรือบรรทุกสินคา เรือเปดทะเล และเรืออื่น ๆ ที่
ไมไดใชการนั้นตองใหถอยไปอยูที่ทําเลสําหรับทอดจอดเรือแหงใดแหงหนึ่งในเขตทาตามที่เจาทาเห็นสมควรจะกําหนด
ตามครั้งคราว และประกาศใหทราบทั่วกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และในหนังสือพิมพจดหมายเหตุในทองที่ตั้งแต
สองรายขึ้นไป
มาตรา 36 หามมิใหเรือกําปนเดินทะเลลําใดจอดทอดสมอตามลําแมน้ํา ในระหวางคลองสะพานหันกับคลอง
บางลําภูบน เวนไวแตมีเหตุจําเปนเพราะในระหวางสองตําบลนั้นเปนที่ทอดจอดเรือรบไทย และบรรดาเรือกําปนเดินทะเล
หรือเรือรบตางประเทศจะแลน หรือมีเรืออื่นจูงผานคลองสะพานหันขึ้นไปตามลําแมน้ํานั้น ใหถือเปนการมิชอบดวย
กฎหมาย เวนไวแตจะไดรับอนุญาตพิเศษจากเจาทา และโดยอาศัยขอบังคับกํากับอนุญาตนั้นอยูดวยตามซึ่งเจาทาจะ
เห็นสมควร
มาตรา 37(1) ถาไมมีเหตุฉุกเฉินอันจําเปนที่จะตองทําเชนนั้น หามมิใหเรือกําปนลําใด จอดทอดสมอในลําแมน้ํา
ระหวางวัดบุคคโล กับ ในระยะทาง 200 เมตร ใตปากคลองบางปะแกว และระหวางปากคลองผดุงกับคลองสําเพ็ง เพราะ
ในระหวางตําบลเหลานี้เปนทําเลยกเวนไวสําหรับทางใหเรือเดินขึ้นลอง

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศแกไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช 2456 (รก.2456/-/300)

มาตรา 38(1) เรือกําปนทุกลําที่บรรทุกคนโดยสารหรือของจากเมืองทาหรือตําบลใด ๆ ในตางประเทศเขามาในแมน้ํา
เจาพระยา หรือเรือใด ๆ ที่เขามาในแมน้ําเจาพระยาโดยขนถายคนโดยสารหรือของจากเรือกําปนมาจากตางประเทศ เมื่อ
ผานดานสมุทรปราการแลว ถาจะสงคนโดยสารหรือของที่บรรทุกมานั้นขึ้นบก ตองจอด ณ ที่จอดเรือ หรือเทียบทาเทียบ
เรือของการทาเรือแหงประเทศไทย เวนไวแตเมื่อที่จอดเรือ หรือทาเทียบเรือไมวา งพอจะจอดหรือเทียบได หรือเพราะเหตุ
จําเปนอยางอื่น ซึ่งถาตรงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดไว และอธิบดีกรมเจาทาลงนามอนุญาตแลว จึงจะเขา
จอดหรือเทียบในที่ที่ไดรับอนุญาตได
คณะกรรมการดังกลาวในวรรคหนึ่งใหมีจํานวนหาคน ประกอบดวยอธิบดีกรมเจาทาเปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมศุลกากร และผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทยเปนกรรมการโดยตําแหนง และบุคคลอื่นอีกสองคนซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้ง
มาตรา 38 ทวิ(2) การประชุมของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา 38 ตองมีกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถมาประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
การลงมติวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากเปนประมาณถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูนั่งเปนประธาน
ออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 38 ตรี(3) ภายใตบังคับมาตรา 38 ใหเจาทามีอํานาจที่จะกําหนดที่ทอดจอดเรือสําหรับเรือกําปนและเรือเล็ก
ทุกลํา และนายเรือตองเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจาทาจะชี้ให และหามมิใหเอาเรือไปจากที่นั้น หรือยายไปทอดจอดที่อื่น
โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนซึ่งเจาทาจะพิเคราะหเห็นสมควร
เมื่อเรือกําปนลําใดกําลังเขามา นายเรือจะตองยอมใหเจาทาขึ้นไปบนเรือ และถาจําเปนจะหยุดเรือรอรับก็ตองหยุด
มาตรา 38 จัตวา(4) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือลําใดไมปฏิบัติตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 38 ตรี ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 39 เรือกําปนลําใดเมื่อเขามาถึงในเขตทาแลว มิไดกระทําการถายสินคา หรือขนสินคาขึ้นเรืออยางหนึ่ง
อยางใด นับตั้งแต 10 วันขึ้นไปก็ดี ทานวาถาจะตองการเอาที่ซึ่งเรือลํานั้นจอดอยูใหเรืออื่นที่ใชในการคาขายทอดจอด ก็ให
ถอยเรือที่ไมไดทําการเชนวานั้น ไปทอด จอดในที่อื่นภายในเขตทาตามที่เจาทาจะกําหนดให
มาตรา 40(5) เรือกําปนลําใดตองการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือกําปนลําใดที่เทียบทาเรือ หรือทาสินคา ตองการ
จะหาที่ทอดจอดในลําแมน้ําก็ใหชักธงสัญญาณอักษร B.A.Z. ตามแบบขอบังคับระหวางนานาประเทศสําหรับการใชธง
สัญญาณ แลวเจาทาจะไดขึ้นไปบนเรือลํานั้นและชี้ใหทอดจอด
มาตรา 41(6) เรือกําปนลําใดตองการใหกองตระเวนมาชวย ก็ใหชักธงสัญญาณหมายอักษร S.T. ตามแบบขอบังคับ
ระหวางนานาประเทศสําหรับการใชธงสัญญาณ ถามีเหตุสําคัญขัดขืนตอการบังคับบัญชาเกิดขึ้นในเรือฉะนั้นแลวใหชัก
ธงสัญญาณหมายอักษร R.X.

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510 (รก.2510/30/158)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 9)พ.ศ.2493 (รก.2493/58/970)
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 9)พ.ศ.2493 (รก.2493/58/970)
(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2493
(5)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(6)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(2)

มาตรา 42 กอนที่เรือกําปนไฟหรือเรือกําปนใบเดินทะเลลําใดจอดทอดหรือผูกจอดเปนปกตินั้น หามมิใหเรืออื่นเขา
ไปเทียบขาง ใหเขาเทียบไดแตเฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็กของกรมเจาทา เรือของเจาพนักงานแพทยสุขาหรือของกรม
ศุลกากร หรือของผูนํารองหรือเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจะมีหนาที่พิเศษ
ในเวลาที่เรือกําปนลําใดที่กําลังแลนขึ้นหรือลองในลําแมน้ํานั้นหามเปนอันขาดมิใหเรือจาง เรือบรรทุกสินคาหรือเรือ
เล็กหรือเรืออยางใด ๆ เขาไปเกี่ยวพวงขาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนพิเศษของนายเรือลํานั้น
มาตรา 43 เมื่อจะทอดจอดเรือกําปนลําใด นายเรือหรือผูนํารองตองทอดจอดเรือนั้น โดยใหกินเนื้อที่อยางนอยที่สุด
ที่จะเปนไปได และความบังคับขอนี้ เจาทาตองระวังเปนธุระอยูเสมอใหมีผูปฏิบัติตามโดยถูกตอง
มาตรา 44 ตามลําแมน้ําเล็กและในคลองตาง ๆ นั้นอนุญาตใหจอดเรือตาง ๆ ทั้งสองฟาก แตอยาใหเปนที่กีดแก
ทางเรือขึ้นลองที่กลางลําน้ําและหามไมใหจอดซอนลําหรือจอดขวางหรือตรงกลางลําน้ํา ลําคลอง เปนอันขาด
มาตรา 45 เรือกําปน เรือเล็ก และแพตาง ๆ ที่จอดเทียบฝงแมน้ํา หรือเทียบทาสินคา หรือทาเรือนั้น หามมิใหจอด
ขวางลําน้ํา ตองจอดใหหัวเรือทายเรือ หัวแพทายแพ หันตามยาวของทางน้ํา
มาตรา 46 ตามทา ขนสินคาและทาขึ้นทั้งสองฟากแมน้ําเจาพระยาหรือตามสองขางเรือกําปนก็ดี หามมิใหเรือ
บรรทุกสินคา เรือไฟเล็ก เรือเปดทะเล และเรืออื่น ๆ จอดหรือผูกเทียบซอนกันเกินกวาสองลํา ถาเปนแพคนอยูหามมิให
จอดเทียบหนาแพเกินกวาลําหนึ่ง
มาตรา 46 ทวิ(1) ใหเจาทามีอํานาจสั่งหามใช และใหแกไขทารับสงคนโดยสาร ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ และแพ
ในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือ
ทะเลภายในนานน้ําไทย ซึ่งมีสภาพไมปลอดภัยในการใชหรืออาจเกิดอันตรายแกประชาชน หรือแกการเดินเรือ โดยแจงให
เจาของหรือผูครอบครองทราบเปนหนังสือ ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหปดคําสั่งไว ณ ทารับสงคน
โดยสาร ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ หรือแพนั้นและใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองไดรับคําสั่งนั้นแลว
เจาของหรือผูครอบครองซึ่งไดรับคําสั่งจากเจาทาตามความในวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คม นาคมภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง คําชี้ขาดของรัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดชี้ขาด
คําสั่งหามใชนั้นมีผลบังคับได ในกรณีไมมีอุทธรณคําสั่ง หรือมีอุทธรณแตรัฐมนตรีสั่งใหยกอุทธรณ และเจาของหรือผู
ครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในเวลาที่เจาทากําหนด หรือภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณให
เจาทามีอํานาจจัดการแกไขใหเปนไปตามคําสั่งโดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง
เมื่อเจาของหรือผูครอบครองไดแกไขเสร็จเรียบรอยตามคําสั่งแลวใหเจาทาเพิกถอนคําสั่งหามใช ในกรณีที่เจาทา
จัดการแกไขเอง จะรอการเพิกถอนคําสั่งหามใชไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองจะชําระคาใชจายใหเจาทาก็ได
(2)
เจาของหรือผูครอบครองคนใดใชเอง หรือยินยอมใหผูอื่นใชทารับสงคนโดยสาร ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ หรือ
แพ ซึ่งเจาทา มีคําสั่งหามใช และยังไมไดเพิกถอนคําสั่งนั้น ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามพันบาทถึงสามหมื่นบาท และ
ปรับเปนรายวันวันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 47 หามมิใหแพไมซุงที่กวางกวายี่สิบตันซุงจอดผูกเทียบขางเรือกําปน หรือเทียบทาขนสินคา หรือทาขึ้น
และหามมิใหเรือโปะจายเรือลําเลียงหรือเรือสําเภาผูกจอดผูกเทียบขางเรือกําปนมากกวาขางละหนึ่งลําและหามมิใหเรือ
เชนวามานี้จอดผูกเทียบทาขนสินคา หรือทาขึ้นมากกวาสองลํา

(1)-(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2515 และความในวรรคสี่ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

มาตรา 48 หามมิใหเรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือสําเภาเรือบรรทุกสินคา เรือกลไฟเล็ก และเรือและแพไมตาง ๆ จอด
ผูกกับฝงแมน้ํามากลํา หรือโดยอยางที่ใหล้ําออกมาในทางเรือเดิน หรือจนเปนที่กีดขวางแกการเดินเรือ
มาตรา 49 เรือกําปนหรือเรือเล็กที่จอดมากกวาสองลํา ในแมน้ํานอกแนวเรืออื่น ๆ หรือนอกแนวแพคนอยู ซึ่งจอด
อยูในทองที่เดียวกันนั้น ทานใหถือวาเรือกําปนหรือเรือเล็กนั้น เทากับจอดล้ําออกมาในทางเรือเดิน
มาตรา 50 ขอหามตาง ๆ ที่วามาแลวในมาตรา 46 และ 47 นั้น เจาทาจะเห็นสมควรลดหยอนโดยใหอนุญาตพิเศษ
ก็ได
มาตรา 51(1) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือหรือแพผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46
มาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 ถาเปนเรือกําปน ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับ
เปนรายวันวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตองถาเปนเรือเล็กหรือแพตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึง
หนึ่งพันบาท และปรับเปนรายวันวันละหาสิบบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง

หมวดที่ 4
วาดวยทางเดินเรือในลําแมน้ํา
––––––––––––
มาตรา 52 ในเขตทากรุงเทพฯ นั้น ใหมีทางเดินเรือสองสาย ดังนี้ คือ
(1) สายตะวันออก เรียกวาสายใหญ สายนี้มีเขตโดยกวางตั้งแตเรือกําปนที่ทอดอยูกลางแมน้ํา จนถึงฝงตะวันออก
หรือถึงแคมเรือกําปน หรือแพคนอยูที่จอดเทียบฝงตะวันออก
(2) สายตะวันตก สายนี้มีเขตโดยกวาง ตั้งแตเรือกําปนที่ทอดอยูกลางแมน้ํา จนถึงฝงตะวันตก หรือถึงแคมเรือ
กําปน หรือแพคนอยูที่จอดเทียบฝงตะวันตก
มาตรา 52 ทวิ(2) เมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อความปลอดภัยแกการเดินเรือ ใหเจาทามีอํานาจประกาศกําหนดทางเดินเรือ
และควบคุมการเดินเรือในเขตทากรุงเทพฯ และในแมน้ําลําคลองเปนการเฉพาะคราวได
(3)
นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศกําหนดทางเดินเรือหรือประกาศควบคุมการ
เดินเรือตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท และใหเจาทามีอํานาจสั่งยึดประกาศนียบัตร
ควบคุมเรือมีกําหนดไมเกินหกเดือน
นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือที่ถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําชี้ขาดของรัฐมนตรีเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียัง
มิไดชี้ขาด คําสั่งนั้นมีผลบังคับได

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2520 และความในวรรคสองและวรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14)
พ.ศ.2535

(2)-(3)

มาตรา 52 ตรี(1) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือซึ่งถูกยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือผูใดปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่
ประกาศนียบัตรควบคุมเรือถูกยึดตามมาตรา 52 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 53 แนวลําแมน้ําทั้งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรหางจากฝงหรือจากแคมเรือกําปนที่จอดผูกเทียบฝง
หรือจากแพคนอยูที่จอดผูกเทียบฝงนั้น ใหหวงหามไวสําหรับเปนทางเดินเรือเล็ก
หามมิใหเรือกําปนใชแนวนั้นเปนอันขาด นอกจากเปนเวลาจําเปนเพื่อปองกันมิใหเรือโดนกัน หรือเพื่อกลับหรือ
เคลื่อนเรือจากที่จอด
มาตรา 54(2) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนมาตรา 53 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
(ก) วาดวยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ
มาตรา 55 เรือกําปนไฟทุกขนาด(นอกจากที่วาไวในมาตรา 58) และเรือกําปนใบทุก ๆ อยางที่มีขนาดเกินกวาหา
สิบตัน เมื่อขึ้นลองในลําแมน้ําตองเดินในทางเรือเดินสายตะวันออก เวนไวแตเมื่อมีเหตุจําเปน เรือเพื่อจะเขาจอดหรือออก
จากทาหรือฝง จึงเดินนอกสายนั้นได
และบรรดาเรือที่วามานี้ ตองเดินโดยชาที่สุดที่พอสมควรแกการเดินเรืออยางระวัง และเพื่อปองกันอันตรายแกเรือ
และอันตรายที่อาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนั้น
มาตรา 56(3) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 55 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพัน
บาท
(ข) วาดวยทางเรือเดินสายตะวันตก
มาตรา 57 บรรดาเรือใบขนาดต่ํากวาหาสิบตัน และเรือทุกอยางนอกจากไดกลาวไวในมาตรา 55 นั้น ตองเดินใน
ทางเดิน เรือสายตะวันตก
มาตรา 58(4) บรรดาเรือกําปนไฟที่จูงเรืออื่นที่มีขนาดต่ํากวาสามสิบหาตันเกินกวาลําหนึ่งขึ้นไป ตองเดินในทาง
เดินเรือสายตะวันตก
หามมิใหเรือกําปนไฟลําใดจูงเรือกําปนหรือเรืออยางอื่นในเขตทากรุงเทพฯ มากลําจนเกินกวากําลังของเรือกําปนไฟ
ลํานั้นจะจูงไปไดระยะทางชั่วโมงละสองไมลเปนอยางนอย และหามมิใหเรือกําปนไฟลําใดที่จูงเรืออยูนั้นเดินไปโดย
ระยะทางเกินกวาชั่วโมงละหกไมลในเวลาทวนน้ํา หรือเดินเร็วกวาชั่วโมงละสี่ไมลในเวลาตามน้ํา
หามเปนอันขาดมิใหจูงเรือเล็กเกินกวาคราวละสามสิบสองลําเปนอยางมาก และหามมิใหเรือที่ถูกจูงนั้นผูกเทียบ
ซอนลํากันเกินกวาตับละสี่ลํา
มาตรา 59 ในเวลาที่กําลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเขากับสายโยงนั้น หามมิใหเรือไฟลาก หรือเรือไฟเล็กที่เปนเรือ
จูงนั้นแลนรออยูในสายทางเรือเดินเปนอันขาด ถาจะใชสายทางเรือเดินในการจูง เรือจูงเหลานั้นตองแลนอยูเสมอใหได
ระยะทางไมนอยกวาชั่วโมงละสองไมล
มาตรา 60(5) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 59 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศแกไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2456
(5)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
(2)

