บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชกาหนดการเดินเรือ
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทย ดังนี
๑. ยกเลิกพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้ว ยการเดินเรือ ในน่านนาไทยทังระบบ โดยมีการปรับปรุง
โครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) และรัฐเมืองท่า (Port
State Jurisdiction) ให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
๓. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือให้รองรับอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีหรือที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นภาคี
๔. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่าง ๆ ขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิก
ต้องรับการตรวจประเมินในเวลาอันใกล้นี
๕. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ทังระบบ เพื่อให้สอดรับกับการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing : IUU Fishing) ตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความมั่งคงในทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

เหตุผล
๑. เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ใช้บังคับ
เป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะ
เรื่องเฉพาะประเด็นในบางบทบัญญัติมาตราตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน มิได้มีการแก้ไขปัญหาการกากับดูแล
การเดินเรือและการบริหารจัดการเรือทังระบบ ส่งผลให้การกากับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือ
ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ประเทศไทยในฐานะสมาชิก ขององค์ ก ารทางทะเลระหว่า งประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) จาเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งกาหนดมาตรฐานสากล
ความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับเรือ คนประจาเรือ ท่าเรือ ร่องนาทางเรือเดิน และสิ่งแวดล้อมทางนา รวมถึง
เพื่อ ให้ เรื อไทยสามารถเข้าไปรั บ ส่ งสิ น ค้า ยัง ประเทศต่ าง ๆ รวมทั งประเทศไทยได้รั บการยอมรับ ในเวที
การค้าระหว่างประเทศด้านพาณิช ยนาวี ที่ผ่ านมาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ล ะฉบับ
จาเป็นต้องมีการออกกฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีขันตอนและใช้เวลามากในการเข้าเป็นภาคี
ดังนัน เพีย งการบัญญัติไว้ในพระราชกาหนดให้มีอานาจในการออกอนุบัญญัติ เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือสินค้า หรือเรือประมง จะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
๓. ประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณ จาเป็นต้องมีการ
ออกกฎหมายให้อานาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการ
เร่งแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการใน
การป้องกัน ยับยัง และขจัดการกระทาประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการแก้ปัญหาแล้ว
ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้การกากับดูแลการเดินเรือและการบริหาร
จัดการในภาพรวมทังระบบสาหรับเรือ ท่าเรือและคนประจาเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่สนับสนุนการทา
การประมง คนประจ าเรื อ ประมง และท่ า เรื อ ประมง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ส ามารถ
เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาในการทาการประมงสามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับ
มาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ป ระกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย หากมิได้มีการป้องกันและแก้ไขโดย
เร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้
ดังนั น จึ งเป็ นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกาหนดนี

ร่าง
พระราชกาหนด
การเดินเรือ
พ.ศ. ....
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….....................................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทย
พระราชกาหนดนีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ด้ว ยพระราชบั ญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ใช้บังคับเป็น
เวลานานกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง
เฉพาะประเด็นในบางบทบัญญัติมาตราตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน มิได้มีการแก้ไขปัญหาการกากับดูแลการ
เดินเรือและการบริห ารจัดการเรือทังระบบ ส่งผลให้ การกากับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือ
ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประเทศไทยในฐานะสมาชิ ก ขององค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) จาเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งกาหนดมาตรฐานสากล
ความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับเรือ คนประจาเรือ ท่าเรือ ร่องนาทางเรือเดิน และสิ่งแวดล้อมทางนา รวมถึง
เพื่อ ให้ เรื อไทยสามารถเข้าไปรั บ ส่ งสิ น ค้า ยัง ประเทศต่ าง ๆ รวมทั งประเทศไทยได้รั บการยอมรับ ในเวที
การค้าระหว่างประเทศด้านพาณิช ยนาวี ที่ผ่ านมาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ล ะฉบับ
จาเป็นต้องมีการออกกฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีขันตอนและใช้เวลามากในการเข้าเป็นภาคี
ดังนัน เพีย งการบัญญัติไว้ในพระราชกาหนดให้มีอานาจในการออกอนุบัญญัติ เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือสินค้า หรือเรือประมง จะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อีกทังประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมิน
ภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณ จาเป็นต้องมีการออกกฎหมายให้อานาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะ
ประเด็น เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้า
เป็นภาคีในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการเร่งแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการใน
การป้องกัน ยับยัง และขจัดการกระทาประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการดาเนินการแก้ปัญหาแล้ว
ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้การกากับดูแลการเดินเรือและการบริหาร
จัดการในภาพรวมทังระบบสาหรับเรือ ท่าเรือและคนประจาเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่สนับสนุนการทา
การประมง คนประจ าเรื อ ประมง และท่ า เรื อ ประมง เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ส ามารถ
เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาในการทาการประมงสามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับ
มาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ป ระกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่ อง และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย หากมิได้มีการป้องกันและแก้ไขโดย
เร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้
โดยที่ต้องมีการประกาศใช้บังคับกฎหมายให้ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการบังคับใช้กฎหมาย ทังนี เพื่อให้เป็นตามหลักนิติธรรมอันเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ย งได้ เพื่อประโยชน์
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกาหนดนี
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….....................................................................
มาตรา ๑ พระราชกาหนดนีเรียกว่า “พระราชกาหนดการเดินเรือ พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
(๒) ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ลงวันที่ ๕ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
(๓) ประกาศเปลี่ ย นแปลงพิ กั ด อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มประภาคารและโคมไฟ ลงวั น ที่
๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๔) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๕) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๖) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๗) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๘) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๙) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๑๐) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๑๑) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๙๐
(๑๒) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๙๓
(๑๓) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๕๑๐
(๑๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๑๕) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๕๒๐
(๑๖) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๒) พุทธศักราช ๒๕๒๒

(๑๗) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๕๒๕
(๑๘) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๔) พุทธศักราช ๒๕๓๕
(๑๙) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๕) พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๒๐) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒๑) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชกาหนดนี
“น่านนาไทย”หมายความว่า บรรดาน่านนาที่อยู่ภายใต้อานาจอธิปไตยของประเทศไทย
เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น
“เรือ”หมายความว่า ยานพาหนะทางนาทุกชนิดไม่ว่าจะใช้เพื่อบรรทุก ลาเลียง โดยสาร ลาก
จูง ดัน ยก ขุด ลอก ทาการประมงหรือเพื่อทาการอื่นใด รวมทังยานพาหนะอย่างอื่นที่สามารถใช้ในนาได้
ทานองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงแพ โป๊ะ อู่ลอย หรือแท่นขุดเจาะที่ยังไม่ได้ตังประจาที่อย่างถาวร
“เรือกล” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลไม่ว่าจะใช้กาลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เรือที่มิใช่เรือกล” หมายความว่า เรือที่มิได้เดินด้วยเครื่องจักรกล
“เรื อเดิน ทะเล” หมายความว่า เรือที่มีลักษณะตามปกติสาหรับใช้ในทะเลซึ่งอาจใช้เดิน
ในลานาได้ด้วย
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้สาหรับจับสัตว์นา หรือทรัพยากรมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในนา
“เรือลากจูง” หมายความว่า เรือที่ใช้สาหรับลากจูงเรือลาอื่น
“อู่ลอย” หมายความว่า สิ่งลอยนาสาหรับใช้ซ่อมเรือต่อเรือหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจ
สูบนาเข้าเพื่อให้จมลงและรับเรือหรือสิ่งอื่นใดเข้าไว้บนห้องลอย และอาจสูบนาออกเมื่อต้องการให้ลอยขึน
“แพ” หมายความว่า สิ่งใด ๆ ที่นามาประกอบหรือสร้างให้เป็นรูปร่างเพื่อใช้ลอยอยู่ในแม่นา
ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือใน
ทะเลภายในน่านนาไทย ไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ใด ๆ เช่น อยู่อาศัย การพาณิชย์ และสิ่งดังกล่าวไม่สามารถ
เคลื่อนที่ด้วยตนเองได้ ทังนี ให้รวมถึงโป๊ะด้วยแล้วแต่กรณี
“ตันกรอส”หมายความว่าขนาดของเรือที่คานวณได้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า
“ประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือ” หมายความว่า ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ
ประกาศนี ย บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญ ประกาศนี ย บั ต รการฝึ ก อบรม ประกาศนี ย บั ต รรั บ รอง
ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่นของอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
“ซากทรัพย์สิน” หมายความว่า ซากเรือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือ หรือเครื่องอุปกรณ์ของ
เรือ หรือสินค้าของเรือหรือสิ่งของใด ๆ ที่พบอยู่ในนา ใต้นาหรือที่ชายฝั่ง
“สารที่เป็นอันตราย” หมายความว่า นามัน สาร หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเมื่อปล่อยทิงลงสู่ทะเลหรือ
แหล่งนาใด ๆ แล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือแหล่งนาหรืออาจ
ก่อให้ เกิ ดความเสี ย หายต่อความสวยงามตามธรรมชาติ หรื อรบกวนการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อัน ชอบด้ว ย
กฎหมายจากทะเลหรือแหล่งนานัน ๆ ทังนีให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด

“ทาการนาร่อง” หมายความว่า เข้าทาหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนานายเรือ เฉพาะในเรื่องการ
เดินเรือ การบังคับเรือให้เคลื่อนเดินไปอย่างปลอดภัย โดยนายเรือรับรู้และเห็นชอบด้วยกับคาบอก คาแนะนา
ของผู้ น าร่ อ ง นายเรื อ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความปลอดภั ย ในการเดิ น เรื อ และมี อ านาจในการแก้ ไ ขหรื อ
เปลี่ยนแปลงคาแนะนาของผู้นาร่องเมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัย
“การลากจูง ” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ของเรือลาใดลาหนึ่งอันเกี่ยวกับการผลัก
การดัน การดึง การเคลื่อนที่การขนาบข้างหรือการลอยลา ต่อเรืออื่นหรือสิ่งใด ๆ
“ทางนา”หมายความว่า พืนนาที่ใช้ห รือสามารถใช้ในการเดินเรือได้ และให้ หมายความ
รวมถึงแม่นา ลาคลอง ทะเลสาบ ทะเล ชายหาด ชายตลิ่ง และชายฝั่ง หรือพืนนาอื่นใดที่กรมเจ้าท่าได้รับ
มอบหมายให้ดูแลรักษาด้วย
“สิ่งล่วงลาทางนา” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้ างหรือสิ่งอื่นใดที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดยึดติดกับ
พืนดินไม่ว่าจะเป็นพืนดินใต้นาหรือพืนดินที่ติดต่อกับทางนา เพื่อมิให้มีการเคลื่อนที่ไปมา
“เมืองท่า”หมายความว่า ทาเล หรือถิ่นที่จอดเรือเพื่อบรรทุกหรือขนถ่ายคนโดยสารหรือของ
“ท่าเรือระหว่างประเทศ” หมายความว่า ท่าเรือที่ให้บริการในการจอดเทียบ บรรทุก หรือขน
ถ่ายของ หรือรับหรือส่งคนโดยสาร แก่เรือที่เป็นเรือเดินระหว่างประเทศ ทังนีไม่รวมถึงแท่นขุดเจาะ
“ท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศ” หมายความว่า ท่าเรือที่ให้บริการในการจอดเทียบ
บรรทุก หรือขนถ่ายของ หรือรับหรือ ส่งคนโดยสาร แก่เรือทั่วไปที่มิใช่เรือเดินระหว่างประเทศ ทังนีไม่รวมถึง
แท่นขุดเจาะ
“ผู้นาร่อง” หมายความว่า บุคคลที่มีใบอนุญาตผู้นาร่องและทาการนาร่อง
“ผู้ควบคุมเรือ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีทาหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบสูงสุดในเรือ แต่
ไม่รวมถึงผู้นาร่อง
“คนประจาเรือ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีหน้าที่ทาการประจาอยู่ในเรือ
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่
(๑) คนประจาเรือ หรือผู้อื่นที่รับจ้างทางานในเรือชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของเรือนัน
(๒) เด็กที่มีอายุต่ากว่าหนึ่งปี
“ผู้พิทักษ์” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมเจ้าท่าซึ่งอธิบดีแต่งตังให้เป็นผู้ดูแลรักษา
ตลอดจนดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับซากทรัพย์สินตามพระราชกาหนดนี
“อาสาสมัครทางนา” หมายความว่า องค์กร ชุมชน สมาคม นิติบุคคล หรือประชาชน ซึ่ง
ได้รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ช่ว ยเหลื อสนั บ สนุน การปฏิบัติ งานของเจ้าท่ า กรมเจ้ าท่า หรื อเจ้า หน้า ที่ของ
กรมเจ้าท่าตามพระราชกาหนดนี
“ผู้ เชี่ ย วชาญทางน า” หมายความว่า องค์ กร ชุ มชน สมาคม นิติ บุค คล หรือ ประชาชน
ซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางนา การคมนาคมและขนส่งทางนา การพาณิชยนาวี สิ่งแวดล้อมทางนา
การสอบสวนอุบัติเหตุทางนา การกู้เรือ การรือถอนสิ่งที่กีดขวางทางนา กฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคมนาคมและขนส่งทางนา ซึ่งได้รับ มอบหมายให้ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าท่า กรมเจ้าท่า หรือเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าตามพระราชกาหนดนี