(ค) วาดวยสวนของทางเรือเดินทั้งสองสายที่หวงไวสําหรับใหเรือเล็กเดิน
มาตรา 61 เรือเล็กทั้งหลาย เดินในทางเรือเดินไดทั้งสองสาย
มาตรา 62 นอกจากมีเหตุจําเปน หรือเพื่อจะขามฟากไปจอดที่ทาหรือที่ฝง บรรดาเรือเล็กตองเดินอยูในแนวน้ํา ใน
ระหวางระยะสามสิบเมตร จากฝง หรือจากเรือกําปนที่จอดเทียบฝงหรือจากแพคนอยูที่ผูกจอดกับฝงแมน้ํา
มาตรา 63 เรือบรรทุกขาวตองเดินไดแตในแนวน้ําที่กําหนดไวสําหรับเปนทางเดินของเรือเล็กในทางเรือเดินสาย
ตะวันตก และหามมิใหไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออก ในตอนหนึ่งตอนใดเปนอันขาด
มาตรา 64 เมื่อมีเหตุจําเปน หรือเพื่อจะขามฟากไปจอดที่ทาหรือที่ฝง และเรือบรรทุกเขาหรือเรือเล็กจะตองทํา
นอกเหนือที่บังคับไวในมาตรา 62 และ 63 ฉะนั้น ก็ใหทําโดยความระวังทุกอยางที่จะมิใหเปนการกีดขวางแกการเดินเรือ
ได
มาตรา 65 หามมิใหเรือบรรทุกเขาหรือเรือเล็กผานหนาเรือกําปนไฟที่กําลังแลนขึ้นหรือลองในลําแมน้ํานั้นใกลกวา
ระยะรอยเมตร และถาจะขามฟากไปยังทาหรือโรงสีหามมิใหตัดขามเหนือแหงที่จะไปนั้นเกินกวาที่ควร
มาตรา 66 บรรดาเรือยนตที่ยาวไมเกินกวาหกเมตรนั้น ยอมใหเดินไดในแนวลําแมน้ําทั้งสองสายที่กําหนดไว
สําหรับใหเรือเล็กเดิน แตถาจะเดินหางจากฝงภายในระยะสามสิบเมตร ตองเดินโดยชาที่สุดพอสมควรแกการควรระวัง
เหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิใหเปนเหตุอันตรายแกเรือเล็กที่ใชกรรเชียงหรือแจวพาย
มาตรา 67(1) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65
หรือมาตรา 66 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
(ฆ) วาดวยทางคลองตาง ๆ
มาตรา 68(2) ในแมน้ําลําคลองตาง ๆ นอกเขตทา บรรดาเรือที่เดินตามน้ําใหเดินกลางแมน้ําหรือลําคลอง เรือที่เดิน
ทวนน้ําใหเดินแอบฝง ถาไมสามารถจะทําอยางหนึ่งอยางใดดังวามานี้ ใหเดินกลางรองน้ําและใหปฏิบัติตามขอบังคับการ
เดินเรือแหงทองถิ่น ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการเดินเรือในลําแมน้ําหรือคลองนั้น ๆ ดวย
ใหเจาทาหรือขาหลวงประจําจังหวัดในทองถิ่นที่ไมมีเจาทา มีอํานาจออกขอบังคับควบคุมการเดินเรือในแมน้ําและ
ลําคลองใด ๆ ซึ่งอยูในเขตทองถิ่นของตนได ขอบังคับนั้นเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจาหนาที่ และไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 69(3) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 68 หรือขอบังคับที่ออกตามมาตรา 68
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
หมวด 5
วาดวยแพไม แพคนอยู ฯลฯ
––––––––––
(ก) แพไม

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
(2)

มาตรา 70 แพไมตาง ๆ ตองมีคนประจําใหพอแกการที่จะควบคุมรักษาแพโดยเรียบรอย และคนประจําแพตอง
ระวังอยางที่สุดที่จะเปนไดเพื่อไมใหแพกีดขวางแกการเดินเรือหรือโดนกับแพคนอยู หรือเรือที่ทอดจอดอยูในลําแมน้ําแพไม
ทุก ๆ แพตองชักธงเครื่องหมายของเจาของแพ และธงสําหรับเชนนี้ตองจดทะเบียนที่กรมเจาทา แพใดมีซุงกี่ตนและ
กําหนดจะมาถึงเขตทากรุงเทพฯไดเมื่อใดนั้น เจาของแพตองทําหนังสือแจงความลวงหนาใหเจาทาทราบ
มาตรา 71 หามมิใหแพไมจอดผูกติดกับเรือกําปนหรือหลักหรือแพคนอยู โดยไมไดรับอนุญาตจากนายเรือหรือ
เจาของหลัก เจาของแพนั้น ๆ
มาตรา 72 ภายในเขตทากรุงเทพฯ แพไมตาง ๆ ที่จะลองหรือจูงลงมานั้น ตองเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก ถา
จะเดินในสายตะวันออกตองเดินไดแตแพไมที่มีเรือจูง แพไมแพหนึ่งตองมีซุงไมเกินกวาสองรอย ตนหรือกวางเกินกวายี่สิบ
เมตร
มาตรา 73 หามมิใหลองแพไมขึ้นลงในลําแมน้ําในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยขึ้น
มาตรา 74(1) ในคลอง หามไมใหลองแพไมที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกวาสี่ตนและที่ผูกติดตอกันยาวเกินกวาสองชั่วซุง
และสวนแพไมไผนั้นไมใหยาวเกินกวาสิบหกเมตรและกวางเกินกวาที่พอจะใหแพนั้นเดินในคลองไดโดยไมกีดแกการ
เดินเรือ
แตถาขาหลวงประจําจังหวัดไดพิจารณาเห็นวา ในคลองใด หรือในคลองตอนใดซึ่งใชเรือกลไฟ หรือเรือยนตลากจูง
แพเกินกวาที่ไดกําหนดไวในวรรคกอนโดยไมเปนภัยแกการจราจรทางน้ํา ก็อาจผอนผันใหผูกติดตอกันไดไมเกิน 30 เมตร
เมื่อขาหลวงประจําจังหวัดไดผอนผันใหตามวรรคกอนแลว ภายหลังปรากฏวาเปนภัยแกการจราจรทางน้ํา จะถอน
เสียก็ได
มาตรา 75(2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 หรือมาตรา 74 ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท
(ข) แพคนอยู
มาตรา 76 หามมิใหจอดแพคนอยูในลําแมน้ําหางจากฝงเกินกวาพอดีสําหรับมิใหแพนั้นคางแหงในเวลาน้ํา
ลงงวด
มาตรา 77 เสาหลักสําหรับผูกแพคนอยูนั้น หามมิใหปกพนแนวหนาแพออกไปมากกวาหนึ่งเมตรครึ่ง
มาตรา 78 หามมิใหปลูกเรือนที่ปกเสาลงเลนตามฝงแมน้ําหางออกมาจากฝงจนเกินกวาพอดีสําหรับไมใหมีน้ําคาง
อยูใตเรือนเมื่อเวลาน้ําลงงวด
มาตรา 79 ภายใตเขตทากรุงเทพฯ หามมิใหแพคนอยูแพใดมีขนาดกวางหรือยาวเกินกวาสิบหกเมตร นับรวมทั้ง
ชานและแพเล็กที่เปนสวนติดตอกับแพนั้นดวย
มาตรา 80 ตามลําคลอง หามมิใหแพคนอยูแพใดมีขนาดกวางเกินกวาสิบสองเมตร และหามมิใหแพใดที่ผูกจอด
กับฝงยื่นล้ําออกมาจนอาจเปนที่กีดขวางแกการเดินเรือ
มาตรา 81 หามมิใหจูงแพคนอยูขึ้นลองในตอนใตหลักเขตเหนือของทากรุงเทพฯ ในระหวางตั้งแตพระอาทิตยตก
จนถึงพระอาทิตยขึ้น
มาตรา 82 แพคนอยูที่จะจูงขึ้นลองในลําแมน้ํานั้น ตองเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก ตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนจึง
ใหเดินในทางเดินสายตะวันออกได
(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

มาตรา 83 หามมิใหจอดผูกแพคนอยูแพใดกับฝงแมน้ําเจาพระยาภายในเขตทากรุงเทพฯ โดยมิไดรับอนุญาตจาก
เจาทา
มาตรา 84 ภายในเขตทากรุงเทพฯ ถาแพคนอยูแพใดยื่นออกมาในลําแมน้ํา จนอาจเปนเหตุนากลัวอันตรายแกการ
เดินเรือในเวลากลางคืนไดใหเจาทามีอํานาจบังคับใหแพนั้นจุดโคมไฟสีขาวไวในที่เดนแลเห็นไดงายในระหวางเวลาตั้งแต
พระอาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยขึ้น เพื่อปองกันมิใหเรือใหญเล็กแลนมาโดนแพนั้น
มาตรา 85 ตั้งแตวันที่ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมาย ถาจะจอดแพคนอยูหรือปลูกเรือนมีเสาปกเลนตามฝง
แมน้ําภายในเขตทากรุงเทพฯ ก็ดีหรือตามลําคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็ดี ตองไดรับอนุญาตจากเจาทากอนจึงทําได
มาตรา 86 คําขออนุญาตนั้นตองเปนหนังสือและมีแผนที่ฝงน้ําแพคนอยูหรือเรือนปกเสาลงเลนที่ขางเคียง และ
ทําเลที่จะจอดแพและปกหลักผูกแพนั้นดวย
มาตรา 87 เมื่อรับคําขออนุญาตแลว เจาทาตองตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง และถาเห็นวาเปนการปฏิบัติถูกตอง
ตามขอบังคับในมาตรา 85 และ 86 ทุกอยางแลว ก็ใหออกอนุญาตใหตามที่ขอ
มาตรา 88 หามมิใหลงมือทําการปลูกสรางกอนที่จะไดรับอนุญาตตามที่รองขอนั้นเปนอันขาด
มาตรา 89 ภายในเขตทากรุงเทพฯ ใหเจาทามีอํานาจ และภายนอกเขตนั้น ใหเจาพนักงานทองที่มีอํานาจที่จะ
บังคับใหรื้อถอนแพคนอยูหรือหลักผูกแพหรือเรือนที่ปกเสาลงชายฝงน้ําที่จอด หรือปกหรือสรางผิดตอขอบังคับในมาตรา
ตั้งแต 76 ถึง 79 จะเปนแพหรือหลักหรือเรือนที่ตั้งอยูนั้นเมื่อกอนหรือในภายหลังเวลาใชพระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และใหมี
อํานาจบังคับใหรื้อถอนบรรดาแพคนอยู หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปกเสาลงในชายฝงน้ําซึ่งไดปลูกขึ้นโดยมิไดรับอนุญาต
โดยถูกตอง หรือที่ปลูกโดยไมถูกตองตามขอความในอนุญาตที่ไดออกใหนั้นดวย
มาตรา 90(1) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามมาตรา 89 ตองระวางโทษปรับเปน
รายวันวันละหนึ่งรอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง และใหเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามมาตรา 89 บังคับใหรื้อ
ถอนแพคนอยู หรือเรือนที่ปกเสาลงในชายฝงน้ําโดยใหผูเปนเจาของเสียคารื้อถอนนั้นเอง
ในกรณีที่เจาของไมรื้อถอนภายในกําหนดเวลาที่เจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ตามมาตรา 89 กําหนด ใหเจาทา
รองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหเจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอน
ในกรณีที่เจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอนตามคําสั่งศาลตามวรรคสอง ใหเจาทาใชความระมัดระวังตามควรแก
พฤติการณ โดยเจาของจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาทาไมได และเจาของตองเปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอน
ในกรณีที่เจาของไมยอมชดใชคาใชจายตามวรรคสามภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณี ใหเจาทา
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมนําวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากแพคนอยูหรือเรือน
ที่ปกเสาลงในชายฝงสวนที่มีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีอื่นนั้นใหนําไปชดใชคาใชจายที่เจาทาไดจายไปในการจัดการรื้อถอน และถามีเงินเหลือจากการชดใชคาใชจายดังกลาว
ใหเจาทาเก็บรักษาเงินนั้นไว ถาเจาของมิไดเรียกรองเอาภายในหนึ่งปนับแตวันที่เจาทาไดเก็บรักษาไว ใหตกเปนของ
แผนดิน
มาตรา 91(2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 หรือมาตรา 84 ตองระวางโทษปรับตั้ง
แตหารอยบาทถึงหาพันบาท
(ค) วาดวยการจับสัตวน้ําและโพงพางที่ขวางแมน้ํา
(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
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มาตรา 92 การจับสัตวน้ําดวยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายลําติดกันขวางลําน้ํา หรือทอดทุน หรือปกหลัก
โพงพางเปนแถวจากฝงถึงกลางลําน้ํานั้น การจับสัตวน้ําดวยวิธีเหลานี้หามมิใหกระทําในเขตทากรุงเทพฯ ถาพน เขตทา
กรุงเทพฯออกไปจะทําโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานก็ได
มาตรา 93 ในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงเวลาพระอาทิตยขึ้น เจาของเรือจับสัตวน้ําหรือทุนหรือหลัก
โพงพางเชนวามาแลวตองจุดไฟเปนแสงโพลงไวบนฝงตรงกับแถวเรือหรือทุนหรือหลักเหลานั้น และตองจุดโคมไฟไวบนเรือ
หรือทุนหรือหลักโพงพางที่หางที่สุดออกมาจากฝงนั้นดวย และตองเปาเขากระบือหรือแตรเสียงกองสําหรับใหเรือที่เดินขึ้น
ลองรูวามีของกีดกั้นเชนนั้นอยูในลําน้ําดวย
รั้วหรือหลักที่ปกเรียงรายตามแนวชายฝงทะเลที่ปากน้ําหรือที่ใกลทางจะเขาปากน้ํานั้น ในระหวางเวลาตั้งแตพระ
อาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยขึ้นตองจุดโคมใหเห็นแสงไฟสีขาวที่ปลายรั้วหรือหลักสุดแถวทั้งสองขาง
มาตรา 94 ทุนหรือหลักสําหรับจับสัตวน้ํานั้น หามมิใหผูกโยงถึงกันดวยลําไมไผ ใหใชผูกดวยเชือกอยางเดียวตาม
ธรรมเนียมที่เคยทํากันอยู และหามมิใหผูกโยงจากฝงดวยเชือกหรือดวยไมยาวใหเปนที่กีดขวางแกทางเดินของเรืออื่น
มาตรา 95(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 92 มาตรา 93 หรือมาตรา 94 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หมวดที่ 6
ขอบังคับเบ็ดเตล็ด
–––––––––––––
(ก) วาดวยผูกเรือกับฝงดวยเชือกลวดและเชือกตาง ๆ
มาตรา 96 ในแมน้ําหรือเขตทาใด ๆ ถานอกจากเรือที่จอดผูกเทียบทาขนสินคา ทาขึ้นหรือเทียบฝง หามมิใหเรือ
กําปนลําใดผูกโยงกับฝงดวยเชือกลวดหรือเชือกอยางอื่นจนไมเหลือชองน้ําในระหวางเรือลํานั้นกับฝงสําหรับใหเรืออื่นเดิน
ได
มาตรา 97 หามมิใหเอาเชือกอยางใด ๆ ทอดจากเรือกําปนลําใดที่จอดเทียบทาไปผูกกับทุนโยงในลําน้ําหรือเขตทา
จนกวาจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากทาที่จอดเทียบอยูนั้น จึงใหทําเชนนั้นได
มาตรา 98(2) ผูใดฝาฝนมาตรา 96 หรือมาตรา 97 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
(ข) วาดวยฝเทาเรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ
มาตรา 99 หามมิใหนายเรือกลับเรือกําปนในลําแมน้ํา รองน้ําชองน้ํา หรือในสายทางเรือเดิน เวนไวแตในเวลาที่
ทางน้ํานั้น ๆ วางไมมีเรืออื่นแลนเขาออก และหามมิใหนายเรือกําปนลําใดที่จอดเทียบทาขนสินคา หรือทาขึ้นเคลื่อนเรือ
ออกจากทา เวนไวแตในเวลาที่ลําแมน้ํา รองน้ํา ชองน้ําหรือสายทางเรือเดิน อันเปนทองที่นั้นวางไมมีเรืออื่นแลนเขาออก
มาตรา 100 นายเรือกําปนลําใดที่กําลังเขาหรือออกที่เขตทาหรือชองแคบ ตองลดฝเทาเรือใหเดินชาลงพอสมควร
แกการเดินเรืออยางระวัง และอยางปองกันเหตุอันตรายแกเรือนั้นเอง

(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
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มาตรา 101(1) เรือที่จะเขาเทียบหรือจอดยังทา นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือตองใชความเร็วต่ํา และดวยความ
ระมัดระวัง เรือที่เดินอยูในแมน้ําหรือลําคลอง ตองใชความเร็วไมเกินอัตราที่เจาทากําหนด และหามมิใหแลนตัดหนาเรือ
กลที่กําลังเดินขึ้นลองอยูในระยะสองรอยเมตร ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหา
พันบาท และใหเจาทามีอํานาจสั่งยึดใบอนุญาตใชเรือหรือประกาศนียบัตรควบคุมเรือมีกําหนดไมเกินหกเดือน
มาตรา 102(2) นายเรือที่ไดรับประกาศนียบัตรแสดงความรูทุกคนตองใชความระมัดระวังในการควบคุมเรือโดยเต็ม
ความสามารถเพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายอยางใด ๆ และถามีเหตุอยางใด ๆ เกิดขึ้นในหนาที่ขณะที่ตนกระทําการ
ควบคุมเรือนั้นอยู นายเรือลํานั้นตองรายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. สําหรับเรือที่ยังไมออกจากเขตทาไปทะเลในทันทีทันใด ถัดเวลาที่เกิดเหตุ ใหยื่นรายงานตอเจาทาภายในเวลา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง แตถาเรือลํานั้นกําลังจะออกจากทาไปสูทะเล ก็ใหสงรายงานโดยทางไปรษณียลงทะเบียนในโอกาสแรกที่จะ
สงได หรือแวะแจงความตอกรมการอําเภอหรือตํารวจทองที่ใกลเคียง หรือฝากรายงานนั้นไวแกเจาพนักงานศุลกากร ณ
ตําบลใกลเคียงเพื่อสงใหเจาทาตอไป
รายงานนั้นตองแจงใหชัดเจนถึงขอเหลานี้
(1) ตําบลที่เกิดเหตุพรอมทั้งแผนที่สังเขปถาสามารถจะทําได
(2) วัน เดือน ป ที่เกิดเหตุ
(3) ชื่อเจาของเรือหรือตัวแทน และเลขทะเบียนเรือ
(4) สาเหตุที่เกิดและกรณีแวดลอม
(5) ความเสียหายที่ไดรับ
(6) ถาเปนเรือที่มีสมุดปูม ก็ใหคัดขอความประจําวันที่จดไวในสมุดปูมทั้งปากเรือและทองเรือแนบมาดวย
2. สําหรับเรืออื่น ๆ นอกจากในอนุมาตรา 1 ใหรายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตอเจาทา หรือแจงความตอกรมการอําเภอ
หรือตํารวจทองที่ใกลเคียงภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมง
3. กรมการอําเภอหรือตํารวจทองที่ เมื่อไดรับแจงความแลวใหไตสวนและจัดการไปตามหนาที่ และใหรีบสงสําเนา
การไตสวนนั้นไปใหเจาทาทองถิ่นหรือกรมเจาทาทราบ
มาตรา 103(3) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 99 มาตรา 100 หรือมาตรา 102 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงสองพันบาท
มาตรา 104 เรือกลไฟเล็กและเรือยนตทุกลํา เมื่อเวลาเดินตองมีโคมไฟสีเขียวไวขางแคมขวาดวงหนึ่ง โคมไฟสีแดง
ขางแคมซายดวงหนึ่งและโคมไฟสีขาวอยางแจมแขวนไวในที่เดน สูงจากดาดฟา ใหถูกตองตามที่จะกําหนดไวในกฎ
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ
มาตรา 105 เรือทุกลําและแพไมทกุ แพที่ทอดสมอ หรือผูกอยูกับหลักหรือกําลังเดินหรือลองอยูนั้น ตองแขวนโคมสี
ขาวดวงหนึ่งไวในที่เดนใหเปนที่แลเห็นไดจากทุกทิศ แตถาจอดผูกเทียบอยูกับฝงแมน้ําไมจําเปนตองมีโคมไฟไวเชนนี้ก็ได
มาตรา 106 เรือลําเลียงและเรือโปะจายทุกลํา ถาเปนเรือที่เดินดวยเครื่องจักรอยางเรือไฟ ตองมีโคมไฟเหมือน
อยางที่บัญญัติไวสําหรับเรือกลไฟ ถาเปนเรือเดินดวยใบฉะนั้นตองใชโคมไฟตามอยางที่บัญญัติไวสําหรับเรือใบที่กําลัง
เดิน
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(3)
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(2)

มาตรา 107 เรือทุกลําที่อยูในพวงที่กําลังเดินหรือทอดสมออยูก็ดี ตองจุดโคมไฟสีขาวไวในที่เดนแลเห็นงาย ใน
ระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึงพระอาทิตยขึ้น เพื่อใหเปนที่สังเกตไดชัดวา หมูเรือที่พวงนั้นยาวและกวางเทาใด
มาตรา 108 ที่ตําบลสําเภาจมปากน้ําเจาพระยานั้น เมื่อมีเรือกําปนสองลําแลนมาจะสวนกัน ถาเห็นวาจะสวนกันที่
ตรงหรือเกือบตรงขางเรือทุนไฟหมายตําบลสําเภาจม ก็ใหเรือลําที่ทวนน้ํานั้นหยุดหรือรอแลนชา ๆ จนกวาเรืออีกลําหนึ่งจะ
ไดแลนพนเรือทุนไฟนั้นโดยเรียบรอยแลว
มาตรา 109 เรือโปะจายและเรือใบทุกอยาง เมื่อแลนกาวขึ้นลองตามลําแมน้ําหรือตามชองแคบ ถามีเรือกลไฟลํา
ใดเดินอยูในฟากน้ําหรือรองที่ไมผิดหรือเดินแอบฝงอยางใกลพอสมควรแกที่จะไมใหเปนอันตรายแกเรือลํานั้นหามมิใหเรือ
ที่แลนกาวนั้นแลนผานตัดหนาเรือ หรือแลนกาวใกลถัดหนาเรือกลไฟนั้นเปนอันขาด
ในแมน้ําหรือในชองน้ําที่แคบ หามมิใหเรือกลไฟเล็กหรือเรือยนตพยายามแลนผานหนาเรือกําปนไฟโดยอยางที่อาจ
ใหเกิดโดนกันขึ้นได
มาตรา 110(1) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา
107 มาตรา 108 หรือมาตรา 109 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
(ข) วาดวยเรือถอยออกจากอู
มาตรา 111 ในตอนลําน้ําเจาพระยา ซึ่งเรือเดินทะเลเดินไดนั้นเมื่อมีเรือลําใดกําลังถอยออกจากอูหรือถอยลงจาก
ทาลาดในเวลากลางวันตองมีทุนรูปกลมสีดาํ ลูกหนึ่งชักขึ้นไวที่เสาหรือที่เดนแหงหนึ่งที่ปากอูหรือทาลาดนั้น ใหเรือตาง ๆ ที่
เดินขึ้นลองในแมน้ําแลเห็นไดชัด เมื่อกอนหนาจะถอยออกจากอูหรือทาลาดใหชักลูกทุนขึ้นไวเพียงครึ่งเสา เมื่อกําลังถอย
ออกใหชักขึ้นถึงปลายเสา ถาเปนเวลาค่ําคืนใหใชโคมไฟสีแดงแทน และทําอยางวิธีเดียวกันกับลูกทุนสีดํา
มาตรา 112(2) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 111 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
(ฆ) วาดวยทุนและเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ
มาตรา 113 หามมิใหผูใดมีหรือวางทุนหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือในนานน้ําแมน้ําหรือทําเลทอดสมอจอดเรือใด
ๆ เวนไวแตไดรับอนุญาตจากเจาทาหรือจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ และโดยตองถือและกระทําตามขอบังคับกํากับอนุญาต
และตองเสียคาธรรมเนียมตามซึ่งเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่นั้นจะกําหนดแตบัญญัติที่วานี้ไมใชตลอดถึงทุนและ
เครื่องหมายหรือเครื่องผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจอดไวชั่วคราวในลําน้ําสําหรับการตรวจเซอรเวยทําแผนที่
มาตรา 114 หามมิใหผูใดเอาเรือเก็บสินคาหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คลายเรือเก็บสินคาซึ่งใชเปนเรือทุน หรือสําหรับ
บรรจุสิ่งของตาง ๆ ทอดสมออยูเปนการประจําในนานน้ําลําแมน้ํา หรือทําเลทอดจอดเรือตําบลใด ๆ เวนไวแตไดรับ
อนุญาตจากเจาทาหรือจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ และโดยตองถือและกระทําตามขอบังคับกํากับอนุญาต และตองเสีย
คาธรรมเนียมตามซึ่งเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่นั้นจะกําหนด
มาตรา 115 ทุนหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะไดอนุญาตตามความในมาตรา 113 นั้น ใหใชสําหรับเรือของผูที่
ไดรับอนุญาตฝายเดียว ถาเรืออื่นจะอาศัยใชผูกจอด ตองไดรับอนุญาตของผูนั้นกอนจึงทําได
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มาตรา 116(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 115 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท และปรับเปนรายวันวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง และเจาทาหรือเจาพนักงานผูมี
หนาที่จะสั่งใหรื้อถอนหรือเคลื่อนยายทุนหรือเครื่องสําหรับผูก จอดเรือนั้นดวยก็ได
มาตรา 117(2) หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงดังกลาวจะตองระบุ
ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดไวใหชัดแจงพรอมทั้งระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จ
ดวย
เมื่อผูขออนุญาตยื่นคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและลักษณะที่กําหนดไวในกฎกระทรวงตามวรรคสองแลว
เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว
มาตรา 117 ทวิ(3) ผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา 117 ตองเสียคาตอบแทนเปนรายป ตาม
วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองไมนอยกวาตารางเมตรละหาสิบบาท และถาเปนอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมี
ลักษณะหรือวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบธุรกิจใหเสียเปนสองเทาของอัตราดังกลาว ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใด
ดังกลาวถูกปลูกสรางขึ้นโดยมิไดรับอนุญาตหรือไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตใหเสียคาตอบแทนเปนสามเทาของอัตรา
ดังกลาว
การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงสภาพของแตละทองที่และประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผู
ครอบครองพึงไดรับ
คาตอบแทนที่เก็บไดตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แลวแตกรณี ที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นอยูในเขต
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเวนหรือลดหยอนคาตอบแทนใหหนวยงานหรือบุคคลใดก็ได
มาตรา 118(4) ผูใดฝาฝนมาตรา 117 หรือผูใดไดรับอนุญาตตามมาตรา 117 แลวปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม
เปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ตองระวางโทษปรับโดยคํานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไมนอยกวาตาราง
เมตรละหารอยบาทแตไมเกินตารางเมตรละหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 118 ทวิ(5) ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 11 7 หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา 117 ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่น
ใดไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําสั่งเปนหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาว
รื้อถอนหรือแกไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นใหเสร็จสิ้นโดยถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน
ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหเจาทาปดคําสั่งไว ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะหามมิใหเจาของหรือ
ผูครอบครองนั้นใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวนจนกวาจะไดรื้อถอนหรือแกไขเสร็จ
ดวยก็ได
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ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง และเจา
ทาไดปดคําสั่งไว ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบหาวันแลวใหเจาทารองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหมีการรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนั้น ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามีการฝาฝนมาตรา 117 จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ใหศาลมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูรื้อถอน ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครอง
ไมรื้อถอนตามกําหนดเวลาในคําสั่งศาล หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหศาลมีคําสั่งใหเจาทาเปน
ผูจัดการใหมีการรื้อถอน
ในกรณีที่เจาทาเปนผูจัดการใหมีการรื้อถอนตามคําสั่งศาลตามวรรคสามใหเจาทาใชความระมัดระวังตามควรแก
พฤติการณ โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากเจาทาไมได และเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดไมยอมชดใชคาใชจายตามวรรคสี่ภายในระยะเวลาที่เจาทา
กําหนดตามควรแกกรณี หรือในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหเจาทาโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมนําวัสดุที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารหรือสิ่งอื่นใด สวนที่มีการรื้อถอน
ออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใหนําไปชดใชคาใชจายที่เจาทาได
จายไปในการจัดการรื้อถอนและคาตอบแทนตามมาตรา 118 และถามีเงินเหลือจากการชดใชคาใชจายดังกลาวใหเจาทา
เก็บรักษาไว เพื่อคืนใหกับเจาของหรือผูครอบครอง ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง หรือเจาของหรือผู
ครอบครองไมมารับคืนภายในหนึ่งปใหตกเปนของแผนดิน
ในกรณีที่เจาทาจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งและอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาวมีลักษณะซึ่งอาจอนุญาตไดและ
เจาของหรือผูครอบครองยอมชําระคาปรับตามที่เจาทากําหนดตามอัตราในมาตรา 118 แลว เจาทาจะออกใบอนุญาตให
เจาของหรือผูครอบครองก็ไดและเมื่อไดรับอนุญาตแลวใหเสียคาตอบแทนเปนสองเทาของมาตรา 117 ทวิ
มาตรา 118 ตรี(1)ในกรณีที่ไมชําระคาตอบแทนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 117 ทวิ ใหเสียเบี้ย
ปรับอีกหนึ่งเทาของเงินคาตอบแทนที่คางชําระ
มาตรา 119(2) หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหหินกรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือสิ่ง
ปฏิกูลใด ๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย อันจะเปนเหตุใหเกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือ
สกปรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายที่ตองเสียในการขจัดสิ่งเหลานั้นดวย
มาตรา 119 ทวิ(3) หามมิใหผูใดเท ทิ้ง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหน้ํามันและเคมีภัณฑหรือสิ่งใด ๆ ลงในแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทยอันอาจจะเปนเหตุใหเกิดเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตหรือตอสิ่งแวดลอมหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือในแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบดังกลาว ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายที่ตองเสียไปในการแกไขสิ่งเปนพิษหรือชดใชคาเสียหายเหลานั้นดวย