“เจ้าท่า” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้เป็นเจ้าท่า
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเจ้าท่า
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกาหนดนี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกาหนดนีและให้มีอานาจ
(๑) ออกกฎกระทรวงและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี และ
(๒) ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงินอย่างอื่นที่ต้องชาระไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชกาหนดนีหรือตามพระราชกฤษฎีกา
(๓) ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อรองรับการปฏิบัติให้ตามความตกลงระหว่างประเทศ
กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือเงินอย่างอื่นที่ต้องชาระตามที่กาหนดไว้ใน
บัญชีท้ายพระราชกาหนดนีให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชกาหนดนีกาหนดห้ามมิให้กระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือมีบทบัญญัติกาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และ
ไม่มีบทบัญญัติในมาตรานันกาหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่ าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าตอบแทนไว้
โดยเฉพาะ ถ้าบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าให้กระทาการได้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยอาจกาหนดการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ ดังกล่าวสาหรับบุคคล เรือ
ท่าเรือ คนประจาเรือ หรือพืนที่ทางนาบริเวณใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการออกใบรับรอง ประกาศนีบัตร การออกใบแทนการ
ออกหนังสือใด ๆ รวมทังการขอคัดถ่ายสาเนาเอกสารและการขอให้เจ้าหน้าที่รับรองสาเนาเอกสารด้วย
การยื่นคาขอ การแจ้ง การอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรอง การอนุมัติ
การลงนามหรือการดาเนินการอย่างใด ๆ ตามพระราชกาหนดนีอาจกาหนดให้ดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
อีกทางหนึ่งตามหลักเกณฑ์ ขันตอน เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดในประกาศกรมเจ้าท่า
มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่า และประกาศกรมเจ้าท่า
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกาหนดนี
คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่า และประกาศกรมเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การเดินเรือ การจอดเรือ เขตทางนา สิ่งปลูกสร้างล่วงลาทางนา และการใช้ทางนา
ส่วนที่ ๑
การเดินเรือและการจอดเรือในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่อง
ดังต่อไปนี
(๑) การเดินเรือเข้ามา การเดินเรือผ่าน การเดินเรือออกจาก หรือการเดินเรือในน่านนาไทย
หรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
(๒) การจอดเรือและการเคลื่อนย้ายเรือในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย
ของประเทศไทย
(๓) การเดินเรือเข้าไป การเดินเรือผ่าน การเดินเรือออกจาก หรือการเดินเรือในเขตท่าเรือ
หรือเมืองท่า
(๔) การจอดเรือและการเคลื่อนย้ายเรือในเขตท่าเรือหรือเมืองท่า
(๕) ก าหนดลั ก ษณะ ประเภท และขนาดของเรื อ ที่ ต้ อ งขออนุ ญ าตอย่ า งใด ๆ และเสี ย
ค่าธรรมเนียมในการอนุญาต กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(๖) การออกคาสั่งอย่างใด ๆ ของเจ้าท่าให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือ ตัวแทน
เจ้าของเรือ หรือตัวแทนผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติ
(๗) หน้ าที่ของเจ้ าของเรื อ ผู้ ควบคุมเรือ คนประจาเรือ ตัว แทนเจ้าของเรือ หรือตัวแทน
ผู้ควบคุมเรือ
(๘) กาหนดลักษณะ ประเภท และขนาดของเรือที่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตัวแทนเจ้าของ
เรือ หรือตัวแทนผู้ควบคุมเรือ ต้องการวางหลักประกันในเรื่องใด ๆ และอัตราเงินประกันที่ต้องวางและการ
ยกเว้นสาหรับเรือดังกล่าว
(๙) เรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกาหนดนี
หลักประกันที่ต้องวางตาม (๘) ให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ และให้ผู้วางหลักประกันมารับคืนเมื่อ
พ้นระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือตามระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด หากไม่มารับคืนภายในระยะเวลา
หนึ่งปีนับแต่วันพ้นกาหนดดังกล่าว ให้ตกเป็นของเจ้าท่าเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายตามพระราชกาหนดนี
มาตรา ๑๐ ให้เจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ในการเฝ้าระวังการเดินเรือเข้า ออก และจอด และการ
เคลื่อนย้ายเรือในน่านนาไทยหรือเดินเรือผ่านน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
และควบคุมดูแลการจัดการจราจรในน่านนาดังกล่าว
ผู้ใดจะนาเรือตามประเภท ลักษณะ และขนาดตามที่เจ้าท่าประกาศกาหนด มาใช้หรือเข้ามา
ในน่านนาไทยต้องติดตังระบบสาแดงตัวเรือ (Automatic Identification System) และระบบสื่อสารตามที่
เจ้าท่าประกาศกาหนด โดยเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือต้องจัดให้ระบบดังกล่าวมีสภาพที่สาแดงตัวเรือและอยู่ใน
สภาพที่สื่อสารได้ตลอดเวลา
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด ตามพระราชก าหนดนี ให้ เ จ้ า ท่ า มี อ านาจ
ดาเนินการไล่ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อเรือที่กระทาความผิดออกไปจนสินสุดขอบเขตของน่านนาที่อยู่ภายใต้
สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ประเทศไทยเป็นภาคีเพื่อบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมายได้

มาตรา ๑๒ เรื อตามลั กษณะ ประเภทและขนาดที่กาหนดในกฎกระทรวง เมื่อจะเดิน
ในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย เดินผ่านน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่
ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย จอดเรือ หรือเคลื่อนย้ายเรือจากที่จอดในน่านนาไทยหรือน่ านนาที่อยู่
ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย นายเรือต้องแจ้ง รายงาน หรือขออนุญาตต่อเจ้าท่า และปฏิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าท่า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ น าความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง และ
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนาเรือเดินทะเลที่ไม่มีสัญชาติ หรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จ หรือ
แสดงว่ามีสัญชาติตังแต่ส องสั ญชาติขึนไป เข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภ ายใต้สิ ทธิอธิปไตยของ
ประเทศไทย
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้เจ้าท่ามีอานาจดังนี
(๑) สั่งให้เรือนันเคลื่อนย้ายหรือไปจอดในที่ที่เจ้าท่ากาหนด
(๒) สั่งให้เรือนันออกจากน่านนาไทย หรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
(๓) สั่งกักเรือ
(๔) ขอให้ศาลสั่งยึดเรือและสิ่งต่าง ๆ ภายในเรือ เพื่อนามาขายทอดตลาดและนามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของรัฐที่เกิดจากการดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ กับเรือนัน
ให้เจ้าท่ามีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตาม (๑)
(๒) และ (๓) และอาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการขายทอดตลาดและการใช้จ่ายตาม (๔) ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสั ยว่าเรือที่ยังไม่เข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่
ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยล าใดไม่มีสัญชาติ หรือแสดงสัญชาติอันเป็นเท็จ หรือมีสัญชาติตังแต่
สองสั ญชาติขึนไป ให้ เจ้ าท่ามีอานาจปฏิเสธมิให้ เรือนันเข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภ ายใต้สิ ทธิ
อธิปไตยของประเทศไทย
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่เรือที่ชักธงของประเทศซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือทบวง
การชานาญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติมีมติให้คว่าบาตรด้วย
กรณีที่มีการนาเรือเข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของไทย โดย
ฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าท่า ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้นามาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
เขตทางนาและทางเรือเดิน
มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี
(๑) กาหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ หรือเขตห้ามจอดเรือ
(๒) กาหนดทางเรือเดิน หรือเส้นทางเดินเรือ
(๓) กาหนดเขตควบคุมการเดินเรือ หรือเขตห้ามเดินเรือ

(๔) กาหนดเขตควบคุมการจราจร
(๕) กาหนดเมืองท่าหรือเขตเมืองท่า
(๖) กาหนดการจัดทาแผนแบ่งแนวจราจร และกาหนดเขตทางนาที่ต้องจัดทาแผนแบ่งแนวจราจร
(๗) กาหนดลักษณะ ประเภท และชนิดของเรือที่ต้องบังคับให้เดินหรือจอด วิธีการเดินเรือ
หรือจอดเรือ การควบคุมเรือ การลากจูงเรือ การเคลื่อนย้ายเรือ การขนถ่ายสินค้าหรือ ขนส่งผู้โดยสาร การ
อนุญาตให้ เดินเรือจอดเรือ ลากจูงเรือ หรือเคลื่อนย้ายเรือ ข้อยกเว้นในการเดินเรือ จอดเรือ ลากจูงเรือ หรือ
เคลื่อนย้ายเรือ ทังในเขตหรือทางและนอกเขตหรือทางตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
(๘) กาหนดเครื่องหมายการเดินเรือ เครื่องช่วยการเดินเรือหรือระบบการเดินเรื อที่ต้องมีการ
ติดตังในแต่ละพืนที่หรือในเรือแต่ละลา รวมทังกาหนดให้เรือต้องเดินตามเครื่องหมาย เครื่องช่วยหรือระบบ
ดังกล่าว หรือกาหนดให้เจ้าของเรือ นายเรือหรือบุคคลใด ๆ ต้องปฏิบัติอย่างใด ๆ ในแต่ละพืนที่นัน
(๙) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการบริหารจัดการ การให้บริการ หรือเรื่องอื่นใด
เกี่ยวกับเขตหรือทางและนอกเขตหรือทาง หรือเกี่ยวกับเครื่องหมายการเดินเรือ เครื่องช่วยการเดินเรือ หรือ
ระบบการเดินเรือ ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘)
(๑๐) กาหนดค่ าธรรมเนี ยม ค่าบริการ หรื อค่าใช้จ่ายในการใช้เขตและทาง การให้ บริการ
เครื่องหมายการเดินเรือ เครื่องช่วยการเดินเรือ หรือระบบการเดินเรือ ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๙) และอาจกาหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณีใด ๆ ด้วยก็ได้
เมืองท่าใด ๆ ในราชการอาณาจักรให้เป็นไปตามพืนที่ของจังหวัดนัน ๆ เว้นแต่รัฐมนตรีจะ
กาหนดเมืองท่าหรือเขตเมืองท่าตาม (๕) โดยกาหนดเป็นบางพืนที่ในแต่ละจังหวัด รวมพืนที่ ในหลายจังหวัด
กาหนดเฉพาะบางพืนที่ในทะเลภายในน่านนาไทยหรือน่า นนาภายในสิทธิอธิปไตยของไทย หรือกาหนดพืนที่
อย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกาหนดตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี ให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งพัก
ใช้ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกาหนดไม่เกินหกเดือน และให้นาความในมาตรา ๑๓ วรรคสองและวรรคสาม
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เพื่อควบคุมการเดินเรือและการรักษาความปลอดภัยทางนา ห้ามมิให้ผู้ใดเดินเรือ
เข้าไปหรือเข้าไปด้วยวิธีการใด ๆ ในเขตควบคุมการเดินเรือและเขตห้ามเดินเรือ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
โดยต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าท่าประกาศกาหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดเดินเรือ เคลื่อนย้ายเรือ หรือดาเนินการใด ๆ ในเขตควบคุมการเดินเรือ เขตห้าม
เดินเรือ เขตจอดเรือ เขตห้ามจอดเรือ ทางเรือเดิน เส้นทางเดินเรือ และเขตควบคุมการจราจร โดยฝ่าฝืนคาสั่ง
ของเจ้าท่าและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าท่าประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ เ จ้ า ท่ า มี อ านาจสั่ ง พั ก ใช้
ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกาหนดไม่เกินหกเดือน กรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นครังที่สอง
ให้ เ จ้ า ท่ า มี อ านาจสั่ ง พั ก ใช้ ป ระกาศนี ย บั ต รผู้ ค วบคุ ม เรื อ มี ก าหนดไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี และกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเกินกว่าสองครังให้เจ้าท่ามีอานาจยึดและเพิกถอนประกาศนียบัตรดังกล่าว
ผู้ควบคุมเรือที่ถูกพักใช้ ถูกยึดหรือถูกเพิกถอนประกาศนียบัตรตามวรรคก่อนมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งคาวิ นิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่ยังไม่มี
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้คาสั่งนันใช้บังคับได้

ในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือตามวรรคหนึ่งได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือจากรัฐบาลต่างประเทศ
ให้เจ้าท่าแจ้ งพฤติการณ์ของผู้ ควบคุมเรือดังกล่าวไปยังผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุลของรัฐ บาล
ต่างประเทศที่ออกประกาศนียบัตรให้นันที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อดาเนินการต่อไปตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว
มาตรา ๑๗ ให้เจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ดูแล รักษา พัฒนา หรือจัดทาทางนา ร่องนา และทางเรือเดิน
รวมทังปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใด ๆ และวางทุ่นหรือทาเครื่องหมายหรือเครื่องช่วยการเดินเรือหรือระบบการเดินเรือ
ในทางนา ร่องนา และทางเรือเดิน บริหารและจัดการสิ่งปลูกสร้าง ทุ่น เครื่องหมาย เครื่องช่วยการเดินเรือ
และระบบการเดินเรือดังกล่าว และดาเนินการอื่นใด ทังในน่านนาไทยและน่านนาภายใต้สิทธิอธิปไตยของไทย
การดูแล รักษา พัฒนาหรือจัดทา ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง การขุดลอกทางนา
ร่องนา และทางเรือเดิน การจัดทาหรือวางระบบการเดินเรือ เครื่องหมายการเดินเรือหรือเครื่องช่วยการเดินเรือ
การสร้างสิ่งป้องกันตลิ่ง สิ่งป้องกันการกัดเซาะ สิ่งกันทราย และสิ่งกันคลื่น เขื่อนยกระดับเพื่อการเดินเรือ
การขยายทางนา การสร้างท่าเรือ การขุดเชื่อมทางนาเข้าไปในที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือแทนการสร้างสิ่งล่วงลา
ทางนา การจัดให้มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดในทางนา รวมทังการบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน เป็นต้น
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอก แก้ไข หรือทาด้วยประการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางนา ร่องนา
ทางเรื อเดิน แม่น า ล าคลอง ทะเลสาบทะเลภายในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภ ายใต้สิ ทธิอธิปไตยของ
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคสามให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้หยุดการกระทาดังกล่าว
หากตรวจพบข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารเป็นเท็จในการขออนุญาต หรือทา
ผิดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ให้เจ้าท่ามีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้ และให้นาความในมาตรา ๓๐ มาใช้
บังคับเพื่อให้ทางนากลับคืนสู่สภาพเดิม
ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในที่ดินของ
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองที่ดิน ที่ มีการขุดลอกหรือเปลี่ยนแปลงทางนาหรือดาเนินการใด ๆ ตามมาตรานี
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึนและพระอาทิตย์ตก เพื่อดาเนินการตรวจสอบ สั่งให้หยุดการกระทา หรือควบคุมการ
ดาเนินการดังกล่าว หรือเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการขุดลอก เปลี่ยนแปลงทางนาหรือปรับสภาพทางนาให้
กลับคืน และดาเนินการอื่นใดตามมาตรานี แต่จะต้องแจ้งให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน นันทราบเสียก่อน
และมิให้รบกวนการครอบครองเกินสมควร ทังนีให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนันอานวยความ
สะดวกตามควรแก่กรณี
มาตรา ๑๘ ให้ ก รมเจ้ า ท่า มี อ านาจปั ก หลั ก เขตควบคุ ม ทางน า ตรวจวั ดแนวเขตทางน า
ทาเครื่องหมาย กาหนดพิกัด ติดตังระบบควบคุมแนวเขตทางนา รือถอน เคลื่อนย้าย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
หลั กเขตหรื อการปั กหลั กเขคควบคุ มทางน าดั งกล่ าว รวมทั งจั ดท าหรื อแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงแนวเขตทางน า
เครื่องหมาย พิกัด ระบบควบคุมแนวเขตทางนา แผนที่ เอกสารและข้อมูลใด ๆ ทางนา และดาเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ห้ ามมิให้ ผู้ ใดยั กย้ าย ทาให้ เสี ยหาย หรือทาลายหลั กเขตควบคุมทางนา แนวเขตทางน า
เครื่องหมาย พิกัด ระบบควบคุมแนวเขตทางนา แผนที่ เอกสาร หรือข้อมูลทางนาตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า

ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในที่ดินของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินบริเวณที่เจ้าท่าจะทาการปักหลักเขตควบคุมทางนาระหว่างพระอาทิตย์ขึนและ
พระอาทิตย์ตก เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง หรือเพื่อดาเนินคดีหรือมาตรการทางปกครองกับผู้ที่ฝ่าผืนบทบัญญัติในวรรคสอง แต่จะต้องแจ้งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน นันทราบเสียก่อนและมิให้รบกวนการครอบครองเกินสมควร ทังนีให้ผู้มีสิทธิใน
ที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนันอานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคแก่การเดินเรือหรือทาให้
กระแสน าเปลี่ ย นทิ ศ ทางหรื อ ท ากิ จ กรรมทางน าอื่ นใดที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย แก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย
ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและการเดินเรือ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ให้นาความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ เมื่อมีเหตุจาเป็นเพื่อความปลอดภัยแก่การเดินเรือ เพื่อควบคุมการจราจรทางนา
การรักษาความปลอดภัย ให้แก่บุคคลใด ๆ หรือเกี่ยวกับมลพิษหรือสิ่ งแวดล้อมทางนา ให้ เจ้าท่ามีอานาจ
ประกาศกาหนดเขตควบคุมการเดินเรือ เขตห้ามเดินเรือ เขตจอดเรือ เขตห้ามจอดเรือ ทางเรือเดิน เส้นทาง
เดินเรือ และเขตควบคุมการจราจรในน่านนาไทยหรือน่านนาภายใต้สิทธิอธิปไตยของไทยเป็นการเฉพาะคราวได้
การประกาศตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ที่กรมเจ้าท่า และที่ทาการของเจ้าท่าเขตทุกแห่ง
ตลอดจนประกาศโฆษณาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า
มาตรา ๒๑ ให้เจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ควบคุมการสัญจรทางนาในน่านนาไทย โดยออกคาสั่ง
กาหนดที่จอดเรือสาหรับเรือบางลาเป็นการเฉพาะคราวนอกเขตท่า นอกเขตจอดเรือ กาหนดจุดกลับลาเรือ
จุดห้ามกลับลาเรือ เส้นทางเดินเรือ หรือสั่งการให้เรือลาใดลาหนึ่งเดินเรืออย่างใด ๆ หรือสั่งการโดยประการ
อื่นให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องปฏิบัติหรืองดเว้น การปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือหรือการ
สัญจรทางนา
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ถ้าผู้ควบคุมเรือได้รับประกาศนียบัตร
ผู้ควบคุมเรือจากรัฐบาลไทย ให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งพักใช้ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไทยของผู้ควบคุมเรือนัน
มีกาหนดไม่เกินหกเดือน กรณีที่มีการฝ่าฝืนเป็นครังที่สองให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งพักใช้ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ
ไทยของผู้ควบคุมเรือนันไม่เกินหนึ่งปี และกรณีที่มีการฝ่าฝืนเกินกว่าสองครังให้เจ้าท่ามีอานาจยึดและเพิกถอน
ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไทยของผู้ควบคุมเรือดังกล่าวได้
ผู้ควบคุมเรือไทยที่ถูกสั่งพักใช้ประกาศนียบัตรตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้คาสั่งนันมีผลบังคับได้
ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รผู้ ค วบคุ ม เรื อ จากรั ฐ บาล
ต่างประเทศให้เจ้าท่าแจ้งพฤติการณ์ของผู้ควบคุมเรือดังกล่าวไปยังผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุลของ
รัฐบาลต่างประเทศที่ออกประกาศนียบัตรให้นันที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อดาเนินการต่อไปตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว

มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการประมงด้วยเครื่องมือใด ๆ หรือเพาะเลียงสัตว์นาซึ่งอาจเป็น
เหตุให้กีดขวางทางเรือเดินหรือเป็นอันตรายแก่การเดินเรือในเขตท่าเรือ ร่องนาทางเรือเดิน หรือบริเวณที่
เจ้าท่าประกาศกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
ให้เจ้าท่ามีอานาจเคลื่อนย้ายหรือรือถอนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาความผิด
ตามวรรคหนึ่ง โดยให้ผู้กระทาความผิดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ในการดาเนินการตามวรรคสองเจ้าท่าไม่ต้องรับผิดไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาในความสูญ
หายหรือความเสียหายอันเป็นผลจากการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ในการดาเนินการดังกล่าว
ให้นาความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรานีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่เรือหรือสิ่งอื่นใดจมลง เกยตืน หรือถูกทิงร้าง ในทางนาใด ๆ ซึ่งเป็น
หรื อ น่ า จะเป็ น อุ ป สรรค กี ด ขวาง หรื อ เป็ น อั น ตรายแก่ ก ารเดิ น เรื อ หรื อ คนประจ าเรื อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพของทางนา หรือสุขอนามัยของประชาชน ให้เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมเรือ
หรือสิ่งอื่นใดทาการกู้ เคลื่อนย้าย หรือทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เรือหรือสิ่งอื่นใดนันพ้นไปจากทางนาบริเวณ
นั นโดยเร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ อ ยู่ ใ นวิ สั ย จะท าได้ ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยของตนเอง แต่ ใ นกรณี ที่ เ จ้ า ท่ า เห็ น ว่ า เจ้ า ของ
ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดนันอาจมีการถ่วงเวลาหรืออาจไม่ดาเนินการดังกล่าว เจ้าท่าจะมี
คาสั่ งให้ เจ้ าของ ผู้ ครอบครอง หรื อผู้ ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดนันดาเนินการภายระยะเวลาที่กาหนดตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดนันไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติคาสั่ง
ของเจ้าท่าภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) เข้าครอบครอง กู้ขึน เคลื่ อนย้าย รือ หรือทาลาย ทังหมดหรือบางส่ว นของเรือหรือ
ทรั พย์ สิ น อื่นในเรื อ หรื อวัตถุห รือสิ่ งของทุกอย่างที่ประกอบเป็นส่ ว นหนึ่งของเรือหรือสิ่ งอื่นใดนัน เครื่ อง
อุปกรณ์ สินค้า พัสดุประจาเรือ หรืออับเฉาของเรือ หรือของใด ๆ จากเรือหรือสิ่งอื่นใดนัน
(๒) ดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มีเรือ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินการตามมาตรานี
(๓) ขายหรือจาหน่ายเรือหรือส่วนใด ๆ ของเรือหรือสิ่งอื่นใดนัน ที่ได้กู้ขึนหรือเคลื่อนย้าย อัน
เนื่องมาจากการใช้อานาจตาม (๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด
(๔) เรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดนัน ที่เจ้าท่าได้จ่ายไปเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามมาตรานี
(๕) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดาเนินการอย่างใด ๆ ตามมาตรานี
เงินที่ได้จ ากการขายเรื อส่ว นใดส่ว นหนึ่งของเรือหรือของสิ่งอื่นใดตามวรรคสองหลั งจาก
หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึนรวมทังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายถ้ามีเหลือให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินนัน แต่หากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดนันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังขาดอยู่
ห้ามมิให้ทาการขายตามวรรคสอง (๓) จนกว่าจะได้มีการประกาศแจ้งความถึงการขายที่
ประสงค์จะทานัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีจาหน่ายในพืนที่หรือใกล้กับพืนที่ที่
เจ้าท่าที่มีอานาจและหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว
เงินที่เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ตามวรรคสามถ้าไม่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินนันมาขอรับคืนภายในหนึ่งปีนับ
แต่ที่มีการขายตามวรรคสอง (๓) ให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกาหนดนีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในเรือหรือ
สิ่งอื่นใดตามวรรคหนึ่ง และเข้าไปในบริเวณที่เรือหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวจมอยู่ได้ตลอดเวลา เพื่อดาเนินการ
ควบคุมการจราจรทางนา กาหนดเขตควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ตรวจสอบ สื บสวน สอบสวน และ
ดาเนินการใด ๆ ตามพระราชกาหนดนีและตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา ทังนีให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองเรือหรือของสิ่งอื่นใดดังกล่าวนันอานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เรือหรือสิ่งอื่นใด จมลงหรือเกยตืน ในทางนาใดๆ ในลักษณะที่อาจเป็น
เหตุใ ห้ เ กิด อัน ตรายแก่ ชีวิ ตของประชาชน หรือ อาจเป็น เหตุใ ห้ เ กิด ความเสี ย หายร้ ายแรงแก่ก ารเดิ นเรื อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือประชาชน ให้เจ้าท่าดาเนินการอย่างใด ๆ ให้เรือหรือสิ่งอื่นใดนันพ้นจากลักษณะ
เช่น ว่ านั นหรือพ้น ไปจากทางน าโดยทัน ที โดยให้ เ จ้าของหรื อผู้ ครอบครองเรื อหรื อสิ่ งอื่ นใดนั นเป็น ผู้ เสี ย
ค่าใช้จ่าย
กรณีใดเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงตามวรรคหนึ่งรัฐมนตรีอาจกาหนดในกฎกระทรวง
ในการดาเนินการตามมาตรานี ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการตามาตรา ๒๔ วรรคสอง และให้
นาบทบัญญัติในมาตรา ๒๔ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับแก่การดาเนินการของเจ้าท่า
ตามมาตรานีโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่เรือ หรือสิ่งอื่นใด จมลง หรือเกยตืน ในทางนาใด ๆ ในลักษณะที่เป็น
หรื อน่ าจะเป็น อุปสรรคหรื ออัน ตรายแก่การเดินเรือ เจ้าของเรือหรือผู้ ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดนันต้องทา
เครื่องหมายและติดโคมไฟไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากทุกทิศทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่เรือ
ลาอื่น ทังนีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าท่าประกาศกาหนด และเพื่อความปลอดภัยเจ้าท่าอาจกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายสาหรับกรณีนัน ๆ ได้
ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือต้องให้มีการดูแลให้เครื่องหมายตามวรรคหนึ่งมีอยู่ตลอดเวลา
และให้โคมไฟตามวรรคหนึ่งติดสว่างตลอดเวลา จนกว่าจะดาเนินการกู้เรือหรือสิ่งอื่นใดนันพ้นไปจากทางนา
หากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่ นใดไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ให้เจ้าท่ามี
อานาจดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เอง โดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือสิ่งอื่นใดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน
ส่วนที่ ๓
สิ่งล่วงลาทางนา
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง ติดตัง ดัดแปลง แก้ไขหรือซ่อมแซม อาคารหรือสิ่งอื่นใด
ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือวางทุ่นทาเครื่องหมาย หรือกระทาด้วยประการอื่นใดที่ล่วงลา
เข้าไปเหนือนา ในนาหรือใต้นาของทางนา หรือในพืนดินใต้ทางนา รวมทังบึง อ่างเก็บนา และชายตลิ่งของบึง
และอ่างเก็บนาดังกล่าว เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจาเป็นโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
หลักเกณฑ์ ขันตอน วิธีการ เงื่อนไขและเหตุผลความจาเป็น ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
การต่อใบอนุญาต ประเภทที่พึงอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