(1) (3)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

มาตรา 120 (1) ใหเจาทามีหนาที่ดูแล รักษาและขุดลอกรองน้ํา ทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเล
ภายในนานน้ําไทย
หามมิใหผูใดขุดลอก แกไข หรือทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง
ทะเลสาบหรือทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาท
ถึงหาหมื่นบาทและใหเจาทาสั่งใหหยุดกระทําการดังกลาว
(ง) วาดวยเรือที่เปนอันตรายลง ฯลฯ
มาตรา 121(2) เมื่อมีเรือไทย เรือตางประเทศหรือสิ่งอื่นใดจมลงหรืออยูในสภาพที่อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือใน
นานน้ําไทย ใหเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายโดยพลัน ดวยเครื่องหมาย
ตามที่เจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่เห็นสมควร สําหรับเปนที่สังเกตในการเดินเรือทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน
จนกวาเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นจะไดกู รื้อ ขน ทําลายหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแกเรือหรือ
สิ่งอื่นใดซึ่งไดจมลงหรืออยูในสภาพที่อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือออกจากที่นั้นเรียบรอยแลว ซึ่งตองกระทําใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนด
ถามิไดจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตรายหรือกู รื้อ ขน ทําลายหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่มีอํานาจจัดทําเครื่องหมายแสดงอันตราย
หรือกู รื้อ ขน ทําลายหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแกเรือหรือสิ่งอื่นใด และทรัพยสินที่อยูในเรือหรือสิ่งอื่นใดใหพนจาก
สภาพที่อาจเปนตรายแกการเดินเรือ โดยเรียกคาใชจายจากเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น
ถาเรือไทย เรือตางประเทศหรือสิ่งอื่น ใดตามวรรคหนึ่ง มีสิ่งซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ให
เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นขจัดหรือปองกันมลพิษใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนดหากไม
แลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหเจาทาหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่มีอํานาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อขจัดหรือ
ปองกันมลพิษนั้นได โดยเรียกคาใชจายจากเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น
ในกรณีที่เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นไมยอมชดใชคาใชจายตามวรรคสองหรือวรรคสามภายใน
ระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณี หรือไมปรากฏตัวเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้น ใหเจาทาดวย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมนําเรือหรือสิ่งอื่นใดและทรัพยสินที่อยูในเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
ถาเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นยังไมเพียงพอชดใชคาใชจาย เจาของหรือตัวแทนเจาของเรือ
หรือสิ่งอื่นใดนั้นตองชดใชสวนที่ยังขาด แตถาเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้นเมื่อหักคาใชจายแลว
เหลือเทาใดใหคืนเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นหรือเจาของทรัพยสิน เวนแตไมปรากฏตัวเจาของหรือ
ตัวแทนเจาของเรือหรือสิ่งอื่นใดนั้นหรือเจาของทรัพยสิน ใหเงินที่เหลือนั้นตกเปนของแผนดิน
(จ) วาดวยแตรหวีดเปาดวยแรงสติม ฯลฯ
มาตรา 122 หามมิใหเรือกําปนไฟ หรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยูก็ดีหรือกําลังเดินอยูก็ดี เปาแตรหวีดนอกจาก
เฉพาะสําหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพื่อปองกันมิใหโดนกันกับเรืออื่นและเสียงแตรที่เปาขึ้นนั้น หามมิใหเปานาน
เกินกวาสมควร ขอบังคับที่วานี้ใหใชไดสําหรับแตรเรือยนตเหมือนกัน
(1)
(2)
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มาตรา 123 ภายในเขตทาเรือกรุงเทพฯ หามมิใหเรือลําใดใชแตรที่มีเสียงหาวหรือเสียงครางครวญ เวนไวแตเรือมา
จากตางประเทศที่ไมมีแตรอยางอื่นนอกจากอยางนั้น
วาดวยการยิงปน
มาตรา 124 ภายในเขตทากรุงเทพฯ นอกจากไดรับอนุญาตจากเจาทาหรือจากเจาพนักงานผูมีหนาที่ หามมิใหผูใด
ยิงปนจากเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดเปนอันขาด เวนไวแตสําหรับเปนเครื่องสัญญาณวามีเหตุรายเกิดขึ้นแกเรือ
วาดวยการตีกลองตีฆองและจุดดอกไมเพลิง
มาตรา 125 ภายในเขตทากรุงเทพฯ และนอกจากไดรับอนุญาตจากเจาทา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่ หามมิให
ผูใดตีกลอง ตีฆอง ปลอยหรือจุดดอกไมเพลิงในระหวางเวลาตั้งแต 4 ทุมถึงเวลาย่ํารุงเปนอันขาด
มาตรา 126(1) ผูใดฝาฝนมาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 หรือมาตรา 125 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอย
บาทถึงหนึ่งพันบาท
(ฉ) วาดวยทรัพยสิ่งของที่ลืมไวในเรือและทรัพยสิ่งของที่ลอยพลัดอยูในแมน้ํา
มาตรา 127 เมื่อมีทรัพยสิ่งของอยางใดของคนโดยสาร หรือของคนอื่นลืมไวในเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใด และนาย
เรือลํานั้นไมสามารถที่จะคืนใหแกเจาของได ทานวาใหเอาไปสงไวยังโรงพักกองตระเวนที่ตั้งอยูใกลและทําคําชี้แจงเหตุที่
เกี่ยวของยื่นไวดวย
มาตรา 128 ผูใดพบและเก็บทรัพยสิ่งของในแมน้ําอันเปนของ ๆ คนอื่นที่หายไป เชน ไมซุงหรือไมกระดานที่เปน
ของพลัดจากแพหรือเรือหรือสิ่งของอยางอื่น ๆ ทานวาตองนําสงไวยังโรงพักกองตระเวนที่ตั้งอยูใกล
มาตรา 129 เมื่อมีทรัพยสิ่งของมาสงไวดังนั้น กองตระเวนตองคืนใหแกเจาของถาหากรูจักตัว ถาหาเจาของไมไดก็
ใหประกาศโฆษณาไว เมื่อพนกําหนดเวลา 3 เดือนไปแลว ทานวาใหขายทรัพยสิ่งของนั้นโดยวิธีขายทอดตลาดขายไดเงิน
เทาใดใหชักไวรอยละสิบสําหรับผูที่พบและเก็บทรัพยสิ่งของนั้น ๆ เหลือจากนั้นใหสงไวเปนของรัฐบาล แตในการที่จะคืน
เจาของก็ดี หรือจะขายทอดตลาดก็ดี ทานใหกองตระเวนสืบใหทราบเสียกอนวาทรัพยสิ่งของนั้น ๆ จะตองเสียภาษี
ศุลกากรหรือไม
มาตรา 130(2) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 127 มาตรา 128 หรือ มาตรา 129 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาท
ถึงหนึ่งพันบาท
(ช) วาดวยคําเตือนสําหรับนายเรือกําปน
มาตรา 131 เมื่อเวลาอนุญาตใหลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี้แจงแกลูกเรือใหทราบวาเวลาขึ้นบกอยาใหมีมีดที่มีฝก
หรืออาวุธที่อาจทําอันตรายไดอยางอื่น ๆ เชน ลูกดิ่ง ฯลฯ ติดตัวไปดวยเปนอันขาด
ตามความในมาตรา 335 ขอ 2 แหงประมวลกฎหมายลักษณะอาญาทานวาถาผูใดมีอาวุธอยางใดเชนวามานั้น เขา
ไปในถนนหรือสาธารณสถานกองตระเวนมีอํานาจที่จะจับกุมผูนั้นไดและถาพิจารณาเปนสัตยตอหนาศาลใหตองระวาง
โทษปรับเปนเงินไมเกินกวาสิบสองบาท และใหริบอาวุธนั้นเสียดวย
มาตรา 132 นายเรือกําปนทุกคนตองกระทําตามขอบังคับและคําสั่งที่สมควรทุกอยางของเจาทา ในการที่จะให
เคลื่อนหรือยายเรือที่ตนควบคุมอยูนั้นไปยังที่ใด ๆ
มาตรา 133 หามมิใหพาเอาศพเขามาในนานน้ําไทย จากเมืองทาตางประเทศ นอกจากศพที่มีหีบหรือเครื่องหุมหอ
อยางมิดชิดแนนหนารั่วไมไดและมีหนังสือใบพยานกํากับศพมาดวยฉบับหนึ่ง ชี้แจงวาตายดวยเหตุอะไรเปนหนังสือใบ
พยานที่แพทยซึ่งมีวุฒิสมควรตามกฎหมายไดทําใหและกงสุลไทยในเมืองทาที่มาจากนั้นไดลงชื่อเปนพยานหรือถาไมมี
(1) (2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

กงสุลไทย เจาพนักงานฝายตุลาการไดลงชื่อเปนพยาน เมื่อศพมาถึงนานน้ําไทย นายเรือตองรีบแจงความใหผูนํารอง เจา
ทา หรือเจาพนักงานแพทยสุขาทราบโดยพลัน
ภาคที่ 2
ขอบังคับสําหรับออกใบอนุญาตการใชและ
การควบคุมเรือกําปนและเรือเล็กตาง ๆ
–––––––––––––––
หมวดที่ 1
วาดวยขอบังคับทั่วไป
–––––––––––
มาตรา 134(1) ยกเลิก
มาตรา 135(2) ยกเลิก
มาตรา 136(3) ยกเลิก
มาตรา 137(4) เรื่องราวขอรับใบอนุญาตหรือขอตออายุใบอนุญาตนั้นใหยื่นตอเจาทาเจาพนักงาน ซึ่งไดแตงตั้งขึ้น
เพื่อการจดทะเบียนและตองเขียนดวยกระดาษแบบพิมพของราชการ เวลาที่ยื่นเรื่องราวของผูขอใบอนุญาตตองนําเงินไม
ต่ํากวากึ่งจํานวนเงินคาธรรมเนียมสําหรับออกใบอนุญาตนั้นมาวางไวดวย
ถาเปนเรือกลไฟหรือเรือยนตที่ประสงคจะเดินรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือสินคา หรือจูงเรือ ผูยื่นเรื่องราวตองแจง
มาใหชัดเจน ถาจะเดินรับจางเปนการประจําทางจะตองระบุดวยวา ตนจะนําเรือนั้นไปเดินจากตําบลใดถึงตําบลใด
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ เรือกลไฟหรือเรือยนตลําใดเดินรับจางเปนการประจําระหวางตําบลใด ๆ มีกําหนดตั้งแต
3 เดือนขึ้นไป ใหถือวาเปนเรือเดินประจําทาง
เรือกลไฟหรือเรือยนตที่ไดรับอนุญาตใหเดินรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือสินคา หรือจูงเรือตามความประสงคใน
วรรคกอนนี้แลว ตอมาถาจะขอแกทะเบียนเปลี่ยนความประสงคที่ไดรับอนุญาตไวแตเดิมนั้นก็ได
มาตรา 138 เมื่อเจาพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นวาเรือกําปนและเรือเล็กลําใดมีความ
พิทักษรักษาและความสะอาดเรียบรอยไมพอเพียงสําหรับการที่ใชกันอยูหรือที่คิดจะใชนั้นก็ดี หรือวาผูที่ไดรับอนุญาตหรือ
คนประจําเรือลําใดไดประพฤติไมเรียบรอยอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาถาเปนเรือที่ยังไมมีใบอนุญาตเจาพนักงานผูนั้นมี
อํานาจที่จะไมยอมออกใบอนุญาตให ถาเปนเรือที่มีใบอนุญาตแลวเจาพนักงานมีอํานาจที่จะเรียกคืนและริบใบอนุญาต
นั้นได
มาตรา 139(5) เมื่อเจาทาตรวจพบวาเรือกําปนลําใดที่ใชในทะเลหรือเรือที่ใชในแมน้ําไมอยูในสภาพที่ปลอดภัย
หรือไมเหมาะสมสําหรับการใชใหเจาทามีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือถึงนายเรือหามใชเรือนั้น และสั่งใหเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือซอมแซมใหเรียบรอยจนเปนที่ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมสําหรับการใช

(1) - (3)

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2481
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(5)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
(4)

ถานายเรือนําเรือตามวรรคหนึ่งมาใชโดยมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ใหเจาทามีอํานาจกัก
เรือนั้นไวจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง
มาตรา 140(1) ยกเลิก
มาตรา 141(2) ยกเลิก
มาตรา 142(3) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแบบใบอนุญาตใชเรือ
ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใชเรือและการออกใบอนุญาตใชเรือ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 143(4) การออกใบอนุญาต หรือการออกใบอนุญาตใหมแทนฉบับเดิมที่หมดอายุ สําหรับเรือที่บัญญัติไวใน
หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 และหมวดที่ 5 ในภาคที่ 2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมเกินฉบับละ
สองพันบาท
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจกําหนดเรือที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในวรรคหนึ่งไวใน
กฎกระทรวง
มาตรา 144(5) ยกเลิก
มาตรา 145(6) ใบอนุญาตนั้นจะสับเปลี่ยนกันใชไมได แตถาในระหวางที่ใบอนุญาตยังไมหมดอายุเรือนั้นไดเปลี่ยน
เจาของกันไปแลวก็ใหจัดการโอนกรรมสิทธิ์กันได แตตองแจงความใหเจาทาทราบดวย เพื่อเจาทาจะไดแกใบอนุญาต
เปลี่ยนชื่อบัญชีในทะเบียนไวเปนสําคัญ โดยเรียกคาธรรมเนียม ถาเปนเรือเล็ก เรือบรรทุกสินคาหรือเรือเปดทะเล ฯลฯ เปน
เงินสองบาท ถาเปนเรือนอกจากที่วามานี้เปนเงินยี่สิบบาท
มาตรา 146 เมื่อยังไมไดจัดการโอน ในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับไวในมาตรา 145 ทานวาผูที่จะโอน
นั้น ตองคงเปนผูรับผิดชอบอยูกอนตามบัญญัติมาตรา 298 และ 299 และใหถือวาการโอนนั้นยังชอบดวยกฎหมายไมได
สําหรับคนผูอื่นที่ยังไมรูในเรื่องการโอน นั้น
มาตรา 147 ถาในระหวางอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบเลือนจนอานไมชัดก็ดี หรือสูญหายไป
ก็ดี ทานหามมิใหใชเรือลํานั้น จนกวาเจาทาจะไดออกสําเนาใบอนุญาตฉบับใหมให ถาเปนการที่สูญหายจะขอใหมใหยื่น
เรื่องราวเปนลายลักษณอักษร
มาตรา 148 ใบอนุญาตฉบับใหมที่ออกใหแทนเชนวามานั้น ใหมีอักษรวา "สําเนาใบอนุญาต" เขียนลงไวเปนสําคัญ
และใหใชไดชอบดวยกฎหมายเพียงกําหนดเวลาที่ฉบับเดิมยังไมหมดอายุ
มาตรา 149(7) การออกสําเนาใบอนุญาต ใหเรียกคาธรรมเนียมกึ่งอัตราคาธรรมเนียมออกใบอนุญาต แตไมเกินหนึ่ง
รอยบาท
มาตรา 150 ผูที่ควบคุมเรือกําปนและเรือเล็กลําใด ที่ไดจดทะเบียนแลว ตองรักษาใบอนุญาตไวในเรือนั้นเสมอ
มาตรา 151 ผูที่ควบคุมเรือกําปนและเรือเล็กลําใดที่เปนเรือตองจดทะเบียนนั้น เมื่อเจาพนักงานออกใบอนุญาต
หรือเจาพนักงานกองตระเวนหรือเจา พนักงานกรมเจาทา หรือผูท่เี ชาเรือลํานั้นมีความประสงคจะขอตรวจดูใบอนุญาต
สําหรับเรือลํานั้นแลว ผูควบคุมตองนํามาแสดงใหเห็นปรากฏ
(1) (2) (5)

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510
(6) (7)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2490
(3)

มาตรา 152(1) ผูใดเปนผูควบคุมเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดที่มีใบอนุญาตหรือยังไมมีใบอนุญาตก็ดี ถาและผูนั้นรูอยู
แลวนําเอาใบอนุญาตสําหรับเรือลําอื่นออกแสดงและใชเปนใบอนุญาตสําหรับเรือลําที่ตนเปนผูควบคุม หรือผูใดจัดหา
ใบอนุญาตมาเพื่อใชในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 153 หามมิใหเรือกําปนลําใดเอาชื่อของเรือลําอื่นที่ไดจดทะเบียนไวแลวมาใช ถาและเรือกําปนลําใดที่ขอรับ
ใบอนุญาตมีชื่อพองกันกับเรือลําอื่น เจาทาตองขอใหผูที่ยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาตนั้นเปลี่ยนชื่อเรือเปนอยางอื่น และให
ยับยั้งการออกใบอนุญาตไวจนกวาจะไดเปลี่ยนชื่อเรือนั้น
มาตรา 154(2) เจาของเรือกําปนลําใดจะเปลี่ยนชื่อเรือที่จดทะเบียนไวแลว ตองนําชื่อใหมไปจดทะเบียนทันที และ
เสียคาธร รมเนียมจดทะเบียนครั้งละหาสิบบาท
มาตรา 155(3) หามมิใหเรือกลไฟหรือเรือยนตลําใดบรรทุกผูโดยสารมากกวาจํานวนที่แจงในใบอนุญาตสําหรับเรือ
ลํานั้น
มาตรา 156 เรือกําปนลําใดจะใชธงพิเศษสําหรับเปนเครื่องหมายของเจาของ หรือใชเครื่องหมายอยางใดที่ปลอง
เรือก็ดี ตองไดจดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนั้นไว ณ ที่วาการกรมเจาทา และอธิบายลงไวในใบอนุญาตสําหรับเรือ
เสียกอนจึงใหใชได
มาตรา 157 ตัวเลขและตัวอักษรที่เปนสวนของชื่อและเลขลําดับที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใหเขียนดวยสี หรือใหติด
หรือสลักลงไวที่เรือกําปนและเรือเล็กตาง ๆ นั้น จะตองเปนเลขหรืออักษรขนาดเทาใดตองแลวแตเจาทาจะเห็นสมควร
มาตรา 158 เจาทา เจาพนักงานกองตระเวน เจาพนักงานกรมเจาทาคนใดก็ดี ยอมมีอํานาจโดยพระราชบัญญัตินี้
ที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใด ๆ ไดทุกลํา เพื่อใหทราบวาเรือนั้นไดรับอนุญาตสําหรับเรือแลวหรือไม
และเพื่อใหทราบวาไดมีความละเมิดตอขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎขอบังคับอยางใด ๆ ซึ่งเจาทาไดออกโดย
ชอบดวยกฎหมายอยางหนึ่งอยางใดหรือไม
มาตรา 159 สิ่งของอยางใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดแมจะเปนจํานวนอยางนอยสักเพียงใดก็ดี ทานหามมิ
ใหบรรทุกไปในเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดพรอมกันกับคนโดยสาร เวนไวแตเรือลํานั้น ๆ ไดจัดที่ไวเปนพิเศษในตอนใต
ดาดฟาสําหรับบรรทุกน้ํามันปโตรเลียมและน้ํามันเบ็นซิน และถาเจาทาเห็นเปนการสมควรแลวจึงใหบรรทุกของสองอยาง
นั้นไปดวยได แตขอบังคับในมาตรานี้ทานวาไมตองถือเปนการหามคนโดยสารใดที่จะพาอาวุธปนของตนกับเครื่องกระสุน
ปนมีจํานวนอันสมควรสําหรับใชเองไปดวยในเรือได
มาตรา 160(4) เมื่อปรากฏวาเรือไทยที่ไดรับใบอนุญาตใชเรือมีอุปกรณ และเครื่องใชประจําเรือไมถูกตองหรือไมอยู
ในสภาพที่ใชการไดตามใบสําคัญที่ออกตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163 ใหเจาทามีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหนายเรือแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถานายเรือนําเรือตามวรรคหนึ่งมาใชโดยมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาที่สั่งตามวรรคหนึ่ง ใหเจาทามีอํานาจสั่ง
พักใชใบอนุญาตใชเรือจนกวาจะไดปฏิบัติถูกตองตามคําสั่ง
เมื่อไดปฏิบัติถูกตองตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาทาออกคําสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตใชเรือโดยพลัน

(1) (3)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510
(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
(2)

เมื่อเจาทาตรวจพบวาเรือตางประเทศที่เขามาในเขตทาเรือของประเทศไทยมีอุปกรณและเครื่องใชประจําเรือไม
ถูกตองหรือไมอยูในสภาพที่ใชการไดตามใบสําคัญตามที่กําหนดในกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือตามมาตรา 163 ให
เจาทามีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหนายเรือแกไขใหถูกตองเสียกอน เมื่อเห็นวาถูกตองแลว จึงจะอนุญาตใหออกเรือได
มาตรา 161(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 145 มาตรา 147มาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 156 มาตรา
157 มาตรา 159 มาตรา 162 ท วิ มาตรา 162 ตรี มาตรา 166 มาตรา 167 มาตรา 168 มาตรา 171 หรือมาตรา 173 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท
มาตรา 161 ทวิ(2) นายทายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือกลไฟหรือเรือยนตผูใดฝาฝนมาตรา 155 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หมวดที่ 2
การตรวจเซอรเวยเรือ
–––––––––––––
มาตรา 162(3) เจาพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใชเรือหรือเปลี่ยนใบอนุญาตใชเรือแทนฉบับเดิมใหแก
เรือลําใด ใหกระทําไดตอเมื่อมีใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตใหใชเรือซึ่งเจาพนักงานตรวจเรือไดออกใหไวแสดง
วาเรือลํานั้นไดรับการตรวจตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือและปรากฏวาเปนเรือที่อยูในสภาพปลอดภัยและ
เหมาะสมสําหรับการใชนั้นในชวงระหวางเวลาสิบสองเดือน หรือนอยกวานั้น
มาตรา 162 ทวิ(4) เรือที่เปนเรือเดินทะเลระหวางประเทศ ตองมีใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแหงชีวิตใน
ทะเลตามมาตรา 163 (3) เวนแต
(1) เรือของทางราชการทหารไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือของตางประเทศ หรือเรือลําเลียงทหารไมวาจะเปน
เรือไทยหรือเรือตางประเทศ
(2) เรือสินคาขนาดต่ํากวาหารอยตันกรอสส
(3) เรือที่มิใชเรือกล
(4) เรือไมที่ตอแบบโบราณ
(5) เรือสําราญและกีฬา
(6) เรือประมง
มาตรา 162 ตรี(5) เรือทุกลําตองมีใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุกตามมาตรา 163(4) เวนแต
(1) เรือของทางราชการทหาร ไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือของตางประเทศ
(2) เรือที่วางกระดูกงูในวันหรือหลังวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2511ที่มีความยาวฉากนอยกวายี่สิบสี่เมตร
(3) เรือที่วางกระดูกงูกอนวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2511 ที่มีขนาดต่ํากวาหนึ่งรอยหาสิบตันกรอสส
(4) เรือสําราญและกีฬา
(5) เรือประมง

(1) (2)
(3) (4)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525

มาตรา 163(1) ใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสําคัญดังตอไปนี้
(1) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตใหใชเรือ
(2) ใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
(3) ใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล
(4) ใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุก
(5) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อการอื่น ๆ
กฎขอบังคับนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 164(2) ผูยื่นเรื่องราวขอรับใบสําคัญตามมาตรา 163 ตองเตรียมเรือไวใหเจาพนักงานตรวจเรือตรวจตามกฎ
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ
มาตรา 164 ทวิ(3) ผูยื่นเรื่องราวตามมาตรา 164 ประสงคจะใหเจาพนักงานตรวจเรือตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไม
วาในหรือนอกเวลาราชการนอกจากตองเสียคาธรรมเนียมการตรวจเรือตามมาตรา 165 แลว ใหเสียคาเดินทาง และ
คาธรรมเนียมสําหรับการเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการ ไมวาในหรือนอกเวลาราชการ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาเดินทางและคาธรรมเนียมสําหรับ
การเดินทางไปตรวจเรือนอกสถานที่ราชการไมวาในหรือนอกเวลาราชการ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 165 คาธรรมเนียมการตรวจนั้น ตองเสียตามพิกัดที่กําหนดไวในกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ
หมวดที่ 3
วาดวยเรือกลไฟทุกอยาง
–––––––––––––
มาตรา 166 เรือกลไฟทุกลําตองมีชื่อเรือเปนอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติดไวในที่เดนแลเห็นไดงายที่หัวเรือ
ทั้งสองแคม ถาเปนเรือกลไฟเดินทะเลตองเขียนหรือติดชื่อเรือและชื่อเมืองที่ไดจดทะเบียนเรือนั้นไวที่ทายเรือดวย ถาเปน
เรือไมมีชื่อฉะนั้น ตองเขียนหรือติดเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือเปนเลขไทย และเลขฝรั่งไวที่หัวเรือทั้งสองแคม และ
หามมิใหเอาสิ่งใดปดบังชื่อหรือเลขที่วานี้เปนอันขาด
มาตรา 167 บรรดาเรือกลไฟสําหรับใหเชาตองเอาใบอนุญาต สําหรับเรือและสําเนาขอบังคับที่บัญญัติไวในหมวด
นี้และในหมวดที่ 1 ใสกรอบแขวนไวในที่เดนในเรือที่คนทั้งหลายอานไดงาย
มาตรา 168 บรรดาเรือกลไฟสําหรับใหเชา ซึ่งมิใชเรือกลไฟเดินทะเลตองเขียนเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือ
เปนเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือขนาบขางชื่อเรือและตองเขียนชื่อและเลขเชนนั้นไวที่ทายเรือดวยจํานวนคนโดยสารที่
อนุญาตใหบรรทุกไดนั้นตองเขียนหรือติดไวในที่เดนแลเห็นไดงายจากภายนอกทั้งสองขางลําเรือ และหามมิใหเอาสิ่งใด
ปดบังชื่อหรือเลขเชนวามานี้เปนอันขาด
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525 (รก.2476/-/824)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525

(2) (3)

มาตรา 169 เนื้อที่ในเรือสําหรับใหคนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะตองมีขนาดเทาไรนั้นจะไดกําหนดไวโดยชัดในกฎ
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ และเรือลําใดจะยอมใหบรรทุกคนโดยสารไดกี่คนนั้นจะไดกําหนดไวในใบอนุญาตสําหรับเรือ
มาตรา 170(1) เมื่อเจาทาตรวจพบวาเรือที่ไดรับอนุญาตใหบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินคา หรือบรรทุกคนโดยสาร
และสินคาลําใด อยูในสภาพที่ไมปลอดภัยตอคนโดยสาร มีสภาพไมเหมาะสมกับการใช ใหเจาทามีอํานาจสั่งหามใชเรือลํา
นั้นจนกวาเจาของหรือผูครอบครองจะไดแกไขใหเรียบรอย
ผูใดใชเรือที่เจาทาสั่งหามใชตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 171 ในเรือลําใดถาใชเนื้อที่ที่กําหนดสําหรับคนโดยสารเปนที่วางสิ่งของกินเนื้อที่มากนอยเทาคนโดยสารกี่
คน ตองลดจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุกไดนั้นลงไปใหสมกัน
มาตรา 172 ในใบอนุญาตตองกลาววา แรงสติมที่หมอน้ําของเรือนั้นควรมีหรืออนุญาตใหมีไดเพียงใดเปนอยาง
มากที่สุด ถาเจาของหรือผูใชจักรหรือนายเรือเรือกลไฟลําใดใชแรงสติมเกินกวาที่อนุญาตใหใชก็ดี หรือเอาของหนักหรือสิ่ง
ใดถวงหรือกดที่(เซฟติแวลฟ) คือเครื่องสําหรับใหพนสติมไอน้ําเพื่อปองกันอันตรายไวโดยมิควรก็ดี ทานวามีความผิดตอง
ระวางโทษปรับเงินไมเกินกวาหารอยบาท
มาตรา 173 ถามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้นในเรือกลไฟลําใดแกลําเรือหรือหมอน้ํา หรือเครื่องจักร หรือแกคนโดยสาร
หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตรายซึ่งเรือลํานั้นเปนตนเหตุก็ดี ทานวาตองแจงความไปยังเจาทาโดยพลัน
มาตรา 174* [ยกเลิกแลวพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510]
มาตรา 175(2) ผูใดใชเรือผิดจากเงื่อนไขหรือขอกําหนดในใบอนุญาตใชเรือ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท
ถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 176(3) เรือลําใดบรรทุกเกินกวาที่กําหนดในใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุก เจาทามีอํานาจที่จะกักเรือลํานั้น
ไว และสั่งใหนายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือจัดการใหเรือลํานั้นบรรทุกใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถานายเรือหรือผูควบคุมเรือผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท
ถึงหนึ่งหมื่นบาท
หมวดที่ 4
วาดวยเรือใบ เรือโปะจาย เรือลําเลียง
เรือเปดทะเลและอื่น ๆ และเรือสําเภา
–––––––––––––
มาตรา 177 ในใบอนุญาตทุกฉบับสําหรับเรือใบ เรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือเปดทะเล และอื่น ๆ และเรือสําเภานั้น
ตองชี้แจงขนาดกวางยาว ลึกของเรือ และเรืออาจบรรทุกของหนักไดเพียงใด
มาตรา 178 เรือที่วามาแลวเชนนั้นทุก ๆ ลําตองมีเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือเปนเลขไทยและเลขฝรั่งเขียน
ดวยสีใหอานไดชัดไวที่หัวเรือทั้งสองแคมและที่ทายเรือ หามมิใหเขียนเลขอื่นที่มิใชเลขลําดับของใบอนุญาตและหามมิให
เอาสิ่งใดปดบังเลขที่เขียนไวนั้นเปนอันขาด

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

(2) (3)

มาตรา 179 หามมิใหเรือโปะจาย เรือลําเลียง เรือเปดทะเลและอื่น ๆ และเรือสําเภา มีทองเรือปลอมหรือมีระวาง
หรือที่ลับสําหรับซอนสินคาหรือซอนบุคคล
มาตรา 180(1) ยกเลิก
หมวดที่ 5
วาดวยเรือบรรทุกสินคาและเรือเล็กตาง ๆ
–––––––––––––––
มาตรา 181(2) ยกเลิก
มาตรา 182(3) ยกเลิก
มาตรา 183 เมื่อมีผูยื่นเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหมแทนฉบับเดิมที่หมดอายุ สําหรับ
เรือบรรทุกสินคาหรือเรือเล็กลําใด ๆ ถาเจาทามีเหตุอันสมควรที่จะสงสัยวาไดมีการละเมิดที่เกี่ยวดวยเรือนั้นเองหรือเกี่ยว
ดวยใบอนุญาตใด ๆ สําหรับเรือนั้นไซร ทานวาเจาทามีอํานาจที่จะรอการออกใบอนุญาตตามที่ขอนั้นและกักเรือลํานั้น ๆ
ไวเพื่อไตสวนตอไป ถาและไตสวนตกลงในชั้นที่สุดวาไมควรออกใบอนุญาตใหฉะนั้น ใหถือวาเรือลํานั้นดุจทรัพยสมบัติที่
เก็บได ตามความมุงหมายของบัญญัติในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 184 ในใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินคา ตองชี้แจงขนาดกวางยาวและลึกของลําเรือและจํานวนน้ําหนัก
ที่เรือนั้นมีกําลังบรรทุกไดเพียงใด
มาตรา 185 ในใบอนุญาตสําหรับเรือเล็กตาง ๆ ที่รับจางบรรทุกคนโดยสาร ตองชี้แจงจํานวนคนโดยสารที่อนุญาต
ใหเรือนั้นบรรทุกได ถาเปนเรือที่ใชทั้งสําหรับบรรทุกสินคาและรับจางบรรทุกคนโดยสารฉะนั้น ในใบอนุญาตตองชี้แจง
ขนาดกวางยาวและลึกของลําเรือและกําลังของเรือที่บรรทุกของหนักไดเพียงใด และจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุก
ไดนั้นดวย
มาตรา 186 เรือบรรทุกสินคาและเรือ เล็กตาง ๆ ทุกลํา ที่ใชสําหรับใหเชาหรือรับจางและไดรับใบอนุญาตสําหรับ
เรือแลวนั้น ตองมีเลขลําดับของใบอนุญาตเปนเลขไทยที่เขียนดวยสีอานไดชัดไวที่หัวเรือทั้งสองแคม หามไมใหมีเลขอยาง
อื่นเขียนไวในที่นั้นเปนอันขาด และตองสลักเลขลําดับนั้นลงไวในที่แลเห็นไดงายในลําเรือนั้น ๆ ดวย ถาเปนเรือสําหรับ
รับจางบรรทุกคนโดยสารตองเขียนจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตใหบรรทุกไดนั้นดวยสีลงไวในที่แลเห็นไดงายในลําเรือนั้น
เปนอักษรเลขไทยและเลขฝรั่ง และที่เขียนไวเชนนี้หามมิใหเอาสิ่งใดปดบังไวเปนอันขาด
มาตรา 187 หามมิใหเรือบรรทุกสินคาและเรือเล็ก ๆ ลําใด ๆ มีทองเรือปลอมหรือมีที่ลับอยางใด ๆ สําหรับซอน
สิ่งของหรือบุคคล
มาตรา 188(4) ยกเลิก

(1)

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2481

(2) - (4)

ภาคที่ 3
ขอบังคับพิเศษ
–––––––––––
หมวดที่ 1
ขอบังคับสําหรับเรือกําปนและเรือตาง ๆ
ที่บรรทุกสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได
––––––––––––
มาตรา 189(1) ใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได
มาตรา 190(2) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การบรรจุหีบหอ การจัดเก็บการจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดใหมีเอกสารที่จําเปน และการขนถาย
สิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดในการขนสงตามหมวดนี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 191(3) การขนถายสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได จากเรือลําหนึ่งไปยังเรืออีกลําหนึ่ง การขนถาย จาก
เรือขึ้นบก หรือการขนถายจากบกลงเรือ นายเรือหรือตัวแทนเจาของเรือตองแจงใหเจาทาทราบลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนการขนถาย และหามมิใหขนถายจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาทา
ใหอธิบดีกรมเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนเรือ
ชนิดใดหรือการขนถายประเภทใดที่จะไมตองอยูในบังคับแหงบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได
มาตรา 192(4) ใหอธิบดีกรมเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเรือชนิดหนึ่งชนิดใดที่บรรทุกสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได ตองชักธงหรือแสดงเครื่องหมายหรือตองให
สัญญาณใด ๆ ตามที่กําหนดได
มาตรา 193(5) ในการสงสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดโดยทางเรือ ผูสงตองจัดใหมีฉลากแสดงสภาพอันตราย
ของสิ่งของนั้นใหชัดเจนที่หีบหอ และตองแจงเปนหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตราของสิ่งของนั้น ตลอดจนชื่อและที่อยูของผู
สงใหนายเรือทราบในขณะหรือกอนการนําสิ่งของนั้นขึ้นเรือ
หามมิใหผูใดสงหรือรับขนโดยทางเรือซึ่งสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดที่มิไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตามวรรค
หนึ่ง หรือมีการปฏิบัติตามแตมีขอความอันเปนเท็จ
มาตรา 194(6) นายเรือตองตรวจสอบอยางระมัดระวังตามควรแกกรณีมิใหมีการนําสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตราย
ขึ้นไดขึ้นบนเรือโดยฝาฝนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 190
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลักลอบนําสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นไดขึ้นบนเรือ นายเรืออาจปฏิเสธที่
จะรับหีบหอนั้นได เวนแตเจาของหรือผูครอบครองจะใหเปดหีบหอเพื่อตรวจดู

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

(2)-(6)

มาตรา 195(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 192 หรือมาตรา 194 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ
มาตรา 196(2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 190 มาตรา 191 หรือมาตรา 193 วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 197(3) ยกเลิก
มาตรา 198(4) ยกเลิก
มาตรา 199 เรือกําปนถังทุกลําที่เขามาถึงในเขตทาหรือแมน้ําใด ๆ ในประเทศไทย และมีน้ํามันปโตรเลียมอยาง
บรรทุกในถังระวางมาในเรือทานวาเรือนั้นตองรีบไปยังที่ทาขนสินคาซึ่งไดรับอนุญาตสําหรับขนน้ํามันปโตรเลียมอยางนั้น
โดยพลัน และหามมิใหเรือลํานั้นถอยไปจากที่นั้นโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา
มาตรา 200 ในระหวางเวลาที่เรือกําปนถังลําใด ซึ่งมีน้ํามันปโตรเลียมอยางบรรทุกใน ถังระวางอยูในเรือยังพักอยู
ในเขตทาหรือลําแมน้ําตําบลใด ๆ ในประเทศไทย ทานหามมิใหใชไฟหรือโคมนอกจากโคมไฟฟาบนเรือหรือในที่ใกลชิดกับ
เรือลํานั้น ในขณะที่ถังระวางหรือหองบรรทุกน้ํามันปโตรเลียมยังเปดอยูหรือกําลังถายหรือรับน้ํามันปโตรเลียมหรือใน
ขณะที่ฝาครอบปากยังเปดอยู และหามบรรดาคนในเรือนั้นทุกคนมิใหสูบยาหรือมีไมขีดไฟอยูกับตัว แตที่บังคับไวเหลานี้
ตองถือวาไมเปนการหามไฟครัวหรือไฟในหองเครื่องจักรสําหรับใหเกิดสติมพอใหเรือถอยเขาหรือถอยออกที่ทาขนสินคา
เชนวามาแลวหรือออกไปยังทะเล หรือเพื่อใหมีแรงสติมสําหรับทําการถาย น้ํามันปโตรเลียมที่ยังมีอยูนั้นออกจากเรือ
มาตรา 201(5) ยกเลิก
มาตรา 202(6) ยกเลิก
มาตรา 203(7) ยกเลิก
มาตรา 204(8) ผูใดเท ทิ้ง หรือปลอยใหน้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันที่ปนกับน้ํารั่วไหลดวยประการใด ๆ ลงในเขตทา
แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนานน้ําไทย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 205 ในไมวาเวลาใด หามมิใหเรือกําปนถังเขาไปยังทาหรือเขาจอดเทียบทามากกวาลําหนึ่งและในขณะที่
เรือกําปนถังลําใดกําลังถายน้ํามันปโตรเลียมจากเรือ หรือรับน้ํามันปโตรเลียมลงบรรทุกในเรือ หามมิใหเรือกําปนหรือเรือ
ลําอื่นหรือเรือสําเภาลําหนึ่งลําใดอยูเทียบทาเดียวกัน หรือเทียบกับเรือกําปนถังลํานั้นเปนอันขาด
มาตรา 206 เรือกําปนถังลําใดที่บรรทุกน้ํามันปโตรเลียมอยูในถังระวางเรือหรือที่พึงจะเสร็จการถายน้ํามัน
ปโตรเลียมที่บรรทุกมาเชนนั้นจากเรือก็ดี ทานหามมิใหเคลื่อนจากที่ ๆ จอดอยูนั้นโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา ถาและ
เจาทาเห็นเปนที่พอใจวาเรือกําปนถังลําใดไมมีน้ํามันปโตรเลียมอยูในเรือ และไดลางชําระเปดใหอากาศเขาออกในถัง
ระวางเรือโดยสะอาดสนิทแลว เจาทาอนุญาตใหเรือลํานั้นเลื่อนไปจอดยังที่ใดตามท ี่จะกําหนดใหไวนั้นก็ได
มาตรา 207(9) ยกเลิก
มาตรา 208(10) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 199 มาตรา 200 มาตรา 205 หรือมาตรา 206 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) (2) (8) (10)
(3)-(7)(9)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