เพื่อเป็นการรักษาทางนา ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและการออกกฎกระทรวงตามความใน
วรรคสองให้กาหนดเกี่ยวกับ อายุการใช้งาน การรือถอนสิ่งดังกล่าว การส่งมอบพืนที่ทางนาคืน แก่เจ้าท่าและ
การปรับสภาพทางนาให้กลับคืนภายหลังสินอายุการใช้งาน การต่ออายุการใช้งาน ระยะเวลาที่ต้องทาการ
ซ่อมแซม และวิธีดาเนินการกรณีการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในใบอนุญาต รวมทังหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตและในกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย
เพื่อเป็นการสงวนรักษาทางนาและมิให้มีสิ่งปลูกสร้างล่วงลาทางนาโดยไม่จาเป็น ในการ
พิจารณาอนุญาตตามวรรคก่อน ให้เจ้าท่าพิจารณาเป็นอันดับแรกให้มีการขุดเชื่อมทางนาเข้าไปในที่ดินเพื่อ
สร้างท่าเรือแทนการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลาทางนา การสร้างสะพานเหนือทางนาโดยมิให้มีตอม่อลงให้
ทางนา การวางสายเคเบิลในพืนดินใต้ทางนาหรือเหนือทางนาและการสร้างท่อลอดหรืออุโมงค์ทางลอดในดิน
ใต้ทางนา โดยมิให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งล่วงลาทางนาดังกล่าวลงไปในนาหรือกีดขวางกระแสนา เว้นแต่กรณี
มีเหตุผลความจาเป็นไม่อาจดาเนินดังที่ว่ามาได้จึงให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต่อไป
ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรานีเสียค่า ธรรมเนียมและค่าตอบแทนตามอัตราค่าตอบแทนที่
กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอัตราค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้า สิบบาท และถ้าเป็นอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่าของอัตราดังกล่าว
การกาหนดค่าตอบแทนตามวรรคสามให้ คานึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่และประโยชน์ที่
ผู้ป ลู กสร้ างหรื อผู้ ครอบครองพึงได้รั บ และหากเห็ นเป็นการสมควรอธิบดีอาจกาหนดให้ มีคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและบุคคลใด ๆ ในแต่ละพืนที่เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
สาหรับพืนที่นัน ๆ ก็ได้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้ น หรือ ลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ
ค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือบุคคลใดตามมาตรานีก็ได้
ค่าตอบแทนที่เก็บ ได้ตามมาตรานี ให้ ตกเป็นของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตัง
ขึนแล้วแต่กรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดนันอยู่ในเขตพืนที่กึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการรือถอน
สิ่งล่วงลาทางนา การฟื้นฟูทางนาให้กลับคืนสภาพเดิม การดูแลรักษา พัฒนาหรือจัดทาทางนา ร่องนา ทางเรือ
เดิน และการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมัติ ของรัฐมนตรี โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าตอบแทนและส่งให้กรมเจ้าท่าตามสัดส่วนที่กาหนดดังกล่าว
เมื่ออายุการใช้งานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคก่อนสินสุดลง ให้ผู้ได้รับอนุญาตตาม
วรรคหนึ่งดาเนินการรือถอน ปรับสภาพทางนาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยค่าใช้จ่ายของตนเองและส่งมอบพืนที่
ทางนาหรือการครอบครองทางนาบริเวณดังกล่าวคืนแก่เจ้าท่าภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด เว้นแต่มีเหตุผล
ความจาเป็นและผู้นันได้ยื่นคาร้องขอต่ออายุการใช้งานสิ่งล่วงลาทางนาก่อนกาหนดอายุการใช้งานสินสุดลง พร้อมทัง
ได้ทาการซ่อมแซมรักษาสิ่งล่วงลาทางนาให้คงสภาพและมีความปลอดภัยในการใช้งานตามที่เจ้าท่ากาหนดแล้ว
ให้ อ ธิ บ ดี มี อ านาจประกาศให้ พื นที่ ท างน าบริ เ วณใดเป็ น เขตห้ า มมิ ใ ห้ ป ลู ก สร้ า ง ติ ด ตั ง
ดัดแปลง แก้ไขหรือซ่อมแซม อาคารหรือสิ่งอื่นใด เมื่อได้ประกาศแล้วห้ามเป็ นอันขาดมิให้เจ้าท่าอนุญาตให้มี
การปลูกสร้าง ติดตัง ดัดแปลง แก้ไขหรือซ่อมแซม อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรานี เว้นแต่จะได้ประกาศ
ยกเลิกและได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในที่ดินของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร สิ่งอื่นใด หรือที่มีการกระทาล่วงลาลานาลานานันอยู่ ระหว่างพระอาทิตย์ขึน
และพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบและดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรานีได้ แต่จะต้องแจ้งให้ เจ้าของ
หรื อผู้ ครอบครองที่ดิน นั นทราบเสี ยก่อนและมิให้รบกวนการครอบครองเกินสมควร ทังนี ให้ เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินนันอานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการรือถอนสิ่งล่วงลาทางนา ไม่ว่าสิ่งล่วงลาทางนานันจะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๒๗ หรือไม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือได้รับคาสั่งจากเจ้าท่า หรือมี
กฎหมายก าหนดให้ ต้ องท าการรื อถอนสิ่ งล่ วงล าทางน าดั งกล่ าว โดยก่ อนด าเนิ นการให้ แ จ้ ง เจ้ าท่ า ทราบ
เพื่อดาเนินการควบคุมและตรวจสอบด้วย
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้รือถอนสิ่งล่วงลาทางนา หรือการ
แจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ รั บอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ไม่ช าระค่าตอบแทนตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงให้เสียเบียปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างชาระ
มาตรา ๓๐ ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ต้องปลูกสร้าง ติดตัง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
อาคารหรือสิ่งอื่นใดหรือวางทุ่นหรือเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และต้องใช้สิ่งดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต
เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าอาคาร สิ่งอื่นใด ทุ่น เครื่องหมาย หรือการกระทาด้วยประการอื่นใดที่
ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนี เสื่อมสภาพไม่อาจซ่อมแซมได้ ไม่ปลอดภัย กีดขวางทางนา ถูกทิงร้างไม่ใช้
ประโยชน์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ดูแลรักษาหรือไม่ซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด มีการใช้สิ่ง
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในใบอนุญาต ไม่กระทาด้วยประการอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาต
ไม่มีการดาเนินการรือถอนสิ่งล่วงลาทางนาที่สินอายุการใช้งาน ไม่มีการปรับสภาพทางนาให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม ไม่ส่งมอบคืนการครอบครองทางนาให้แก่เจ้าท่าหรือไม่ชาระค่าตอบแทนตามมาตรา ๒๗ ไม่ชาระเบียปรับ
ตามมาตรา ๒๙ หรือทางราชการมีความจาเป็นต้องใช้หรือต้องให้คืนทางนาบริเวณดังกล่าว ให้เจ้าท่ามีคาสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองดาเนินการรือถอน ซ่อมแซม หรือแก้ไข อาคาร สิ่งอื่นใดและทุ่นเครื่องหมาย พร้อมทัง
ปรับทางนาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการอนุญาต หรือใช้อาคาร สิ่งอื่นใด ทุ่นหรือเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต หรือกระทาด้วยประการอื่นใดตามที่ได้รับอนุญาต ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนดโดยไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ได้รับแจ้งคาสั่งจากเจ้าท่า
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี
(๑) มีคาสั่งและดาเนินการเพิกถอนการอนุญาตตามมาตรา ๒๗
(๒) มีคาสั่งให้ผู้รับอนุญาตคืนใบอนุญาตให้แก่เจ้าท่า
(๓) มี ค าสั่ ง ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองและบริ ว ารคื น พื นที่ ท างน า และส่ ง มอบการ
ครอบครองพืนทีท่ างนาและสิ่งล่วงลาทางนาทังหมดให้เจ้าท่า
(๔) มีคาสั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ใช้อาคาร สิ่งอื่นใด ทุ่นเครื่องหมาย หรือมีคาสั่งงดเว้นกระทา
การด้วยประการอื่นใดในทางนาบริเวณดังกล่าว
(๕) ดาเนินการรือถอนอาคาร ทุ่นเครื่องหมาย และสิ่งอื่นใด และนาไปให้พ้นทางนาบริเวณ
ดังกล่าว

(๖) ดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มีเรือ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ในการดาเนินการตามมาตรานี
(๗) ปรับทางนาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
(๘) มีคาสั่งอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อให้ทางนากลับคืนสู่สภาพเดิม
(๙) นาสิ่งที่ได้จากการดาเนินการตามาตรานีไปทิง ทาลาย จาหน่าย หรือขายทอดตลาด โดย
นาเงินที่ได้มาชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการดาเนินการ ส่วนที่เหลือให้เก็บรักษาไว้เพื่ อคืนแก่เจ้าของ ส่วนที่
ขาดให้เรียกจากเจ้าของ และกรณีที่ไม่มีผู้ใดมารับเงินดังกล่าวภายในหนึ่งปีให้ เจ้าท่าเก็บเงินดังกล่าวไว้ใข้จ่าย
ในการดาเนินการตามพระราชกาหนดนีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
(๑๐) ดาเนิ น การอื่ น ใด หรื อมี ค าสั่ ง ให้ เ จ้า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองดาเนิน การอื่ นใดตามที่
เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี
มาตรา ๓๑ ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ต้องรือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดให้เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๗ แล้ ว
ปลูกสร้างหรือกระทาสิ่งล่วงลาทางนาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตนันจะได้กระทาก่อนหรือตังแต่วันที่ พระราชกาหนดนีมีผลใช้บังคับ
ให้เจ้าท่ามีคาสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรือถอนหรือแก้ไขอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดนันให้เสร็จสินโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ทังนี ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่ง
ปี และอาจมีคาสั่ง ห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนันทังหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้รือถอนหรือแก้ไข
แล้วเสร็จด้วยก็ได้ เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่ง
อื่นใด ให้เจ้าท่าปิดคาสั่งดังกล่าวไว้ ณ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดนัน
เมื่อพ้นระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น
ใดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอานาจรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนันได้ทันที
และอาจมีคาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนันทังหมดหรือบางส่ วนจนกว่าจะได้รือถอนหรือแก้ไขแล้ว
เสร็ จ ด้ว ยก็ได้ โดยเจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารหรือสิ่ งอื่นใดนันต้องเป็นผู้ รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิน การทังหมดของเจ้าท่าในกรณีที่ต้องรือถอนเพียงบางส่ วน หากการรือถอนนันมีผลให้ ส่ว นที่ไม่ต้อง
รือถอนได้รับความเสียหายด้วยประการใด ถ้าการรือถอนนันได้กระทาตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระทาแล้ว เจ้าท่า
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
ในการดาเนินการรือถอนตามมาตรานีให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มีเรือ
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการได้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ตามมาตรานี การตรวจสอบ การดาเนินมาตรการทาง
ปกครองและการดาเนินคดีอาญา ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจ
เข้าไปในสิ่ งล่ว งล าทางน า บริ เวณสถานที่ตังของสิ่ งล่ วงล าทางนานัน และสถานที่อยู่ต่อเนื่องหรือปิดล้ อม
ทางเข้าสิ่ งล่ ว งลาทางน านันได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก โดยต้องแจ้งเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และในกรณีที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จก็ให้มีอานาจดาเนินการต่อไป
ภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอานวยความสะดวกพอสมควร

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงลาทางนาตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าท่าได้
ดาเนินการรือถอนหรือแก้ไขสิ่งล่วงลาทางนานันแล้ว ให้เจ้าท่ามีอานาจยึดและเก็บ รักษาไว้หรือขายและถือ
เงินไว้แทนได้ เมื่อหักใช้ค่าใช้จ่ายในการรือถอนหรือแก้ไขและการขายแล้ว เหลือเท่าใดให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ใน
การรือถอนสิ่งล่วงลาลานา การปรับสภาพทางนาให้กลับคืน การดูแลรักษา พัฒนาหรือจัดทาทางนา ร่องนา
และทางเรือเดิน และการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
หากเจ้าท่าโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นว่าการรือถอนสิ่งล่วงลาทางนา
ตามมาตรา ๒๗ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นการพ้นวิสัยหรือเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร ให้สิ่งล่วงลาทางนานันตก
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่เจ้าท่ามีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง และให้อธิบดีแจ้ง
กระทรวงการคลังเพื่อดาเนินการต่อไป
การพิจ ารณาของเจ้าท่าตามวรรคห้าให้เจ้าท่าเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงคมนาคม
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ วัน นับ แต่วัน ที่ค รบกาหนดเวลาที่เ จ้า ท่า มีคาสั่ง ตามวรรคหนึ่ง และให้ปลัดกระทรวง
คมนาคมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของเจ้าท่า ทังนี ปลัดกระทรวง
คมนาคมอาจหารื อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ได้
ในการดาเนินการของเจ้าท่าตามมาตรานี หากเจ้าท่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น ใดนันจะเรีย กร้องค่าเสียหายจากเจ้าท่ามิได้ และเจ้าท่าไม่ต้องรับผิด ทังทาง
แพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ทังนี ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๓ เมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าท่าตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับคาสั่งหยุดการ
กระทาอันเป็นการฝ่าฝืนนันโดยพลัน
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่ นใดที่ล่ วงลาไม่ยอมชดใช้
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามมาตรา ๓๒ ภายในระยะเวลาที่ เ จ้ า ท่ า ก าหนด หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ ป รากฏตั ว เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดนัน ให้อธิบดีมีอานาจสั่งให้นาวัสดุที่ถูกรือจากอาคารหรือสิ่งอื่นใดออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนด
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นให้นาไปชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เจ้าท่าได้เสียไปใน
การจัดการรือถอนและค่าตอบแทนตามมาตรา ๒๗ และถ้ามีเงินเหลือจากการดังกล่าวให้เจ้าท่าเก็บรักษาไว้
เพื่ อ คื น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใด แต่ ห ากเงิ น ดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งพอให้ เ จ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังขาดอยู่นัน
เงินที่เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ตามวรรคสองถ้าไม่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินนันมาขอรับคืนภายในหนึ่งปีนับ
แต่ที่มีการขายตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการรือถอนสิ่งล่วงลาลานา การปรับสภาพทางนาให้
กลับคืน การดูแลรักษา พัฒนาหรือจัดทาทางนา ร่องนาหรือทางเรือ และการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ คนประจาเรือ สิ่ง
ใด ๆ ที่สร้างในทางนา เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และเรื่องอื่นใด
สาหรับใช้หรือปฏิบัติงานในท่าเรือ เรือ และทางนา รวมทังมาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานในเรื่อง
อื่นใดตามพระราชกาหนดนี

ให้ ผู้ ที่ป ระสงค์จ ะขอให้ ตรวจรับ รองมาตรฐานและขอใบรับรองมาตรฐานตามวรรคแรก
ยื่นคาขอและเสียค่าธรรมเนียม ตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยอาจ
กาหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมและการมอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรใดตรวจและออกใบรับรองแทนใน
กฎกระทรวงดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ ใดใช้ หรือให้ผู้อื่นใช้ ท่าเรือเพื่อการรับส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือ
สิ่งอื่นใด เว้นแต่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
การตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย การขออนุญาต
การอนุญาต และแบบใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและใบอนุญาตตามมาตรานีให้มีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน
ให้ผู้ขอใบรับรองหรือขออนุญาตตามมาตรานีเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัย การรับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย และการรับอนุญาตตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยอาจ
กาหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมและการมอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรใดตรวจและออกใบรับรองแทนใน
กฎกระทรวงดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๓๗ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและการใช้ ท่าเรือ ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย
หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในบริเวณสถานที่ตังของท่าเรือนัน และเข้าไปในสถานที่อยู่
ต่อเนื่องหรือปิดล้อมทางเข้าท่าเรือนันได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ต ก โดยต้องแจ้งเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และในกรณีที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จก็ให้มีอานาจดาเนินการ
ต่อไปภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ ทังนีต้องมิให้เป็นการรบกวนการครอบครองเกินสมควร
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือและที่ดินตามวรรคหนึ่งอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๘ เจ้าท่ามีอานาจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๖ รวมทังมีอานาจสั่ง
ห้ามใช้และให้แก้ไขท่าเรือที่ใช้ในการรับส่งคนโดยสารหรือสินค้าหรือสิ่งอื่นใดในแม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา
ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านนาไทย
ซึ่ง มี ส ภาพไม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ ห รื อ อาจเกิ ด อั น ตรายแก่ ป ระชาชนหรือ แก่ ก ารเดิ นเรื อ หรื อ ไม่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และไม่เกิน ๑๒ เดือน โดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบเป็นหนังสือ
ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ปิดคาสั่งไว้ ณ ท่าเรือที่ใช้ในการรับส่งคน
โดยสาร หรือสินค้า หรือสิ่งอื่นใดนัน และให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับคาสั่งนันแล้ว
เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งได้รับคาสั่งจากเจ้าท่าตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีสิทธิ
อุทธรณ์ต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง คาวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่อธิบดี
ยังมิได้มีคาวินิจฉัยให้คาสั่งห้ามใช้นันมีผลใช้บังคับได้
ในกรณีตามวรรคสองถ้าไม่มีการอุทธรณ์คาสั่งหรือมีการอุทธรณ์แต่อธิบดีสั่งให้ยกอุทธรณ์
และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งภายในเวลาที่เจ้าท่ากาหนดหรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เจ้าท่ามีอานาจจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามคาสั่งโดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
รับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยตามคาสั่งในวรรคแรกแล้วให้เจ้าท่าเพิก
ถอนคาสั่งห้ามใช้ ยกเลิกคาสั่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง แต่ในกรณีที่เจ้าท่าจัดการแก้ไขเอง
จะรอการเพิกถอนคาสั่งห้ามใช้ ยกเลิกคาสั่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ไว้ก่อนจนกว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองจะชาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอย่างใด ๆ ที่ต้องชาระให้เจ้าท่าก็ได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ดาเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลาตามคาสั่งของเจ้าท่า
ในวรรคหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ในการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ท่ า เรื อ ที่ ท าการบรรทุ ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า อั น ตราย
เจ้าท่าอาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับสินค้าอันตรายตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่อธิบดีประกาศกาหนด
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดใช้ ท่ า เรื อ นั น ใ นการบรรทุ ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า อั น ตรายโดยไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าท่ากาหนดตามวรรคหนึ่ง
ส่วนที่ ๔
การใช้ทางนา
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ทางนาในลักษณะที่เป็นการกีดขวางแก่การสัญจรหรือไม่ปลอดภัย
แก่การใช้ทางนาของประชาชน หรือใช้ทางนาในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือใช้ในเชิงธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า โดยเจ้าท่าอาจกาหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยและกาหนดให้มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกในการใช้ทางนานันด้วยก็ได้
ประเภทและลักษณะการใช้ทางนาที่ต้องขออนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาต แบบใบอนุญาต วิธีการดาเนินการกรณีมี การใช้ทางนาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต และค่าตอบแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ดูแล
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดี ประกาศกาหนด โดยให้ผู้ขอ
อนุญาตเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงินที่เก็บได้หรือได้รับตามวรรคก่อนหรือตามบทบัญญัติอื่น ๆ ในพระราชกาหนดนีที่มิได้มี
บทบัญญัติกาหนดไว้โดยเฉพาะ เงินที่มีผู้บริจาค เงินค่าปรับที่เจ้าท่าหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับจาก
การเปรียบเทียบภายหลังหักเป็นค่าสินบนนาจับและเงินรางวัลในการจับแล้ว และเงินอื่นใดที่กรมเจ้าท่า หรือเจ้า
ท่าได้รับไว้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากรใด ๆ และให้เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายในการรือถอนสิ่งล่วงลาทางนา
และสิ่งใด ๆ ในทางนา การฟื้นฟูสภาพทางนา การดูแลรักษา พัฒนาหรือจัดทาทางนา ร่องนาและทางเรือเดิน
เป็ นสิ นบนน าจั บหรื อรางวั ล ในการจั บ เป็ นค่ าตอบแทนตามวรรคแรก ค่ าตอบแทนอาสาสมั ครทางน าและ
ผู้เชี่ยวชาญทางนา และการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศในวรรคสอง หรือ
มีการใช้ทางนาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ให้นาความในมาตรา ๓๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๑ เพื่อตรวจสอบการใช้สอยทางนาตามมาตรา ๔๐ หรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ให้เจ้าท่ามีอานาจเข้าไปในบริเวณที่มีการใช้ทางนา และเข้าไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ ที่ปิดล้อมบริเวณที่มีการ
ใช้ทางนานัน แต่จะต้องแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินก่อนนันไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และมิให้รบกวนการ
ครอบครองเกินสมควร ทังนีให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินนันอานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าการใช้สอยทางนาตามที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๐ ไม่เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาต เสื่อมสภาพ ไม่อาจซ่อมแซมได้ ถูกทิงร้าง ไม่ใช้ประโยชน์ ไม่มีการใช้อีกต่อไป ผู้รับอนุญาต
เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ดูแลรักษา หรือไม่ซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ามีคาสั่งกาหนด หรือทางราชการ
มีความจาเป็นต้องใช้บริเวณดังกล่าว ให้เจ้าท่ามีคาสั่ง ให้ผู้รับอนุญาต เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือบุคคลใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแต่ไม่เกินสิบสองเดือน
(๑) เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ทางนา
(๒) ให้ผู้รับอนุญาตคืนใบอนุญาตให้แก่เจ้าท่า
(๓) ให้คืนพืนที่และส่งมอบการครอบครองพืนที่ทังหมดให้เจ้าท่า
(๔) ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ใช้ทางนาในบริเวณดังกล่าว
(๕) ดาเนินการรือถอนสิ่งที่สร้าง เท ทิง หรือนาลงไปในทางนา และนาไปให้พ้นทางนา
(๖) ให้มีการฟื้นฟูทางนาให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และ
(๗) มีคาสั่งอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อให้ทางนากลับคืนสู่สภาพเดิม
ทังนี ให้นามาตรา ๓๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การกลับลาเรือ การเข้าจอดเทียบท่า และการออกจากเขตท่า
มาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือเดินทะเลหรือเรือที่มีความยาวเกินกว่าที่ อธิบดีประกาศ
กาหนด กลับลาเรือในแม่นา ลาคลอง ร่องนา หรือทางเรือเดิน เว้นแต่ในเวลาที่ทางนานันไม่มีเรืออื่นแล่นเข้า
ออกหรือผ่านไปมา
มาตรา ๔๓ ห้ ามมิให้ ผู้ควบคุมเรือเดินทะเลลาใดที่จอดเทียบท่าขนส่งสินค้าหรือท่ารับส่ ง
คนโดยสารเคลื ่อ นเรือ ออกจากท่า เว้น แต่ใ นเวลานั นไม่มีเ รือ อื ่น แล่น เข้า ออกหรือ ผ่า นไปมาในแม่น า
ลาคลอง ร่องนา หรือทางเรือเดินในบริเวณนัน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่เจ้าท่ากาหนด
มาตรา ๔๔ ผู้ควบคุมเรือของเรือที่จะเข้าท่าหรือจอดเทียบท่าต้องใช้ความเร็วต่าและใช้ความ
ระมัดระวังอันสมควร โดยเจ้าท่าอาจประกาศเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแต่ละพืนที่เพื่อกาหนดว่าอัตราความเร็ว
เท่าใดเป็นความเร็วต่าและการเดินเรืออย่างไรเป็นการใช้ความระมัดระวังอันสมควรตามมาตรานี
ผู้ควบคุมเรือที่เดินอยู่ในแม่นา ลาคลอง ทะเล หรือทางนาใด ๆ ต้องควบคุมให้เรือเดินโดยใช้
ความเร็วไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าอัตราที่เจ้าท่าประกาศกาหนด

มาตรา ๔๕ ห้ามเรือที่เดินอยู่ในแม่นา ลาคลอง หรือทะเล แล่นตัดหน้าเรือกลที่กาลังเดินขึน
หรือล่องอยู่ในระยะสามร้อยห้าสิบเมตร กรณีเรืออื่นให้แล่นตัดหน้าได้เมื่อเห็นเป็นระยะที่ว่าปลอดภัย เป็น
ระยะที่ไม่กระชันชิดและคาดหมายได้ว่าเป็นระยะที่จะไม่โดนกัน
หากเห็นเป็นการสมควรเจ้าท่าอาจประกาศกาหนดในแต่พืนที่ให้เพิ่มหรื อลดระยะที่ห้ามแล่น
ตัดหน้าตามวรรคหนึ่ง และอาจกาหนดระยะที่ปลอดภัย ระยะที่ถือว่าไม่กระชันชิด และระยะที่คาดหมายได้ว่า
เรือจะไม่โดนกันตามวรรคหนึ่งได้
ในกรณีที่จาเป็นเพื่อความปลอดภัยเจ้าท่าอาจเข้าไปควบคุมการจราจรทางนาในบริเวณใด ๆ
เป็นการเฉพาะคราว และอาจสั่งให้ เรือแล่นตัดหน้าเรือที่กาลังเดินขึนหรือล่องอยู่ในระยะที่มากกว่าหรือน้อย
กว่าระยะตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในช่วงเวลาใดก็ได้
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือฝ่าฝืนประกาศหรือคาสั่งของ
เจ้าท่าตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ถ้าผู้ควบคุมเรือนันได้รับประกาศนียบัตรที่รัฐบาลไทยออกให้ ให้เจ้าท่า
มีอานาจสั่งพักใช้ประกาศนียบัตรมีกาหนดไม่เกินหกเดือน
ผู้ควบคุมเรือไทยที่ถูกสั่งพักใช้ประกาศนียบัตรตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีให้คาสั่งนันมีผลบังคับได้
ในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือตามวรรคหนึ่งได้รับประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือจากรัฐบาลต่างประเทศ
ให้เจ้าท่าแจ้ งพฤติการณ์ของผู้ ควบคุมเรือดังกล่าวไปยังผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุลของรัฐ บาล
ต่างประเทศทีอ่ อกประกาศนียบัตรให้นันที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อดาเนินการต่อไปตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว
ส่วนที่ ๖
การจอดเรือ
มาตรา ๔๗ เรือทุกลาที่ทอดสมอหรือผูกอยู่กับหลักหรือกาลังเดินอยู่ ในทางนาต้องติดตังและ
เปิดใช้ โคมไฟสีขาวหนึ่งดวงไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากทุกทิศทาง เว้นแต่กรณีที่เรือนันจอดผูก
เทียบกับฝั่งแม่นา และในกรณีเพื่อความปลอดภัยเจ้าท่าอาจมีคาสั่งให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือลาใดที่ทอดสมอ
ที่ผูกอยู่กับหลัก กาลังเดินอยู่ในทางนา หรือที่จอดผูกเทียบกับฝั่งแม่นา ต้องปฏิบัติอย่างอื่นใดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีเ่ จ้าท่าประกาศกาหนดด้วยก็ได้
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้เรือเดินทะเลหรือเรือที่มีความยาวเกินกว่าที่กาหนดในประกาศกรมเจ้าท่า
ผูกโยงกับฝั่งไม่ว่าด้วยเชือกลวดหรือเชือกอย่างอื่นจนไม่มีช่องเหลือระหว่างเรือนันกับฝั่งสาหรับให้เรืออื่นเดินได้
เว้นแต่กรณีที่เรือนันจอดเทียบท่าหรือเทียบฝั่งเพื่อทาการบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้าหรือเพื่อรับหรือส่งคน
โดยสารขึนหรือลงจากเรือในแม่นาหรือเขตท่าใดๆ
มาตรา ๔๙ ห้ามมิให้ใช้เชือกลวดหรือเชือกอย่างอื่นผูกโยงระหว่างเรือเดินทะเลหรือเรือที่มี
ความยาวเกินกว่าที่กาหนดในประกาศกรมเจ้าท่าที่จอดเทียบท่ากับทุ่นโยงในลานาหรือในเขตท่า เว้นแต่กรณีที่
เรือนันเตรียมออกจากท่าที่จอดเทียบอยู่นัน
มาตรา ๕๐ ในแม่นาหรือลานาใด ๆ ห้ามมิให้เรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเลจอดผูกกับฝั่งในลักษณะ
ที่ลาเข้าไปในทางเรือเดินหรือกีดขวางการเดินเรือ