หมวดที่ 3(1)
ขอบังคับวาดวยการทอดสมอใกลเคียงหรือ
เกาสมอขามสาย ทอ หรือสิ่งกอสรางที่ทอดใตน้ํา
–––––––––––––––––
มาตรา 209(2) สายโทรเลข สายโทรศัพท สายไฟฟาหรือสายอื่นใดหรือทอหรือสิ่งกอสรางที่ทอดใตน้ํา ในแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทย ใหเจาทาจัดใหมีเครื่องหมายแสดงไว ณ ที่ซึ่งสาย ทอหรือสิ่งกอสรางนั้นทอดลงน้ํา เครื่องหมายนั้นใหทําเปน
เสาสูงมีปายใหญสีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสาในกลางปายมีขอความเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา "สาย ทอหรือ
สิ่งกอสรางใตน้ํา หามทอดสมอและเกาสมอ" และในกรณีที่เห็นสมควรเจาทาจะจัดใหมีการวางทุนหรือเครื่องหมายอื่นใด
แสดงไวดวยก็ได
หามมิใหเรือลําใดทอดสมอภายในระยะขางละหนึ่งรอยเมตรนับจากที่ซึ่งสาย ทอหรือสิ่งกอสรางใตน้ําทอดอยู หรือ
เกาสมอขางสาย ทอหรือสิ่งกอสรางที่ทอดใตน้ํานั้น
มาตรา 210(3) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือลําใดทอดสมอเรือภายในเขตที่ตองหามตามความในหมวดนี้ หรือเกาสมอ
หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตวน้ําหรือเครื่องมือใด ๆ ขามเขตเหลานั้น ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามรอยบาทถึงสามพัน
บาท และถาการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสาย ทอหรือสิ่งกอสรางใด ๆ ที่ทอดใตน้ําดวย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองชดใชคาเสียหายหรือ
คาใชจายในการซอมสาย ทอหรือสิ่งกอสรางใตน้ําที่เสียหายเนื่องจากการที่ไดทอดสมอหรือเกาสมอ หรือลากของขามสาย
ทอหรือสิ่งกอสรางนั้นดวย
ในระหวางการดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง เจาทามีอํานาจที่จะกักเรือที่เกี่ยวของไวได จนกวาจะ
มีประกันมาวางสําหรับเงินคาปรับหรือคาเสียหายหรือคาใชจายในการซอมแซมตามที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณี
มาตรา 211 ตามความในหมวดนี้ เมื่อเรือลําใดแลนขามเขตอันตองหามดังที่วามาแลวแหงใด ถามิไดชักสมอขึ้นพน
จากน้ําจนแลเห็นได ทานใหถือวาเรือลํานั้นเทากับไดเกาสมอขามเขตที่ตองหาม
หมวดที่ 4
วาดวยคาธรรมเนียมประภาคาร
––––––––––––
มาตรา 212(4) ภายใตบังคับแหงมาตรา 213 เรือเดินในทะเลที่เขามาในนานน้ําไทย หรือที่เดินจากทาหนึ่งถึงอีกทา
หนึ่งตองเสียคาธรรมเนียมประภาคาร ทุนหมายรองน้ําและโคมไฟ แกเจาพนักงานที่ไดแตงตั้งไวเพื่อการนั้นตามอัตราและ
วิธีการที่จะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนครั้งคราว
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(2)-(3)
(4)

มาตรา 213(1) เรือตอไปนี้ใหยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมประภาคาร ทุนหมายรองน้ํา และโคมไฟ ตามมาตรา
212 คือ
(1) เรือของรัฐบาลไทย
(2) เรือยอชตของเอกชน
(3) เรือของรัฐบาลตางประเทศ
(4) เรือที่ใชเฉพาะขนถายสินคาหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตทาเดียวกัน หรือระหวางทากับที่ทอดจอดเรือ
ภายนอกแหงทานั้น
(5) เรือคาชายฝงขนาดบรรทุกต่ํากวา 800 หาบ
(6) เรือเดินทางซึ่งมีแตอับเฉาไมไดคาระวางบรรทุกและไมมีคนโดยสาร
(7) เรือที่เขามาเฉพาะจัดหาเชื้อเพลิง เครื่องพัสดุหรือสะเบียงสําหรับเรือลํานั้นเทานั้น
(8) เรือที่เขามาเพราะถูกพายุ หรือเพื่อทําการซอมแซ ม หรือเพราะเกิดเสียหาย แตเรือที่วานี้จะตองไมขนถายสินคา
ลงหรือขึ้นนอกจากสินคาที่จําตองขนลงเพื่อการซอมแซมที่วานี้ และภายหลังไดขนสินคานั้นคืนขึ้นเรือ
มาตรา 214(2) ยกเลิก
มาตรา 215(3) เรือลําใดซึ่งจะตองเสียคาธรรมเนียมประภาคารทุนหมายรองน้ํา และโคมไฟ มาขอใบปลอยเรือ ให
เจาทาหรือเจาพนักงานศุลกากรหรือเจาพนักงานอื่นผูมีหนาที่ออกใบปลอยเรือขอตรวจดูใบเสร็จคาธรรมเนียมนั้น ถา
ปรากฏวาไดเสียคาธรรมเนียมแลว จึงใหออกใบปลอยเรือให
มาตรา 216(4) นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดพยายามจะนําเรือไปจากนานน้ําไทย โดยไมไดเสียคาธรรมเนียมตาม
มาตรา 212 หรือไมยอมใหวัดขนาดเรือที่ตนเปนผูควบคุมเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บ คาธรรมเนียมตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
หมวดที่ 5
ขอบังคับสําหรับการปองกันโรคภยันตราย
–––––––––––
มาตรา 217 เมื่อไดรับขาววามีไขอหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขกาฬโรค ไขจับ หรือโรครายตาง ๆ ที่มีอาการติดกันได
เกิดขึ้นหรือมีอยูในเมืองทาหรือตําบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขตไทย ใหเสนาบดีกระทรวงนครบาลมีอํานาจชอบดวย
กฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และแจงประกาศไปยังกงสุลตางประเทศทั่วกันวา เมืองทาหรือตําบล
นั้น ๆ มีโรครายที่ติดกันไดแลวใหบังคับบรรดาเรือที่จะมาจากเมืองทาหรือตําบลนั้น ใหไปอยูที่สถานีหรือทําเลทอดสมอเพื่อ
ปองกันโรคภยันตราย และใหกักอยูที่นั้นจนกวาเจาพนักงานแพทย กระทรวงนครบาล หรือเจาพนักงานรอง ซึ่งตอไปจะ
เรียกวาเจาพนักงานแพทยนั้นจะอนุญาตปลอยใหไปได

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
ยกเลิกโดยมาตรา 3 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
(3) – (4)
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(2)

มาตรา 218 ทําเลสําหรับทอดสมอเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายในนานน้ําไทยนั้น คือ
(1) ที่เกาะพระ...............หนาสถานีปองกันโรคภยันตราย
(2) ที่เกาะสีชัง.........................หนาดานศุลกากร
(3) ที่อางศิลา..........................หนาดานศุลกากร
(4) ที่เมืองสมุทรปราการในแมน้ําเจาพระยาหนาดานศุลกากร
(5) ที่กรุงเทพฯ ในแมน้ําเจาพระยาหนาโรงพักกองตระเวนตําบลบางคอแหลม
มาตรา 219 สถานีปองกันโรคภยันตรายนั้นตั้งอยูที่เกาะพระ หรือ ณ ตําบลใด ๆ อีกสุดแลวแตจะกําหนดตอ
ภายหลัง
มาตรา 220 ถาเรือกําปนลําใดที่เขามาถึงนานน้ําไทย มีคนเปนไขกาฬโรค ไขอหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขจับ หรือโรค
รายอยางหนึ่งอยางใด ที่ติดกันไดมาในเรือก็ดี หรือเปนมาแลวภายใน 14 วัน กอนวันที่เรือมาถึงก็ดี นายเรือหรือผูที่บังคับ
การในเรือลํานั้นตองชักธงสําหรับบอกวามีโรครายขึ้นไว และตองทอดสมอจอดเรืออยูที่สถานีปองกันโรคภยันตราย จนกวา
เจาพนักงานแพทยจะอนุญาตปลอยใหไปจึงไปได ถาเปนเรือที่จอดอยูแลวในนานน้ําไทย นายเรือหรือผู บังคับการในเรือ
ลํานั้น ตองชักธงสําหรับบอกวามีโรครายขึ้นทันที และตองถอยเรือไปจอดอยูยังตําบลที่เจาพนักงานแพทยเห็นสมควร
มาตรา 221 เจาพนักงานแพทยตองรีบไปไตสวนเหตุการณที่เรือนั้นและถาเห็นเปนการจําเปนสําหรับความปองกัน
โรคภยันตรายแกบานเมืองที่จะตองกักเรือและบรรดาคนในเรือลํานั้นไวที่ดานปองกันโรคภยันตราย ก็ใหมีคําสั่งแกนายเรือ
หรือผูที่บังคับการในเรือนั้น ใหพาเรือและคนในเรือไปอยูในความกักดานปองกันโรคภยันตราย
มาตรา 222 เมื่อมีคําสั่งดังนั้นเปนหนาที่ของนายเรือหรือผูควบคุมเรือนั้นจะตองเอาเรือนั้นไปยังตําบลที่เจา
พนักงานจะชี้ใหจอด และตองจอดกักดานอยูที่นั้นจนกวาจะมีอนุญาตปลอยใหไปไดตามขอบังคับในกฎหมายนี้
มาตรา 223(1) บรรดาเรือที่ตองกักดานสําหรับปองกันโรคภยันตรายตามคําสั่งนั้น ในเวลากลางวันใหชักธงสําหรับ
บอกวามีโรคราย คือ ธงสีเหลือง มีธงประมวญอาณัติสัญญาสากลอยูขางลาง และในเวลากลางคืนใหชักโคมไฟสีแดงไวที่
ปลายเสาหนา
มาตรา 224 บรรดากองเรือรักษาที่เฝาอยูนั้น ในเวลากลางวันใหชักธงสีเหลืองอยางเดียวนั้นไวที่ทายเรือ และใน
เวลาตั้งแตพระอาทิตยตกจนพระอาทิตยขึ้นใหมีโคมไฟไวทั้งที่หัวเรือและทายเรือ
มาตรา 225 หามไมใหเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายถอยไปจากที่ โดยมิไดรับหนังสืออนุญาตของเจา
พนักงานแพทย
มาตรา 226 หามไมใหเรือทั้งหลาย นอกจากเรือของเจาพนักงานแพทยเขาเทียบขางเรือที่ตองกักดานปองกันโรค
ภยันตราย และหามไมใหคนผูใดไปมาติดตอกับเรือที่ตองกักนั้น และหามไมใหคนผูใดในเรือที่ตองกักนั้นไปมาติดตอกับ
บนฝงเวนแตการที่อาศัยฝากธุระโดยทางเจาพนักงานแพทยนั้นยอมใหกระทําได
มาตรา 227 เมื่อเรือลําใด ที่มาถึงเมืองทาใด ๆ ในประเทศไทยกําลังมีโรครายที่ติดกันไดในเรือหรือไดมีมาแลว
ภายใน 14 วันกอนเวลาที่เรือมาถึงนั้นก็ดี ใหสงหอและถุงหนังสือไปรษณียแกเจาพนักงานแพทย และเมื่อเจาพนักงาน
แพทยไดเอารมยาหรือทําตามวิธีปองกันโรครายอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแกการแลว ก็ใหสงหอและถุงหนังสือไปรษณีย
ไปยังที่วาการกรมไปรษณียในเมืองนั้นได
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มาตรา 228 เมื่อมีวิธีสําหรับปองกันความติดตอของโรครายไดโดยเสนาบดีกระทรวงนครบาลยอมเห็นชอบดวย
ตามคราวที่สมควรแกการแลว ก็ใหเจาพนักงานแพทยมีอํานาจชอบดวยกฎหมายอนุญาตใหเรือกลไฟลําใด ๆ ผานทางเขต
ทารับถาน น้ําและเสบียง และขนสินคาขึ้นบกได
มาตรา 229 เมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานแพทยมีอํานาจบังคับใหเอาคนในเรือลําใดที่ตองกักดาน
ปองกันโรคภยันตรายทั้งหมด หรือแตบางคนขึ้นไปไวที่โรงพยาบาลหรือโรงพักที่สถานีปองกันโรคของเมืองทานั้นใหพัก
อาศัยและรักษาอยูที่นั้นจนกวาเจาพนักงานแพทยจะเห็นสมควรใหกลับไปที่เรือหรือยายไปลงเรืออื่น ทําการติดตอฝงได
มาตรา 230 เมื่อเวลามีคนที่ตองกักอยูที่สถานีปองกันโรคภยันตรายในเวลากลางวันใหชักธงสีเหลือง และเวลา
กลางคืนใหชักโคมไฟสีแดงขึ้นไวเปนสําคัญในที่ที่แลเห็นไดงาย
มาตรา 231 เมื่อมีธงหรือโคมไฟเปนเครื่องหมายความกักดานกันโรคภยันตรายชักขึ้นไวเชนนั้น หามไมใหคนผูใด
นอกจากเจาพนักงานแพทยหรือคนที่เจาพนักงานแพทยใหอนุญาตนั้น ไปขึ้นบกที่โรงพักดานปองกันโรคภยันตรายเปนอัน
ขาด
มาตรา 232 เมื่อเจาพนักงานแพทยจะตองการกองรักษาสําหรับการปองกันรักษาดานที่ปองกันโรคภยันตราย ให
การเปนไปตามขอบังคับการปองกันโรคภยันตราย ก็ใหผูบังคับการกองตระเวนจัดใหตามที่ตองการ
มาตรา 233 หามไมใหคนผูใดที่ตองกักอยูที่สถานีปองกันโรคภยันตรายไปจากที่นั้นโดยอางเหตุอยางหนึ่งอยางใด
กอนที่ไดรับอนุญาตปลอยจากเจาพนักงานแพทยนั้นเปนอันขาด
มาตรา 234 ถาคนผูใดขึ้นไปบนเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายหรือเขาไป หรือจอดเรือขึ้นที่สถานีปองกัน
โรคภยันตรายโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานแพทย คนผูนั้นจะตองถูกกักดานปองกันโรคภยันตราย มีกําหนดเวลา
ตามที่เจาพนักงานแพทยจะเห็นสมควร
มาตรา 235 ถาเจาพนักงานแพทยมีความตองการใหนายเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายจัดหาเรือ และ
เครื่องใชตาง ๆ เพื่อสงคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั้น ขึ้นไปไวยังโรงพักสถานีปองกันโรคภยันตราย นายเรือตองปฏิบัติ
ตามทุกประการ
มาตรา 236 ถามีคนตายในเรือลําใดที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตรายหรือตายในเรือที่บังคับใหไปอยูในความกัก
ดานปองกันโรคภยันตรายก็ดี ตองจัดการปลงศพผูตายตามวิธีที่เจาพนักงานแพทยจะสั่งใหทําและผูเปนนายเรือลํานั้น
จะตองเปนธุระจัดการนั้นใหเปนไปตามคําสั่งของเจาพนักงานแพทยทุกประการ
มาตรา 237 บรรดาเรือตองกักดานปองกันโรคภยันตรายนั้น เมื่อไดสงคนโดยสารขึ้นไวที่สถานีปองกันโรค
ภยันตรายแลว ตองลางและชําระเรือดวยน้ํายากันโรครายใหเปนที่พอใจเจาพนักงานแพทย และเมื่อทําดังนั้นแลวก็
อนุญาตปลอยเรือลํานั้นไปจากความกักดานได
มาตรา 238 ผูแทนเจาของเรือจะตองรับใชคาเลี้ยงดูคนที่ตองสงขึ้นจากเรือนั้นไปไวที่ดาน ปองกันโรคภยันตรายที่
รัฐบาลไดใชจายออกไปแลวตามใบพยานของเจาพนักงานแพทยและตองรับใชคาชําระลางเรือ และคาพยาบาลคนโดยสาร
และของอื่นดวยยากันโรครายนั้นดวย
มาตรา 239 เปนหนาที่ของเจาพนักงานแพทยจะตองรีบแจงรายงานตอเสนาบดีกระทรวงนครบาลในทุกครั้งที่มีเหตุ
สมควร ตองเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่เพิ่งเขามาถึงนั้นกักดานปองกันโรคภยันตราย และเมื่อตองกักเรือใด ๆ เพื่อตรวจ
โรคราย และเวลาที่อนุญาตปลอยเรือนั้นก็ตองรายงานดวยเหมือนกัน

มาตรา 240 เมื่อมีเรือเขามาจากเมืองทาหรือตําบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกันได หรือที่ชักธงบอกวามีโรครายอยู
ในเรือก็ดี ถาเปนการจําเปนเพื่อการเดินเรือไมใหเปนอันตราย ผูนํารองจะขึ้นบนเรือนั้นเพื่อพามายังที่ทอดสมอดานตรวจ
โรคภยันตรายกอนไดรับอนุญาตแพทยก็ได แตถาภายหลังเจาพนักงานแพทยตรวจเห็นเปนที่สมควรวาตองกักเรือลํานั้นที่
ดานปองกันโรคภยันตราย ผูนํารองผูนั้นก็จะตองถูกกักดวย ตามลักษณะในมาตรา 272 ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 241 นายเรือหรือแพทยในเรือลําใด ที่เขามาถึงจากตําบลใดที่มีไขอหิวาตกโรค ไขทรพิษ หรือโรครายที่
ติดตอกันไดกําลังแพรหลายอยูก็ดีหรือในลําเรือนั้นไดมีคนปวยเปนโรคอยางหนึ่งอยางใดในระหวาง 14 วันกอนวันที่เขา
มาถึงนั้นก็ดี นายเรือหรือแพทยผูนั้นมีหนาที่จําเปนตองแจงเหตุเหลานั้นโดยถองแทแกผูนํารอง และแกเจาพนักงานแพทย
ที่จะมาจอดเทียบขางหรือขึ้นบนเรือนั้นใหทราบ
มาตรา 242 เจาพนักงานแพทยมีอํานาจที่จะขึ้นบนเรือใด ๆ ที่เขามาในนานน้ําไทย และตรวจคนในเรือนั้นไดทุกคน
และถาเห็นสมควรแกการจะเรียกดูสมุดและหนังสือสําคัญสําหรับเรือดวยก็ได และเจาพนักงานแพทยจะตองพยายามทุก
อยางในทางที่ชอบดวยกฎหมายตามที่จะเห็นสมควรแกการสําหรับที่จะใหทราบไดวาเรือตลอดทั้งคนในเรือนั้นมีความ
สะอาดเรียบรอยปราศจากไขเจ็บเพียงไร
มาตรา 243 บรรดาคนที่สงขึ้นไวที่สถานีปองกันโรคภยันตรายนั้นตองอยูในความกักดานปองกันโรคภยันตราย
ตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ คือ:ไขกาฬโรค ไมเกิน 10 วันตั้งแตวันที่คนปวยสุดทายตายลงหรือหายสนิทหรือยายไปไวในที่ซึ่งไมปะปนกับคนอื่น
ไขทรพิษ ไมเกิน 14 วันตั้งแตวันที่คนปวยสุดทายตายลงหรือหายสนิทหรือยายไปไวในที่ซึ่งไมปะปนกับคนอื่น
ไขอหิวาตกโรค ไมเกิน 10 วันตั้งแตวันที่คนปวยสุดทายตายลงหรือหายสนิทหรือยายไปไวในที่ซึ่งไมปะปนกับคนอื่น
มาตรา 244 หามมิใหเอาสิ่งของอยางหนึ่งอยางใดนอกจากหนังสือและเงินตราออกจากที่ใด หรือเรือลําใดที่ตองกัก
ดานปองกันโรคภยันตราย โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานแพทยเปนอันขาด และบรรดาสิ่งของทุกอยางที่เอาออก
มาแลวนั้นตองชําระดวยเครื่องยาปองกันโรครายตามวิธีที่เจาพนักงานแพทยจะสั่งใหทํานั้นเสียกอนจึงสงตอไปได
มาตรา 245 บรรดาหนังสือและหอสิ่งของทางไปรษณีย (ไปรษณียวัตถุ) สําหรับสงถึงคนที่ตองกักดานปองกันโรค
ภยันตรายนั้น ใหสงไวยังที่วาการกรมไปรษณียเพื่อใหรีบสงตอไปในโอกาสแรกที่จะสงได
มาตรา 246 เจาพนักงานแพทยไดตรวจบนเรือที่ตองกักดานปองกันโรคภยันตราย หรือไปตรวจที่สถานีปองกันโรค
ภยันตรายในเวลาที่มีคนตองกักดานอยูนั้นก็ดี เมื่อเวลากลับตองชําระตนเองดวยเครื่องยาปองกันโรครายใหเรียบรอย
เสียกอนจึงขึ้นบกได
มาตรา 247 ในคราวที่เจาพนักงานแพทยของรัฐบาลไทยแจงความแกนายเรือในบังคับตางประเทศลําใดวา จะตอง
จัดการตามลักษณะในมาตรา 220 มาตรา 221 มาตรา 229 มาตรา 236 และมาตรา 242 นั้น เมื่อกอนจะไดลงมือจัดการ
นายเรือลํานั้น ยอมมีอํานาจชอบธรรมที่จะไปแจงเหตุตอกงสุลของประเทศนั้นได และกงสุล(ถาเห็นสมควรแกการ)ก็มี
อํานาจที่จะมาดูในเวลาที่ตรวจเรือตางประเทศนั้น และจะยอมหรือไมยอมใหเจาพนักงานจัดการตามขอบังคับในมาตรา
ตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนั้นก็ได
มาตรา 248(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 217 มาตรา 220 มาตรา 222 มาตรา 223 มาตรา 225 มาตรา
226 มาตรา 227 มาตรา 229 มาตรา 231 มาตรา 233 มาตรา 234 มาตรา 235 มาตรา 236 มาตรา 237 มาตรา 238
มาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 243 หรือมาตรา 244 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535

หมวดที่ 6
ขอบังคับสําหรับผูนํารอง(1)
––––––––––
หมวด 7
วาดวยการจางและการเลิกจางคนสําหรับเรือตาง ๆ
และการสอบไลความรูเพื่อรับประกาศนียบัตรสําหรับทําการตามหนาที่ได
––––––––––
มาตรา 277(2) หามมิใหผูใดทําการในเรือกลไฟ เรือยนต เรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินคาขนาดตั้งแต 100 หาบขึ้นไป
ซึ่งทําการติดตอกับเรือเดินทะเลหรือเรือซึ่งใชเปนเรือชูชีพประจําเรือเดินทะเล ในตําแหนงที่กฎขอบังคับสําหรับการตรวจ
เรือกําหนดใหตองมีประกาศนียบัตร เวนแตเปนผูที่ไดรับประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถใหทําการเชนนั้นได
มาตรา 278(3) เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเชนวามาแลว ใหแกผูใดสําหรับทําการเปนนายเรือ ตนหน สรั่ง ไตกง
นายทาย คนถือทาย หรือตนกลคนใชเครื่อง ทานวาผูนั้นตองสอบความรูไดแลว และเมื่อยื่นใบสมัครสอบนั้นตองมี
พยานหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจถึงเรื่องไมเปนคนประพฤติเสเพล ติดสุรายาเมา หรือติดยาเสพติดใหโทษ ความ
ชํานาญการงานที่ไดทํามา และความประพฤติทั่วไปนั้นดวย แตถาผูนั้นเปนนายเรือ ตนหน สรั่ง ไตกง และนายทายจะตอง
แสดงวามีสายตาดีดวย
ในมาตรานี้ คําวา
"สรั่ง" หมายความถึงผูทําการควบคุมเรือลําเลียง
"ไตกง" หมายความถึงผูควบคุมเรือใบเดินทะเลที่มีน้ําหนักบรรทุกตั้งแต 800 หาบขึ้นไป
"คนถือทาย" หมายความถึงผูควบคุมหรือผูถือทายหรือคนแจวทายของเรือบรรทุกสินคาที่ทําการติดตอกับเรือเดิน
ทะเล
มาตรา 279(4) ใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออกขอบังคับเกี่ยวกับการสอบ
ความรูของผูทําการในเรือ ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การแบงชั้นความรู
(2) วิธีการสอบความรู
(3) หลักสูตร
(4) คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
(5) คาธรรมเนียมในการสอบ
(6) การออกประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ
(7) รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบความรู

(1)

มาตรา 249 ถึงมาตรา 276 ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)
(รก.2477/-/121)
(2) (4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (รก.2477/-/807)

ขอบังคับนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 280(1) ประกาศนียบัตรแสดงความรูนั้น ตองระบุชื่อ อายุและตําหนิรูปพรรณของผูถือประกาศนียบัตรและ
ขอความอื่น ๆ ตามที่จําเปน และตองมีรูปถายของผูถือประกาศนียบัตรปดไวดวย
ประกาศนียบัตรสําหรับคนถือทายใหมีอายุสามป นอกนั้นใหมีอายุหาปเมื่อครบกําหนดแลว ผูถือตองนํามาเปลี่ยน
ใหม ใหเรียกคาธรรมเนียมการเปลี่ยนประกาศนียบัตรกึ่งหนึ่งแหงอัตราคาธรรมเนียมเดิม และถาเจาทาจะตองการใหแสดง
พยานหลักฐานดังที่บัญญัติไวในมาตรา 278 ก็ทําได
มาตรา 281 บรรดาประกาศนียบัตรสําหรับความรูที่ไดออกใหไปแลวกอนเวลาประกาศใชพระราชบัญญัตินี้นั้น ให
เปนอันใชไดมีกําหนดหาปนับแตวันที่ออกประกาศนียบัตรใหไปแลว
มาตรา 282(2) ผูใดทําการในเรือในตําแหนงที่กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือกําหนดใหตองมีประกาศนียบัตร
รับรองความรูความสามารถ โดยมิไดรับประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถอันถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถา
ทําการในเรือในขณะที่ประกาศนียบัตรสิ้นอายุแลว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 283(3) ผูใดนําประกาศนียบัตรของผูอื่นมาใชหรือแสดง วาเปนประกาศนียบัตรของตน หรือผูใดจัดหา
ประกาศนียบัตรมาเพื่อใหผูอื่นกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 284(4) ผูทําการในเรือในตําแหนงที่กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือกําหนดใหตองมีประกาศนียบัตรรับรอง
ความรูความสามารถ ตองเก็บประกาศนียบัตรของตนไวในเรือเพื่อใหเจาทาตรวจดูไดในขณะที่ทําการ
ถาเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือประสงคจะเปลี่ยนตัวผูทําการในเรือลําใด ใหเจาของหรือตัวแทนเจาของเรือนํา
ใบอนุญาตใชเรือลํานั้นพรอมทั้งประกาศนียบัตรของผูที่จะทําการในเรือลํานั้นไปใหเจาพนักงานออกใบอนุญาตบันทึกการ
เปลี่ยนตัวผูทําการในเรือไวในใบอนุญาตใชเรือ ณ ที่ทําการเจาทาทองถิ่นที่เรือนั้นขึ้นทะเบียน ภายในกําหนดสิบหาวัน
มาตรา 285 คนรับจางสําหรับ ทําการในเรือเดินทะเลคนใด จะเขาทําการงานหรือมีผูจางทําการงานในเรือกําปน
ชาติไทย หรือเรือกําปนตางประเทศชาติใดที่ไมมีกงสุลประจําอยูในประเทศไทย ตองไดรับอนุญาตจากเจาทากอนจึงทําได
และเจาทาตองเรียกใบพยานเลิกจางที่ผูนั้นไดรับจากเรือที่ตนไดทําการงานมาแลวในหนหลังมาเก็บรักษาไวดวย ถาและผู
นั้นนําใบพยานเชนนั้นมาสงไมได ทานวาผูนั้นจําเปนตองชี้แจงวาเปนดวยเหตุใดใหเปนที่พอใจเจาทา
มาตรา 286 คาธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะไดกําหนดตามครั้งคราวนั้น ใหเรียกเก็บสําหรับการวาจางและการเลิก
จางทุกครั้ง ใหเจาทาจัดระเบียบพิกัดคาธรรมเนียมเชนนี้ปดประกาศไวในที่แลเห็นงาย ณ ที่วาการกรมเจาทา และใหมี
อํานาจไมยอมเปนธุระจัดการวาจางหรือการเลิกจางรายใด ๆ กอนไดรับคาธรรมเนียมในสวนนั้น
มาตรา 287 เจาของเรือหรือนายเรือกําปนจะวาจางหรือเลิกจางคนการสําหรับเรือเดินทะเล ณ ที่วาการกรมเจาทา
ตองเสียเงินคาธรรมเนียมตามพิกัดที่ตั้งไวสําหรับการวาจางหรือเลิกจางนั้นทุกครั้ง

(1)
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(2) (3)
(4)

มาตรา 288 เมื่อคนทําการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจางจากเรือกําปนไทยลําหนึ่งลําใดภายในพระราชอาณาเขต
นายเรือกําปนลํานั้นตองทําใบพยานการเลิกจางใหผูนั้นไปฉบับหนึ่งเปนคูมือ ใหทําใหในเวลาที่เลิกจางและใหเขียนความ
ลงไวในนั้นวาผูนั้นไดรับจางชานานเทาใด ประเภทการที่ไดใชใหทําและเลิกจางเมื่อวันใด และลงลายมือนายเรือเปนสําคัญ
ถาและผูเลิกรับจางจะขอรองใหทําหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมวาไดใหคาจางและไดหักเงินคาจางอยางไร นายเรือตองทําใหตาม
ประสงค ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่รองขอ
มาตรา 289 การเลิกจางคนทําการในเรือเดินทะเลจากเรือกําปนชาติไทยหรือจากเรือกําปนตางประเทศที่ไมมีกงสุล
ประจําอยูในประเทศไทยนั้นหามมิใหทําในที่อื่น นอกจากที่วาการกรมเจาทา
มาตรา 290(1) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 284 มาตรา 285 มาตรา 287 มาตรา 288 หรือมาตรา 289 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท
หมวดที่ 8
วาดวยการใชอํานาจทําโทษสําหรับความผิด
––––––––––
มาตรา 291(2) ผูนํารอง นายเรือ ตนหน สรั่ง ไตกง นายทาย คนถือทาย ตนกล หรือคนใชเครื่อง ที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตผูใดหยอนความสามารถ หรือประพฤติไมสมควรแกหนาที่ ละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือขอบังคับเกี่ยวแกการเดินเรือหรือหนาที่ของตน ใหเจาทามีอํานาจที่จะสั่งงดไมใหใชประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมี
กําหนดไมเกินสองป แตไมเปนการลบลางโทษอยางอื่นซึ่งผูนั้นจะพึงไดรับ
ถาผูนั้นไมพอใจคําสั่งใหงดใชประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ใหผูนั้นมีสิทธิที่จะอุทธรณไปยังรัฐมนตรีเจาหนาที่
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําชี้ขาดของรัฐมนตรีนั้นเปนที่สุด แตในระหวางที่รัฐมนตรียังมิไดชี้ขาด คําสั่ง
ใหงดใชประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีผลบังคับได
มาตรา 292 เจาทาทุกตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะงดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตใด ๆ ไดตาม
ลักษณะมาตรา 291 และเพื่อประกอบกับการเชนนั้น ใหเจาทามีอํานาจทําการไตสวน และหมายเรียกพยานและสืบพยาน
ไดทุกอยาง ถาพยานคนใดไมมาเบิกพยานหรือขัดขืนไมยอมเบิกพยานก็ดี ทานวามีความผิดตองระวางโทษตอหนาศาล
ธรรมดา ตามโทษานุโทษที่กฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิดเชนนั้น
ในการไตสวนอยางใดตามที่วามาแลวเจาทาจะมีผูชว ยวินิจฉัยสองนายซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาลจะเลือกจาก
จําพวกคนที่มีความรอบรูชํานาญในการเดินเรือทะเลมานั่งพรอมดวยก็ได
ถาผูตองคดีคนใดไมมีความพอใจ และจะขอใหตรวจคําตัดสินของคณะที่ไตสวนเชนวามานี้เสียใหม ทานวาจะฟอง
อุทธรณเจาทาตอศาลอันมีหนาที่ก็ฟองได
มาตรา 293 การใชอํานาจปรับโทษที่ใหไวแกเจาทาตามพระราชบัญญัตินี้นั้น ไมเกี่ยวของอยางใดกับคดีทางอาญา
หรือทางแพง ซึ่งอาจฟองรองจําเลยในความผิดอันเดียวนั้น ตอศาลซึ่งมีหนาที่เพื่อใหลงโทษหรือใหปรับจําเลยใช
คาเสียหายตามลักษณะที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นสําหรับความผิดนั้น
(1)
(2)
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มาตรา 294(1) ผูใดถูกเจาทายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ และสั่ง
ใหนําประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นสงเจาทาถาไมสงภายในเวลาที่เจาทากําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน
บาท
มาตรา 295 ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนั้นทานใหยกเลิกเปนอันใชไมไดตอไปทุกฉบับ
มาตรา 296 บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ถูกยึดไวชั่วคราวนั้น ใหรักษาไว ณ ที่วาการกรมเจาทา เมื่อ
ครบกําหนดเวลาที่ใหยึดแลวใหสงคืนแกผูถือรับไปตามเดิม แตตองจดความที่ไดยึดนั้นลงไวในฉบับประกาศนียบัตรหรือ
ใบอนุญาตนั้นดวยเปนสําคัญ
หมวดที่ 9
ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพง
––––––––––
มาตรา 297(2) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาทาหรือเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแตหารอยบาทถึงหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดตอสูหรือขัดขวางเจาทาหรือเจาพนักงานในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการตอสูหรือขัดขวางนั้นกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 298 ในความผิดอยางใด ๆ ตอพระราชบัญญัตินี้ ถาผูที่ควบคุมเรือหรือควบคุมเครื่องจักรของเรือกําปนและ
เรือเล็กตาง ๆ ลําใดซึ่งเปนจําเลยนั้นหลบหนีตามตัวไมได ทานวาศาลมีอํานาจลงโทษปรับแกเจาของเรือหรือแกผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้นไดตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา 299 เจาของเรือหรือผูที่รับใบอนุญาตสําหรับเรือกําปนและเรือเล็กตาง ๆ ทุกลํา ตองเปนผูรับผิดชอบในการ
ใชคาปรับตาง ๆ ซึ่งนายเรือตนกล ตนหน หรือลูกเรือลํานั้นถูกปรับโดยกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตอ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 300 เจาของแพไมทุกแพตองเปนผูรับผิดชอบในการใชคาปรับตาง ๆ ซึ่งผูที่ควบคุมแพหรือคนประจําการใน
แพนั้นถูกปรับโดยกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 301 ลักษณะโทษตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ทานวาไมเกี่ยวของอยางใดกับความรับผิดชอบซึ่ง
จําเลยจะพึงถูกปรับในคดีสวนแพง เพราะความผิดอยางหนึ่งอยางใดตอพระราชบัญญัตินี้