ส่วนที่ ๗
การทอดสมอใกล้เคียงหรือเกาสมอข้าม สาย ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้นา
มาตรา ๕๑ ในกรณี ที่ มี ก ารวางสายโทรศั พ ท์ สายไฟฟ้ า หรื อ สายอื่ น ใด หรื อ ท่ อ หรื อ
สิ่งก่อสร้างใดที่ทอดใต้นา ไม่ว่าจะอยู่บนผิวพืนท้องนาหรือใต้ผิวพืนท้องนา ในแม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา
ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านนาไทย
หรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ให้ ผู้วางสายหรือท่อดังกล่าวต้องจัดให้มีเครื่องหมาย
แสดงไว้ ณ ที่ซึ่งสาย ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างนันทอดลงนาโดยให้ทาเป็นเสาสูงมีป้ายใหญ่สีขาวรูปกลมติดปลายเสา
กลางป้ายมีข้อความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “สาย ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างใต้นา ห้ามทอดสมอและ
เกาสมอ” และในกรณีที่เ ห็ น สมควรเจ้ าท่ าจะมี คาสั่ งให้ ผู้ ว างสายหรือท่อ ดังกล่ าวด าเนิน การวางทุ่ นหรื อ
เครื่องหมายอื่นใดแสดงไว้ด้วยก็ได้
กรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้เจ้าท่าสั่งให้ผู้วางสายหรือท่อดังกล่าวดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กาหนด หากไม่มีการดาเนินการให้เจ้าท่าดาเนินการเองและให้เรียกค่าใช้จ่าย
จากผู้วางสายหรือท่อดังกล่าว
หากเห็นเป็นการสมควรเจ้าท่าอาจออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนีก็ได้
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือของเรือลาใดหรือผู้ใดทอดสมอภายในระยะข้างละหนึ่งร้อยเมตร
นับจากที่ซึ่งสาย ท่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่ทอดใต้นานัน หรือลากแห อวน เครื่องจับสัตว์นา หรือเครื่องมือใด ๆ
ข้ามเขตที่แสดงเครื่องหมายไว้นัน
หมวด ๒
การนาร่อง
มาตรา ๕๓ ให้กรมเจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ในการนาร่องและกากับดูแลกิจการนาร่อง
มาตรา ๕๔ อธิบดีมีอานาจอนุญาตให้ส่วนราชการอื่น องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือเอกชน
ประกอบกิจการนาร่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวง
(๑) กาหนดคุณสมบัติของผู้นาร่องและผู้ฝึกการนาร่องกาหนดชันความรู้ของผู้นาร่อง วิธีการ
ที่จะสอบความรู้และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นาร่อง
(๒) กาหนดหน้าที่และมรรยาทของผู้นาร่อง
(๓) กาหนดจ านวนผู้น าร่องที่จะอนุญาตให้ทาการนาร่องและจานวนผู้ ฝึกงานการนาร่อง
ประจาท่าหรือน่านนาแห่งใดแห่งหนึ่ง
(๔) กาหนดค่าธรรมเนียมสอบความรู้ผู้นาร่อง
(๕) กาหนดวิธีการเก็บและแบ่งเงินผลประโยชน์ที่ได้มาจากการนาร่องเช่น จะแบ่งให้แก่
ผู้นาร่องและผู้ฝึกการนาร่องเท่าใดแบ่งเป็นเงินสารองหรือเงินทุนตังไว้เพื่อการใด และเก็บไว้ ณ ที่ใดเท่าใด

(๖) กาหนดเขตท่าหรือน่านนาใดๆ ที่ต้องให้มีการนาร่องโดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือของ
เทศบาล หรือหุ้นส่วนบริษัทหรือเอกชนทาการนาร่องรวมทังวางข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) กาหนดเขตท่าหรือน่านนาใดๆ ซึ่งบังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้นาร่อง รวมทัง
วางข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับขนาดและชนิดของเรือที่ยกเว้นไม่ต้องบังคับใช้ผู้นาร่องการเพิ่มหรือลดหย่อน
ค่าจ้างนาร่องแก่เรือบางประเภท
(๘) กาหนดขนาดเรือที่จะต้องเสียค่าจ้างนาร่องและอัตราค่าจ้างนาร่อง
(๙) กาหนดการลงทัณฑ์และจัดตังคณะกรรมการพิจารณาการลงทัณฑ์แก่ผู้นาร่องเมื่อผู้นาร่อง
กระทาผิดข้อบังคับซึ่งว่าด้วยหน้าที่และมรรยาทของผู้นาร่อง ซึ่งทัณฑ์ที่จะลงได้นันมีสองสถาน ได้แก่ การตาหนิโทษ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือลดชันเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนแล้วแต่กรณี
(๑๐) กาหนดแบบบัญชีและรายงานส าหรับให้ผู้ นาร่องของส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น หรือหรือของเอกชนที่ทาการนาร่องทายื่นต่อกรมเจ้าท่า
(๑๑) กาหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นแบบบัญชีและรายงานตาม (๑๐)
(๑๒) ค่าธรรมเนียมการออกและการต่ออายุใบอนุญาตนาร่อง
มาตรา ๕๖ เมื่อได้มีกฎกระทรวงกาหนดเขตท่าหรือน่านนาใด ๆ ให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดย
มีผู้ นาร่องเรือทุกประเภทที่เดิน ทางเข้าหรือออกจากเขตท่าหรือน่านนานั น ๆ ต้องเดินเรือโดยใช้ผู้นาร่อง
เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการเป็นผู้นาร่องโดยไม่ได้รับใบอนุญาตผู้นาร่อง
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้นาร่องทาการนาร่องนอกเหนือใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่า
ชันของใบอนุญาตผู้นาร่อง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าในกรณีที่มีความจาเป็น
มาตรา ๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ วรรคสอง และมาตรา ๗๐ ห้ามมิให้ผู้นาร่องกระทาการ
ใด ๆ ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ยอมไปทาการนาร่องเรือลาใดลาหนึ่งที่ได้ติดต่อสื่อสารหรือให้สัญญาณขอให้ตนไปทา
การนาร่องโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรหรือ
(๒) ละทิงการนาร่องไปกลางคันจากเรือลาใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๖๐ ให้รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตังเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น ผู้
สอดส่องกิจการและมรรยาทผู้นาร่องหรือของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือบริษัทที่ตังขึนเพื่อทาการนาร่องหรือ
ของเทศบาลเฉพาะที่เกี่ยวกับการนาร่อง
มาตรา ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังตามมาตรา ๖๐ มีอานาจ
(๑) เข้าไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
หรือใช้ในการนาร่องได้ในระหว่างเวลาทาการตามปกติ
(๒) เรียกผู้นาร่อง ลูกจ้างของผู้นาร่องหรือเจ้าหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือเทศบาล
ที่ทาการนาร่องมาสอบถามถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการนาร่อง หรือถึงความประพฤติของผู้นาร่อง หรือของ
บุคคลนัน ๆ เพียงเท่าที่เกี่ยวกับกิจการนาร่อง
(๓) สั่งให้ผู้นาร่องคนใดไปพบแพทย์ หรือรับการตรวจร่างกายหรือสายตาเป็นครังคราวตามที่
เห็นสมควร

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้สอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้นาร่องตรวจพบว่าเรือ
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใด ๆ ที่ใช้ในการนาร่องชารุดบกพร่อง ไม่เป็นที่ปลอดภัยที่จะใช้ในการนาร่องให้เจ้าท่ามี
อานาจสั่งให้เจ้าของจัดการซ่อมแซมความชารุดบกพร่องดังกล่าวและห้ามมิให้ผู้ใดนาเรือหรือเครื่องมือเครื่องใช้
นันมาใช้ในการนาร่องในระหว่างที่ยังซ่อมแซมไม่เสร็จ
เจ้าของเรือหรือผู้นาร่องผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้เจ้าท่ามีอานาจที่จะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้นาร่องนัน ลดชันใบอนุญาตหรือสั่งให้ยึดใบอนุญาตเป็นเวลาไม่เกินสองปี
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นาร่องผู้ใดมีโรคภัยหรือมีร่างกายไม่สมประกอบทาให้ไม่
เหมาะสมแก่การเป็นผู้นาร่องต่อไป หรือกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนีหรือตามข้อบังคับ ที่ออกตาม
พระราชกาหนดนี อธิบดีมีอานาจพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน หรือลดชันใบอนุญาตหรือสั่งยึดใบอนุญาตของ
ผู้นาร่องเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี
ผู้นาร่องผู้ใดที่ได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่งอาจอุทธรณ์คาสั่งต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่ได้รับทราบคาสั่งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้คาสั่ง
ของอธิบดีตามวรรคหนึ่งใช้บังคับได้
มาตรา ๖๔ การกระทาความผิดหรือการทาละเมิดของผู้นาร่องในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นาร่อง
เรือลาหนึ่งลาใดไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือลานัน
มาตรา ๖๕ ให้ผู้ใช้บริการนาร่องเสียค่าจ้างนาร่องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีปัญหาว่าผู้ใดต้องเสียค่าจ้างนาร่องให้เจ้าของเรือซึ่งมีชื่อในทะเบียน ผู้ควบคุมเรือ
หรือตัวแทนของเจ้าของเรือในขณะที่มีการนาร่องนันเป็นผู้รับผิดชอบ
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือผู้ใดใช้ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการนาร่องหรือใช้ผู้นาร่อง
ให้ทาการนาร่องนอกเหนือใบอนุญาตผู้นาร่องหรือใช้ผู้ที่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นผู้นาร่องเรือ
ของตนเว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการนาร่องแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
นาร่องโดยนาใบอนุญาตนาร่องของผู้อื่นมาแสดงหรือโดยใช้เครื่องหมายสัญญาณใดๆ สาหรับใช้ในการนาร่อง
เพื่อขอทาการนาร่องและห้ามมิให้ผู้ใดจัดหาใบอนุญาตนาร่องหรือเครื่องหมายสัญญาณให้ผู้อื่นใช้เพื่อกระทา
การดังกล่าว
มาตรา ๖๘ ผู้ควบคุมเรือมีหน้าที่จัดเตรียมสภาพเรืออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สาหรับ
การเดินเรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นาร่อง
ในกรณีที่ผู้นาร่องเห็นว่าผู้ควบคุมเรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและอาจเกิดความไม่ปลอดภัยใน
การเดินเรือหรืออันตรายแก่ตนได้ ผู้นาร่องสามารถปฏิเสธการนาร่องเรือลานันได้
มาตรา ๖๙ ในการรับผู้นาร่องขึนเรือหรือส่งผู้นาร่องลงจากเรือให้ผู้ควบคุมเรือบังคับเรือด้วย
ความเร็วต่า กาบังคลื่นลมและเตรียมอุปกรณ์การรับส่งผู้นาร่องเพื่อให้ผู้นาร่องสามารถขึนเรือหรือลงจากเรือได้
อย่างปลอดภัยและจัดเตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิตสาหรับผู้นาร่อง
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ควบคุมเรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๖๙ ผู้นาร่องอาจ
ปฏิเสธการนาร่องเรือลานันได้ ในกรณีเช่นนีให้ผู้นาร่องรายงานการปฏิเสธพร้อมเหตุผลต่อเจ้าท่าโดยพลัน

มาตรา ๗๑ ขณะที่ผู้นาร่องอยู่ในเรือลาใด ถ้าไม่มีเจ้าพนักงานศุลกากรอยู่ในเรือลานันด้วย
ให้ผู้นาร่องผู้นันทาหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานศุลกากรในกรณีที่อาจมีการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
ในกรณีที่ปรากฏว่าจะมีการขนถ่ายสินค้าใด ๆ ออกจากเรือหรือบรรทุกขึนเรือโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้ผู้นาร่องแจ้งแก่ผู้ควบคุมเรือถึงการกระทาผิดดังกล่าว
ผู้ ควบคุมเรื อผู้ ใดที่ได้รั บ แจ้ง จากผู้ นาร่อ งตามวรรคสองแล้ ว ยัง พยายามกระทาความผิ ด
ให้ผู้นาร่องมีอานาจสั่งกักเรือลานันไว้เพื่อรอคาสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจต่อไป
หมวด ๓
การลากจูงเรือ
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการลากจูงเรือ ตามชนิด ประเภท ขนาดและลักษณะของการ
ลากจูงตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการลากจูงเรือเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตลากจูงเรือตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๓ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี
(๑) กาหนดคุณสมบัติผู้ ลากจูงเรือและผู้ฝึกการลากจูงเรือ กาหนดชันความรู้ผู้ ลากจูงเรือ
วิธีการสอบความรู้และออกใบอนุญาตลากจูงเรือ
(๒) กาหนดหน้าที่และมรรยาทของผู้ลากจูงเรือ
(๓) กาหนดค่าธรรมเนียมสอบความรู้ผู้ลากจูงเรือ
(๔) กาหนดค่าจ้างลากจูงเรือและการเพิ่มหรือลดหย่อนค่าจ้างลากจูงแก่เรือบางประเภท
(๕) กาหนดเขตท่าหรือน่านนาใด ๆ ที่บังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดยมีผู้ลากจูงเรือ
(๖) กาหนดเขตท่าหรือน่านนาใด ๆ ที่ต้องให้มีการลากจูงเรือโดยใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือ
ขององค์การปกครองท้องถิ่นหรือเอกชน ทาการลากจูงเรือตลอดถึงวางข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนัน
(๗) กาหนดแบบบัญชีและรายงานสาหรับให้ผู้ลากจูงเรือที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล หรือของ
องค์การปกครองท้องถิ่นหรือเอกชนยื่นต่อกรมเจ้าท่าเป็นครังคราวตามที่เห็นสมควร
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลากจูงเรือและการเดินเรือลากจูง
(๙) ค่าธรรมเนียมการออกและการต่ออายุใบอนุญาตลากจูงเรือ
(๑๐) กาหนดเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการลากจูง
มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการลากจูงเรือเกินกว่าที่ได้กาหนดไว้ในใบอนุญาตลากจูงเรือ
มาตรา ๗๕ ให้ อธิ บ ดีมี อ านาจแต่ง ตั งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการ
สอดส่องกิจการลากจูงเรือ” มีจานวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีอานาจหน้าที่
(๑) ดูแลสอดส่องมรรยาทและสุขภาพของผู้ลากจูงเรือของรัฐและเอกชน