(1) (2)
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หมวดที่ 10
ขอบังคับทั่วไปสําหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน
––––––––––
มาตรา 302 ถามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เปนโดยความไมไดแกลงหรือเปนโดยเหตุใด ๆ ซึ่งเหลือความสามารถของ
มนุษยจะปองกันไดก็ดี ทานวาอันตรายและความเสียหายที่ไดมีขึ้นแกเรือลําใดมากนอยเทาใดตองเปนพับกับเรือลํานั้นเอง
ทั้งสิ้น
มาตรา 303 ถามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เปนดวยความผิดหรือความละเลย ทานวาอันตรายและความเสียหายที่ไดมี
ขึ้นมากนอยเทาใด ใหปรับเอาแกเรือลําที่มีความผิดหรือมีความละเลยนั้น
มาตรา 304 ถาเรือที่โดนกันนั้น ตางมีความผิดหรือความละเลยทั้งสองลํา ทานวาไมตองปรับใหฝายใดใช
คาเสียหายอันตรายซึ่งไดมีแกลําใดหรือทั้งสองลําเวนไวแตถาพิจารณาไดความปรากฏวามูลเหตุที่โดนกันไดเกิดจากฝาย
ใดโดยมากฉะนั้น จึงใหศาลซึ่งมีหนาที่ตัดสินกําหนดจํานวนเงินที่ฝายนั้นตองใชคาเสียหายใหแกอีกฝายหนึ่ง
มาตรา 305 เมื่อมีความผิดหรือความละเลยเกิดขึ้นอยางใด อันเรือที่เกี่ยวของมีความผิดดวยกันทั้งสองฝาย ทานวา
เจาของหรือนายเรือทั้งสองลํานั้น หรือลําใดแตลําเดียวตองรับผิดชอบใชคาอันตรายหรือความเสียหายที่ไดมีขึ้นแกสิ่งของที่
บรรทุกในเรือหรือแกบุคคล เพราะความผิดหรือความละเลยที่ไดกระทํานั้น
ถาและการตองใชคาอันตรายหรือความเสีย หายนั้นตกหนักแกเรือที่ตองคดีนั้นแตลําเดียว ทานวาเรือลํานั้นยอมมี
อํานาจที่จะฟองรองใหเรืออีกลําหนึ่งที่ตองคดีดวยกันชวยใชเงินที่ไดเสียไปแลวนั้นกึ่งหนึ่ง
ถาและทางพิจารณาตามกฎหมายไดพิพากษาวาความรับผิดชอบนั้นควรแบงกันเปนอยางอื่นนอกจากที่วามาแลว
ฉะนั้น ทานวาการที่จะตองใชเงินคาอันตรายหรือความเสียหายตองเปนไปตามคําพิพากษานั้น
มาตรา 306 การรองเอาคาเสียหายนั้น ทานวากัปตันหรือนายเรือลําใดที่เกี่ยวในคดียอมมีอํานาจเปนโจทกแทน
บรรดาบุคคลที่เกี่ยวของนั้นได
มาตรา 307 ถาการที่เรือโดนกันเปนเหตุใหเสียชีวิตหรือเกิดบาดเจ็บแกบุคคล ทานวาเงินคาเสียหายที่ตัดสินใหเสีย
ในสวนนี้ตองใชกอนคาเสียหายอยางอื่น ๆ
มาตรา 308 คํารองเอาคาเสียหายอยางใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนั้น ทานวาตองยื่นภายในหกเดือนนับจาก
วันที่ผูเกี่ยวของเปนโจทกไดทราบเหตุอันนั้น
มาตรา 309 เมื่อไดมีคําฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นตอศาล ถาผูใดที่เกี่ยวในคดีรองขอขึ้น
ทานวาผูพิพากษาที่มีหนาที่มีอํานาจที่จะออกคําสั่งใหมีการอายัติแกเรือลําเดียวหรือหลายลํา อันตองหาวาเปนตนเหตุใน
การที่เรือโดนกันนั้นได
มาตรา 310(1) (1) ถามีความผิดอยางใดตอกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุเรือโดนกันเกิดขึ้นเพราะความละเมิดของ
นายเรือ ผูที่ควบคุมเรือหรือเจาของเรือผูใด อันเปนละเมิดที่กระทําดวยความจงใจ นายเรือ ผูที่ควบคุมเรือหรือเจาของเรือผู
นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

(1)

ความใน(1)ของมาตรา 310 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16)

(2) ถามีความเสียหายเกิดขึ้นแกบุคคล หรือทรัพยสมบัติเพราะเหตุเรือลําใดไมปฏิบัติตามขอบังคับอยางหนึ่งอยาง
ใด ในกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุเรือโดนกัน ทานวาใหถือวาความเสียหายอันนั้นเทากับไดมีขึ้นจากความละเมิดอัน
จงใจของผูควบคุมการอยูบนดาดฟาเรือลํานั้นในขณะที่เกิดเหตุ เวนแต ถาพิสูจนใหศาลเห็นเปนที่พอใจวามีเหตุอันจําเปน
ในขณะนั้นที่จะตองประพฤติใหผิดไปจากกฎขอบังคับที่วามาแลว
(3) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถาปรากฏขึ้นตอศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้นวาไดมีความละเมิดเกิดขึ้นตอขอบังคับขอหนึ่งขอ
ใดแหงกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุเรือโดนกัน ทานใหถือวาความผิดที่เปนมูลแหงคดีนั้นตกอยูกับเรือลําที่ไดมีความ
ละเมิดอันนั้น เวนไวแตถาพิสูจนใหศาลเห็นเปนที่พอใจวาไดมเี หตุอันจําเปนที่จะตองประพฤติใหผิดไปจากกฎขอบังคับ
ที่วามาแลว
มาตรา 311 เมื่อเจาของเรือหรือนายเรือลําใดตองการกฎขอบังคับสําหรับปองกันเหตุเรือโดนกัน ก็ใหเจาทาจายให
ตามความประสงค
มาตรา 312 เมื่อเกิดเหตุเรือสองลําโดนกันขึ้นเวลาใด นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือทั้งสองฝาย เมื่อเห็นวาจะกระทํา
ไดเพียงใดโดยไมเปนที่นากลัวอันตรายจะมีขึ้นแกเรือ หรือลูกเรือ หรือคนโดยสาร(ที่หากจะมี)ในเรือของตนทานวาเปน
หนาที่ของนายเรือหรือผูควบคุมเรือควรจะกระทําดังตอไปนี้ คือ
(ก) ตองชวยเหลือตามความสามารถที่จะกระทําไดเพียงใดแกเรืออีกลําหนึ่ง ที่โดนกัน และแกนายเรือ ลูกเรือ และ
คนโดยสาร (ถาหากมี) ของเรือลํานั้นเพื่อปองกันใหพนจากอันตรายที่จะพึงเกิดจากเหตุที่เรือโดนกันนั้น และตองรอเรืออยู
ใกลกับเรือลํานั้นจนกวาจะเปนที่แนใจวาไมตองการใหชวยเหลืออีกตอไป
(ข) ตองแจงชื่อเรือ ชื่อเมืองทาที่เปนสํานักของเรือของตน และมาจากเมืองทาใด จะไปเมืองทาใด แกนายเรือหรือผู
ควบคุมเรืออีกลําหนึ่งที่โดนกันนั้นใหทราบ
ถานายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือลําใดละเลยไมกระทําตามขอปฏิบัติที่วาไวในมาตรานี้ และไมมีเหตุอันสมควรที่จะแก
ตัวไดวาเปนดวยเหตุใดทานวาถาไมมีสักขีพยานแนนอนวาเปนอยางอื่น ตองถือวาเหตุเรือโดนกันนั้นไดเกิดขึ้นเพราะความ
ประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความประพฤติละเมิดฉะนั้น
(1)
นายเรือหรือผูที่ควบคุมเรือผูใดละเลยหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรานี้โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเจาทามีอํานาจสั่งงดใช
ประกาศนียบัตรสําหรับทําการในหนาที่เชนนั้น มีกําหนดไมเกินสองปหรือสั่งหามใชประกาศนียบัตรนั้นตลอดไปก็ได
แบบที่ 1
แบบคําถามซึ่งนายเรือตองชี้แจงในเวลาที่เรือเขามาถึง
––––––––––
(1) วันที่เรือมาถึง ..................................
(2) ชื่อเรือ ..................................
(3) ธงชาติของเรือ .................................
(4) ประเภทของเรือ ................................
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16)

(5) เรือขนาดกี่ตัน ..................................
(6) ชื่อนายเรือ ..................................
(7) เรือมาขึ้นแกผูใด ................................
(8) เรือมา จากไหน .................................
(9) ไดออกเรือจากนั้นเมื่อวันใด ........................
(10) ประเภทสินคาที่บรรทุกมาในเรือ .....................
(11) มียาฝนบรรทุกมาเทาใร ...........................
(12) มีหนังสือสงไปรษณียมาเทาไร .......................
(13) มีเครื่องอาวุธอยางไรเทาไร .......................
(14) มีเครื่องกระสุนปนและเครื่องระเบิดอยางไรเทาไร........
(15) มีโรครายที่ติดกันไดหรือไม..........................
(16) ไดมีคนตายในเรือหรือไม...........................
(17) จํานวนคนประจําเรือ..............................
(18) จํานวนคนโดยสารชั้นมีหองใหพัก......................
(19) จํานวนคนโดยสารที่อาศัยพักบนดาดฟา..................
(20) จดหมายเหตุ .................................
แบบที่ 2(1)
พิกัดคาจางนํารอง
––––––––––
ยกเลิก
แบบที่ 3(2)
พิกัดคาธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ
––––––––––
ยกเลิก
พระราชบัญญัติตราไว ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2456 เปนวันที่ 979 ในรัชกาลปจจุบัน

(1) (2)

ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477(ฉบับที่ 2) (รก.2477/-/121)

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 5)
หมายเหตุ :- ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ใหยกเลิกมีความมาตรา 11 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) ดังนี้ "แตเจาของเรือหรือนายเรือยอมมีสิทธิที่จะเรียกรองขอใหผูนํารองชดใช
คาเสียหายใหแกตนอีกตอหนึ่ง"
*[รก.2479/-/719/29 พฤศจิกายน 2479]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2483
หมายเหตุ :- หลักการแกไขกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยที่เกี่ยวกับคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพื่อใหรัฐมนตรีผูมีหนาที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ พิจารณาผอนผันลดอัตราคาธรรมเนียมลงหรืองดเวนไมเก็บ
สําหรับเรือชนิดใด เพื่อใชในทองที่ใด เปนกําหนดเวลาเทาใดได
*[รก.2483/-/440/1 ตุลาคม 2483]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2510
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเดินเรือใน
นานน้ําไทยในสวนที่เกี่ยวกับทางเดินเรือ เขตทาเรือ เขตจอดเรือ คาปรับและคาธรรมเนียมที่ใชอยูไมเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาว
*[รก.2510/30/158/4 เมษายน 2510]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2520
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหเจาทามีอํานาจประกาศกําหนด
เสนทางเดินเรือและควบคุมการเดินเรือในเขตทากรุงเทพฯ และในแมน้ําลําคลองเปนการเฉพาะคราวได ทั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือในเขตทากรุงเทพฯ และในแมน้ําลําคลองเปนการเฉพาะคราวได ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือในเขตกรุงเทพฯ และในแมน้ําลําคลองอีกทั้งอัตราโทษที่จะลงแกผูฝาฝนที่มีอยูในหมวดที่ 4 ของภาคที่ 1 ยังไม
เหมาะสมถึงสถานการณปจจุบันสมควรแกไขปรับปรุงอัตราโทษดังกลาวเสียใหม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
*[รก.2520/86/17พ/19 กันยายน 2520]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2522
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันกฎหมายใหอํานาจเจาทาหรือเจาพนักงาน
ผูมีหนาที่ทําการขจัดสิ่งกีดขวางไดเฉพาะการเดินเรือในเขตทา หรือในแมน้ําที่เรือเดินไดตําบลใด ๆ เทานั้น ดังนั้น เมื่อมีเรือ
หรือสิ่งอื่นใดจมลงหรืออาจเปนอันตรายแกการเดินเรือนอกเขตทาและไมใชในแมน้ําที่เรือเดินได เจาทาหรือเจาพนักงานผู
มีหนาที่จึงไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายที่จะทําการขจัดสิ่งกีดขวางนั้นทันทวงที อันจะเปนการกอใหเกิดความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจและการคาทางทะเลของประเทศ จําเปนตองใหอํานาจแกเจาทาและเจาพนักงานผูมีหนาที่ทําการขจัดสิ่งกีด
ขวางดังกลาวไดตามควรแกกรณี และใหมีอํานาจขายทอดตลาดเรือหรือสิ่งอื่นใดและทรัพยสินที่มีอยูในเรือหรือสิ่งอื่นใดที่
จมลงหรืออาจเปนอันตรายได รวมทั้งใหมีการขจัดหรือปองกันสิ่งซึ่งกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมที่มีอยูในเรือหรือสิ่งอื่น
ใดนั้นไดดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
*[รก.2522/28/21พ/1 มีนาคม 2522]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2525
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคี
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ. 1960 แตกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ํา
ไทยยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย เพื่ออนุวัตการใหเปนไปตามอนุสัญญาดังกลาวขางตนและเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*[รก.2525/88/1พ/25 มิถุนายน 2525]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช 2535
หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันผูไดรับอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร
หรือสิ่งลวงล้ําน้ําไดใชอาคารหรือสิ่งลวงล้ําน้ํานั้นประกอบธุรกิจ สมควรแกไขอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้นและกําหนดใหผู
ไดรับอนุญาตดังกลาวตองชําระคาตอบแทนเปนรายปตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับขณะนี้
ประเทศไทยไดพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นเปนผลใหมีการนําเคมีภัณฑและสิ่งของตาง ๆ ที่อาจกอให
อันตรายขึ้นไดเขามาในประเทศเปนจํานวนมากกวาที่เปนมาในอดีต หากไมมีการควบคุมการนําเขามาโดยทางเรือให
เหมาะสมแลว อาจกอใหเกิดอันตรายอยางกวางขวางแกบุคคล สัตว สิ่งของและสิ่งแวดลอม สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของกรมเจาทาในการควบคุมการขนสงสิ่งของที่อาจทําใหเกิดอันตรายได และเนื่องจากอัตรา
โทษสําหรับผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยยังไมเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ขึ้น
*[รก.2535/44/16/9 เมษายน 2535]

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช 2540
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศพระบรมราชโองการกําหนด
เขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทยสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช
2456 เพื่อขยายอํานาจบังคับการตามกฎหมายดังกลาวบางประการไปใชในบริเวณนานน้ําดังกลาวดวย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
*[รก.2540/72ก/18/16 พฤศจิกายน 2540]