(๒) พิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ลากจูงเรือ
(๓) จัดทารายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการลากจูงเรือของ
เอกชนในกรณีที่พบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลความประพฤติและมรรยาทของผู้ลากจูงเรือ
(๔) แต่งตังเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสอดส่องกิจการและมรรยาทของผู้ลากจูงเรือ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่อธิบดีมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสอดส่องกิจการ
มรรยาทและสุขภาพของผู้ลากจูงเรือ
มาตรา ๗๖ การประชุมคณะกรรมการสอดส่องกิจการลากจูงเรือต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจ ฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีห นึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
มาตรา ๗๗ เจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการสอดส่องกิจการลากจูงเรือแต่งตังขึนตามมาตรา ๗๕ (๔)
มีอานาจ
(๑) เข้าไปในสถานที่และตรวจดูสมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
หรือใช้ในการลากจูงเรือได้ในเวลาทาการตามปกติ
(๒) เรียกผู้ลากจูงเรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนที่ผู้ลากจูงเรือสังกัดอยู่
มาสอบถามเกี่ย วกับกิจการลากจูงเรือหรือความประพฤติหรือเรื่องอื่นใดเท่าที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง ให้ แ ก่
คณะกรรมการสอดส่องกิจการลากจูงเรือโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๗๘ เมื่อคณะกรรมการสอดส่องกิจการลากจูงเรือพิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๗๗ แล้วอาจสั่งให้
(๑) เพิกถอนใบอนุญาตลากจูงเรือ
(๒) พักใช้ใบอนุญาตลากจูงเรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการสอดส่องกิจการลากจูงเรือ
เห็นสมควร
(๓) สั่งให้งดใช้เรือหรือเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการลากจูงเรือที่ชารุดหรือไม่ปลอดภัยที่จะ
ใช้ในการลากจูงเรือ และสั่งให้เจ้าของเรือทาการซ่อมแซมเรือหรือเครื่องอุปกรณ์นันในระหว่างที่ยังซ่อมแซม
ไม่เสร็จห้ามมิให้นาเรือหรือเครื่องอุปกรณ์นัน ๆ มาใช้ในการลากจูงเรือ
มาตรา ๗๙ ผู้ล ากจูงเรือซึ่งได้รับคาสั่ งของคณะกรรมการสอดส่ องกิจการลากจูงเรือตาม
มาตรา ๗๘ มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งคาวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่
สุดแต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของอธิบดีให้คาสั่งของคณะกรรมการสอดส่องกิจการลากจูงเรือใช้บังคับได้
มาตรา ๘๐ ให้ผู้ใช้บริการลากจูงเรือเสียค่าจ้างลากจูงเรือตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีปัญหาว่าผู้ใดต้องเสียค่าจ้างลากจูงเรือให้เจ้าของเรือซึ่งมีชื่อในทะเบียน ผู้ควบคุมเรือ
หรือตัวแทนของเจ้าของเรือในขณะที่มีการลากจูงเรือเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าจ้างลากจูงเรือ

มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ผู้ล ากจูงเรือผู้ใดไม่ยอมไปทาการลากจูงเรือลาใดลาหนึ่งที่ได้ทาการ
ติดต่อสื่อสารหรือให้สัญญาณขอให้ตนไปทาการลากจูงเรือโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควรหรือละทิงการลากจูงเรือ
ไปกลางคันจากเรื อล าใดโดยไม่มีเหตุอัน สมควรหรือนาเรือหรือเครื่องอุปกรณ์ของเรือลากจูงที่เจ้าท่าหรือ
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจสั่งให้ซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จไปใช้ในการลากจูงเรือโดยผู้ควบคุมเรือ
ที่จะถูกลากจูงไม่ยินยอม
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือผู้ใดใช้ผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เ ป็นผู้ลากจูงเรือหรือใช้ผู้ลาก
จูงเรือให้ทาการลากจูงเรือนอกเหนือใบอนุญาตหรือใช้ผู้ที่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นผู้ลากจูง
เรือของตน เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือผู้ใดเดินเรือในเขตท่าที่บังคับให้ต้องมีการลากจูงเรือโดย
ไม่ใช้ผู้ลากจูงเรือ เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ลากจูงเรือแสดงตนว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ลากจูงเรือโดยนาใบอนุญาตของผู้อื่นมาแสดงหรือโดยใช้เครื่องหมายสัญญาณใด ๆ สาหรับใช้ในการลากจูง
เรือเพื่อขอทาการลากจูงเรือและห้ามมิให้ผู้ใดจัดหาใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสัญญาณให้ผู้อื่นใช้เพื่อกระทา
การดังกล่าว
หมวด ๔
ความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ
ส่วนที่ ๑
ความปลอดภัยของตัวเรือ
มาตรา ๘๕ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การควบคุมเรือต่างประเทศในน่านนาไทยหรือในเมืองท่าของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือการ
รักษาความปลอดภัยและการควบคุมและป้องกันมลพิษทางนา และเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาหรือความ
ตกลงระหว่างประเทศใด ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรา ๘๖ ให้เจ้าท่ามีอานาจขึนไปบนเรือต่างประเทศที่เข้ามายังหรือออกไปเมืองท่าใน
น่านนาไทย หรือเรือที่ใช้อยู่ในน่านนาไทยเพื่อตรวจสอบสภาพเรือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ประจาเรือ การจัดคน
เข้าทาการในเรือเอกสารประจาเรือ การบรรทุกคนโดยสารและสินค้า และใบสาคัญรับรองต่าง ๆ ของเรือ
เพื่อให้ เป็นที่แน่ใจว่าเรือนันมีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือการรักษาความปลอดภัยการบริหาร
จัดการเพื่อความปลอดภัย และการป้ องกันมลพิษทางนาถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ประมวลข้อบังคับว่าด้ว ยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศที่ออกตามความใน
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล รวมทังอนุสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐที่เรือนันมีสัญชาติเป็น
ภาคีหรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่นที่ประเทศไทยเป็นภาคี

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ตรวจพบว่าเรือต่างประเทศลาใดมีข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๘๕ หรือประกาศกรมเจ้าท่าที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ให้เจ้าท่ามี
อานาจสั่งเป็นหนังสือให้กักเรือลานันหรือห้ามไม่ให้เรือลานันออกเดินทางจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงหรือประกาศกรมเจ้าท่าดังกล่าว เว้นแต่เพื่อไปยังอู่ซ่อมที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งสามารถซ่อมแซมเรือนัน
ได้และเมื่อเรือนันได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไขข้อบกพร่องให้เป็นการถูกต้องแล้วให้เจ้าท่าอนุญาตให้เรือนัน
เดินทางต่อไปได้โดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่เจ้าท่าออกคาสั่งกักเรือนันหรือห้ามไม่ให้เรือนันออกเดินทางตามวรรคหนึ่งให้แจ้ง
คาสั่งดังกล่าวให้ผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุลของประเทศที่เรือนันจดทะเบียนทราบ
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่เจ้าท่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือต่างประเทศลาใดมี สภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย หรือเป็นเรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ หรือการกระทาอัน
เป็นโจรสลัด การกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศไทย เป็นเรือ
ไม่มีสัญชาติหรือมีตังแต่สองสัญชาติขึนไป เป็นเรือที่ชักธงของประเทศซึ่งองค์การสหประชาชาติหรื อทบวงการ
ชานาญพิเศษภายใต้องค์การสหประชาชาติมีมติให้คว่าบาตรด้วย เจ้าท่าอาจสั่งห้ามไม่ให้เรือลานันเข้ามาใน
น่านนาไทยหรือน่านนาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย หรือท่าเรือใด ๆ ในประเทศไทย หรือ
อาจสั่งให้เรือนันออกไปจากน่านนาไทยหรือน่านนาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยหรือท่าเรือ
ใด ๆ ในประเทศไทย หรือสั่งให้เรือนันเดินเรือไปตามเส้นทางใด ๆ ที่เจ้าท่ากาหนด หรือสั่งให้เรือนันจอดอยู่ใน
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจนกว่าจะได้รับคาสั่งเป็นอย่างอื่นจากเจ้าท่า
กรณีที่มีการฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๑๓ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๙ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือที่ได้รับอนุญาตให้บรรทุกคนโดยสาร บรรทุกสินค้าหรือ
บรรทุกคนโดยสารและสินค้าลาใด อยู่ในสภาพที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยไม่มีมาตรฐานการป้องกันมลพิษ
ทางนา หรือไม่มีมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนาให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งห้ามใช้เรือลานันจนกว่าเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองจะได้แก้ไขให้เรียบร้อย

ส่วนที่ ๒
คนประจาเรือ
มาตรา ๙๐ เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น เรือเดินระหว่างประเทศทุกลาที่
เข้ามาในน่านนาไทยต้องมีบัญชีคนประจาเรือไว้บนเรือ
มาตรา ๙๑ ให้คนประจาเรือทุกคนที่ปฏิบัติการอยู่บนเรือเดินระหว่างประเทศทุกลาที่เข้ามา
ในน่านนาไทยต้องมีหนังสือคนประจาเรือหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่ากัน
คนประจาเรือตามวรรคหนึ่งต้องแสดงหนังสือคนประจาเรือหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่ากันของ
ตนต่อเจ้าท่าหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขอตรวจดู
หลักเกณฑ์ วิธีการ แบบหนังสือหรือเอกสารคนประจาเรือ และเงื่อนไขในการขอรับ การออก
และการเพิกถอนหนังสือหรือเอกสารคนประจาเรือ บัญชีคนประจาเรือ เอกสารหรือหนังสืออื่น ๆ เกี่ยวกับ
คนประจาเรือ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๒ เรือเดินระหว่างประเทศที่เข้ามาในน่านนาไทยทุกลาต้องมีคนทาการในเรือซึ่งเป็น
คนประจาเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือ และคนประจาเรืออื่นๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตรงตาม
ชนิด ประเภทและขนาดของเรือตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประจาเรือของเรือนัน ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เรื อ ล าใดฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ เ จ้ า ท่ า หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี อ านาจตาม
กฎหมายมีอานาจกักเรือนันไว้จนกว่าจะได้จัดให้มีคนประจาเรือครบถ้วนและถูกต้อง
มาตรา ๙๓ ผู้ใดเป็นคนทาการในเรือเดินระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในน่านนาไทยและ
อยู่ในตาแหน่งที่ต้องมีประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือตามอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีประกาศนียบัตรดังกล่าวไว้บนเรือที่ตนทาการอยู่
เมื่อเจ้าท่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตามกฎหมายขอตรวจดู ประกาศนียบัตรผู้ทาการ
ในเรือ บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องนาออกแสดง
มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้เรือเดินระหว่างประเทศลาใดที่อยู่ในเขตน่านนาไทยออกเดินเรือโดยมี
คนทาการในเรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในเอกสารประจาเรือนันซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือของเรือเดินระหว่างประเทศที่เข้ามาในน่านนาไทยรับบุคคล
ใด ๆ ไว้บนเรือ นอกจากคนประจาเรือตามที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อคนประจาเรือหรือคนโดยสารที่มีชื่อในบัญชี
รายชื่อคนโดยสารในกรณีที่เป็นเรือโดยสารหรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้า งจากเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือให้
ทางานเป็นการชั่วคราวในเรือเพื่อประโยชน์ของเรือนัน
ความในวรรคหนึ่ งมิ ให้ ใช้ บังคับแก่กรณี ที่ผู้ ควบคุมเรื อปฏิบัติ ห น้าที่ ตามกฎหมายในการ
ช่วยเหลือบุคคลซึ่งตกอยู่ในอันตรายที่อาจสูญหาย เสียชีวิต หรือบาดเจ็บในทะเล
มาตรา ๙๖ ในกรณีทมี่ ีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คนประจาเรือตามที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อคนประจาเรือ
หรือไม่ใช่คนโดยสารที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อคนโดยสาร ลักลอบขึนเรือเดินระหว่างประเทศที่เข้ามาในน่านนาไทย
ให้ผู้ควบคุมเรือควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้และแจ้ง พร้อมทังส่งมอบตัวผู้นันให้เจ้าท่าหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าเมืองทราบทันทีเมื่อมาถึงเมืองท่าแห่งแรก เพื่อให้นาตัวผู้นันไปดาเนินการตาม
กฎหมาย
มาตรา ๙๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจาเรือดื่มหรือเสพสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หรือสิ่งเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติหน้าที่และห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่มึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์
ของสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดอื่นใด
ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจาเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตที่ออกตามข้อบังคับ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ ซึ่งกระทาผิดในวรรคก่อนหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีอาญา
ให้เจ้าท่ามีอานาจยึด เพิกถอน หรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ได้
ส่วนที่ ๓
การรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ

มาตรา ๙๘ เพื่อให้การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยทางนาให้เป็นไปตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่ าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ให้อธิบดีมีอานาจออกข้อบังคับกรมเจ้าท่ากาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือระหว่างประเทศและการออกหนังสือ
รับรองว่าท่าเรือแห่งหนึ่งแห่งใดได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
ให้ผู้ขอออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๙ ให้ เจ้ าของ ผู้ ครอบครอง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบงานปฏิบัติการของเรือ
และเจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการท่าเรือระหว่างประเทศจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
พร้ อ มทั งจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจ าเรื อ และท่ า เรื อ แล้ ว แต่ ก รณี ใ ห้ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านการรักษาความปลอดภัยและต้องจัดให้ มีช่องทางสื่อสารสาหรับติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจาเรื อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจาท่าเรือตลอดเวลาโดยปฏิบัติตาม
ข้อบังคับกรมเจ้าท่าตามมาตรา ๙๘
มาตรา ๑๐๐ ให้เจ้าของท่าเรือหรือผู้ประกอบการกิจการท่าเรือระหว่างประเทศแสดงหนังสือ
รับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับตามมาตรา ๙๘ ไว้ในที่ที่แลเห็นได้ง่ายในสถานประกอบกิจการของตน
มาตรา ๑๐๑ ให้เจ้าท่ามีอานาจเข้าไปในท่าเรือระหว่างประเทศเพื่อทาการตรวจสอบว่าได้มี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือระหว่างประเทศหรือไม่
มาตรา ๑๐๒ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าท่าเรือระหว่างประเทศใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือระหว่างประเทศให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหากเจ้าท่าพบว่าท่าเรือนันไม่ปฏิบัติให้ ถูกต้องให้
เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้งดใช้ท่าเรือดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๓ ให้อธิบดีมีอานาจออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศและการออกหนังสือรับรองว่าท่าเรือแห่งหนึ่ง
แห่งใดได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
ให้ผู้ขอออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๔ ให้เจ้าของท่าเรือหรือผู้ประกอบการกิจการท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามที่กาหนด
ในประกาศกรมเจ้าท่า
มาตรา ๑๐๕ ให้เจ้าของท่าเรือหรือผู้ประกอบการกิจการท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศ
แสดงหนังสือรับรองว่าได้ปฏิบัติตามประกาศที่กาหนดในมาตรา ๑๐๔ ไว้ ในที่ที่แลเห็นได้ง่ายในสถานประกอบ
กิจการของตน
มาตรา ๑๐๖ ให้เจ้าท่ามีอานาจเข้าไปในท่าเรือใด ๆ ที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศเพื่อทาการ
ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือหรือไม่
มาตรา ๑๐๗ เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศใดปฏิบัติไม่ ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด

เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหากเจ้าท่าพบว่าท่าเรือใดไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เจ้า
ท่ามีอานาจสั่งให้งดใช้ท่าเรือดังกล่าวจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๐๘ ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือต่างประเทศแสดงหนังสือรับรองไว้ในที่ที่แลเห็นได้
ชัดว่าได้ปฏิบัติตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศที่ออก
ตามความในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
มาตรา ๑๐๙ เมื่อเจ้ าท่าตรวจพบว่าเรือต่างประเทศล าใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประมวล
ข้อบังคับว่าด้วยการรั กษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศที่ออกตามความในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย แห่งชีวิตในทะเลให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้แ ก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด
เมื่อพ้น กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากเจ้าท่าพบว่าเรือต่างประเทศล าดังกล่าวไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เจ้าท่ามีอานาจสั่งกักเรือลาดังกล่าวไว้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ส่วนที่ ๔
การขนส่งสินค้าอันตราย
มาตรา ๑๑๐ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขนส่ งการบรรทุก การขนถ่ายสิ นค้าอัน ตราย และเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการขนส่งสิ นค้าอันตราย เพื่อความ
ปลอดภัย ในการเดิน เรื อ การควบคุมและป้องกันมลพิษทางนา และเพื่อให้ เป็นไปตามอนุสั ญญาระหว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือจะเข้าเป็นภาคีหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนา
ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มีการดาเนินการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทาและแสดงเครื่องหมายสิน ค้าอันตราย และ
การออกประกาศนีบัตรรับรองในเรื่องดังกล่าว
มาตรา ๑๑๑ ภายใต้ บั ง คับ มาตรา ๑๑๐ ให้ รั ฐ มนตรีมี อานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบรรจุ หี บ ห่ อ การจั ด เก็ บ การจั ด แยก การจั ด ท าและแสดง
เครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จาเป็นการบรรทุก และการขนถ่ายสินค้าอันตราย การแจ้งและการรายงาน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย รวมทังมาตรฐานการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สินค้าอันตราย
มาตรา ๑๑๒ การกาหนดชันของสินค้าอันตรายให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า
มาตรา ๑๑๓ การขนถ่ายสินค้าอันตรายจากเรือลาหนึ่งไปยังเรืออีกลาหนึ่ง การขนถ่ายจาก
เรือขึนบกหรือการขนถ่ายจากบกลงเรือ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือแจ้งให้เจ้าท่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการขนถ่าย
การยกเว้นให้เรือชนิดใดหรือการขนถ่ายสินค้าอันตรายชันใด หรือประเภทใดไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับแห่งบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า
มาตรา ๑๑๔ ให้เรือชนิดหนึ่งชนิดใดที่บรรทุกสินค้าอันตรายต้องชักธงหรือแสดงเครื่องหมาย
หรือต้องให้สัญญาณใด ๆ ตามที่กาหนดในประกาศกรมเจ้าท่า

มาตรา ๑๑๕ ในการขนส่งสินค้าอันตรายโดยทางเรือในขณะหรือก่อนการนาสินค้านันขึนเรือ
ผู้ ส่ งต้อ งจั ดให้ มีฉลากแสดงสภาพอั น ตรายของสิ น ค้านันให้ ชัดเจนที่หี บ ห่ อเอกสารต่ าง ๆ เกี่ยวกั บสิ นค้ า
อันตรายและต้องแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสภาพอันตรายของสินค้านันและวิธีป้องกันมิให้เกิดอันตรายรวมทังชื่อ
และที่อยู่ของผู้ส่งให้ผู้ควบคุมเรือทราบ
ในกรณีที่มีการบรรจุสินค้าอันตรายที่จะขนส่งไว้ในตู้สินค้าหรือภาชนะขนส่งอย่างอื่นผู้ส่งต้อง
ทาคารับรองหรือคาสาแดงเป็นหนังสือว่าการบรรจุสินค้าอันตรายเข้าภาชนะขนส่งได้กระทาโดยถูกต้องตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑๑
ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรื อขนส่งสินค้าอันตรายโดยทางเรือโดยที่มิได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือมีการปฏิบัติตามแต่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้านัน
มาตรา ๑๑๖ ผู้ควบคุมเรือต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังตามควรแก่กรณีมิให้มีการนาสินค้า
อันตรายขึนเรือโดยฝ่าฝืนกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๑๑
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบนาสินค้าอันตรายขึนเรือผู้ควบคุมเรืออาจปฏิเสธ
ที่จะรับขนหีบห่อนันได้เว้นแต่ผู้ส่ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของดังกล่าวจะยอมให้เปิดหีบห่อเพื่อตรวจดู
ส่วนที่ ๕
การขนส่งสินค้าที่มิใช่สินค้าอันตราย
มาตรา ๑๑๗ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขนส่ง การบรรทุก และการขนถ่ายสินค้าที่มิใช่สินค้าอันตราย เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือจะเข้าเป็นภาคี เพื่อควบคุมการจราจรทางนา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางนา
ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มีการดาเนินการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม
เกี่ยวกับขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทาและแสดงเครื่องหมายสินค้าที่มิใช่สินค้า
อันตราย และการออกประกาศนีบัตรรับรองในเรื่องดังกล่าว
มาตรา ๑๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๗ ให้อธิบดีมีอานาจออกข้อบังคับกรมเจ้าท่ากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทาและแสดงเครื่องหมาย การ
จัดให้มีเอกสารที่จาเป็น การบรรทุกและการขนถ่ายสิ นค้าที่มิใช่สิ นค้าอันตราย การแจ้งและการรายงาน
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า ที่ มิ ใ ช่ สิ น ค้ า อั น ตราย รวมทั งมาตรฐานการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมและการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าที่มิใช่สินค้าอันตราย

หมวด ๕
การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุทางนาและการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล

มาตรา ๑๑๙ ในหมวดนี คาว่า “อุบัติเหตุทางนา” ให้หมายถึงกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี คือ
(๑) เรือเกยตืน เรือติดตืนเรืออับปาง เรือเกิดอัคคีภัย มีการสละหรือละทิงเรือใหญ่ หรือเรือ
โดนกัน
(๒) มีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสของบุคคลใด ๆ ในเรือ เรือช่วยชีวิ ต แพช่วยชีวิตหรือ
ยานช่วยชีวิตที่ต้องมีประจาเรือใหญ่ตามกฎหมาย
(๓) เกิดความเสียหายต่อตัวเรือเครื่องจักร หรือเครื่องอุปกรณ์ของเรือซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ
หรือความสามารถในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัยของเรือ
(๔) เกิดภาวะมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
(๕) อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อย่างอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๐ บทบัญญัติในหมวดนีไม่ใช้บังคับแก่เรือที่ใช้ในราชการทหารและเรือของทาง
ราชการที่ไม่ได้ใช้ในทางพาณิชย์

ส่วนที่ ๑
การรายงานอุบัติเหตุทางนาและการสืบสวนเบืองต้น
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางนาที่เกี่ยวข้องกับเรือลาหนึ่งลาใดและเหตุดังกล่าว
เกิดขึนในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือใน
เมือ งท่ าที่ส ามารถแจ้ งเหตุไ ด้ร ายงานการเกิ ดอุบั ติเ หตุ ทางนาดังกล่ า วให้ เจ้ าท่ าทราบโดยพลั น ทางวิท ยุ
โทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดที่เจ้าท่าประกาศกาหนด โดยระบุสาระสาคัญเบืองต้นเกี่ยวกับ
(๑) สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางนา
(๒) สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุทางนานัน
(๓) ความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึน และ
(๔) พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่สาคัญอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนาดังกล่าว
(๕) คู่กรณี (ถ้ามี)
(๗) มูลค่าความเสียหายโดยประมาณ
(๘) สาระสาคัญอื่นใดที่กาหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๒ ให้อธิบดีมีอานาจออกข้อบังคับกรมเจ้าท่าเพื่อกาหนดว่าอุบัติเหตุทางนาที่ได้รับ
รายงานตามมาตรา ๑๒๑ กรณีใดบ้างที่จะต้องให้เจ้าท่าทาการสืบสวนเบืองต้นหรือจะต้องให้คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุทางนาทาการสอบสวน และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอน และเงื่อนไขในการสืบสวน
และการจัดทารายงาน

มาตรา ๑๒๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๑๒๑ และเป็นกรณีที่เจ้าท่าจะต้องทาการสืบสวน
เบืองต้นตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ให้เจ้าท่าไปยังที่เกิดเหตุเพื่อทาการสืบสวนเบืองต้นโดยไม่ชักช้าเท่าที่อยู่ใน
วิสัยที่เจ้าท่านันจะสามารถดาเนินการได้เมื่อคานึงถึง สถานการณ์และยานพาหนะที่จะต้องใช้ในการเดินทางไป
ยังสถานที่ดังกล่าว
มาตรา ๑๒๔ ให้เจ้าท่าที่มีเขตอานาจเหนือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทางนาและมีอานาจหน้าที่
ทาการสืบสวนเบืองต้น
มาตรา ๑๒๕ ในการทาการสืบสวนเบืองต้นตามมาตรา ๑๒๓ ให้เจ้าท่าผู้ทาการสืบสวนมี
อานาจ
(๑) ทาการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจัดทาบันทึกเหตุการณ์และข้อเท็จจริงที่ได้พบเห็น
เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุ
(๒) ดาเนินการหรือจัดให้มีการดาเนินการอันสมควรเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้เกิดอันตราย
แก่เรือลาอื่นที่สัญจรอยู่และสิ่งแวดล้อมในบริเวณนันทังนีเท่าที่อยู่ในวิสัยที่จะกระทาได้ในพฤติการณ์เช่นนัน
(๓) สั่ ง ให้ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ จั ด ท ารายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ นเพิ่ ม เติ ม จากที่ ไ ด้ ร ายงานตาม
มาตรา ๑๒๑ ตามแบบรายงานที่เจ้าท่าประกาศกาหนด
(๔) ประกาศกาหนดพืนที่บริเวณเกิดเหตุ และสั่งให้บุคคลใด ๆ ออกจากพืนที่บริเวณเกิดเหตุ
สั่งห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปในพืนที่บริเวณเกิดเหตุ หรืออนุญาตให้บุคคลใด ๆ อยู่ในพืนที่บริเวณเกิดเหตุ
มาตรา ๑๒๖ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๒๕ ให้เจ้าท่ามีอานาจขึนไปบนเรือหรือเข้าไป
ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนาเพื่อ
(๑) ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สภาพตัวเรือเครื่องอุปกรณ์ของเรือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๒) ทาการบันทึกภาพทาเครื่องหมายบนเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ เพื่อแสดงว่าเป็นเอกสาร
หรือหลักฐานต้นฉบับหรือเป็นหลักฐานเฉพาะสาหรับการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
(๓) บันทึกถ้อยคาของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง และ
(๔) กระทาการอื่นใดเพื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุตามความจาเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งให้ผู้ควบคุมเรือหรือผู้ดูแลสถานที่หรือผู้อยู่ใน
สถานที่นันอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๑๒๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๕ โดยใช้อานาจตามมาตรา ๑๒๖ ให้เจ้าท่า
ผู้ทาการสืบสวนเบืองต้นดาเนินการโดยไม่ทาให้เรือต้องเสียเวลาเดินทางโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือทาให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ที่เกี่ยวข้องต้องเดือดร้อนราคาญเกินสมควร
มาตรา ๑๒๘ ในการสื บ สวนเบื องต้น ถ้า เจ้ าท่า ผู้ ท าการสื บ สวนพบว่า เรื อที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
อุบัติเหตุทางนาล าใดอยู่ในสภาพที่เสียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเรือ ให้
เจ้าท่าสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือจัดการแก้ไขจนเป็นที่เชื่อได้ว่าเรือนันอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
เพียงพอและเรือนันจะไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือของเรืออื่น ๆ ในน่านนาไทยหรือ
น่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยหรือก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในน่านนาดังกล่าว ให้
เจ้าท่ามีอานาจไม่อนุญาตให้เรือออกจากท่าหรือที่จอดเรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาสั่ง

มาตรา ๑๒๙ ให้ เ จ้ า ท่ า ผู้ ท าการสื บ สวนเบื องต้ น จั ด ท ารายงานและรวบรวมข้ อ มู ล และ
ข้อเท็จจริงทังหมดที่ได้จากการสืบสวนเบืองต้นส่งให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๑๓๐ ให้ผู้ควบคุมเรือที่ได้รับคาสั่งจากเจ้าท่าตามมาตรา ๑๒๕ (๓) จัดทารายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึนเพิ่มเติมและส่งรายงานดังกล่าวให้เจ้าท่าผู้ทาการสืบสวนเบืองต้นนันโดยเร็วก่อนที่เรือนันจะ
ออกจากท่าหรือเดินทางต่อไป
ผู้ควบคุมเรือที่จัดทารายงานเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งต้องไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือโดย
ปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ส่วนที่ ๒
การสอบสวนอุบัติเหตุทางนา
มาตรา ๑๓๑ การสอบสวนอุบัติเหตุทางนาตามพระราชกาหนดนี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี
(๑) เพื่อพิสูจน์ ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางนาและสาเหตุการเสียชีวิต หรือการ
บาดเจ็บสาหัสของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนา
(๒) เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสของ
บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนันมีสาเหตุไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนจากการที่คนประจาเรือคนหนึ่งคนใด
ได้กระทาการใด ๆ ที่เป็นการประพฤติมิชอบ หย่อนความสามารถ ประมาทเลินเล่อ ขาดทักษะหรือจงใจ
ละเมิดกฎหมายหรือไม่ เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
(๓) เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่คนประจาเรือได้กระทาการใด ๆ ที่เป็น
การประพฤติมิชอบ หย่อนความสามารถ ประมาทเลินเล่อ ขาดทักษะหรือจงใจละเมิดกฎหมายอันมีส่วนทาให้
เกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนันหรือไม่
(๔) เพื่อเป็นพืนฐานในการพิจารณาว่ามีความจาเป็นที่จะต้องออกกฎหมายหรือ ข้อบังคับใหม่
หรือจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือข้อบังคับเดิมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกัน หรือไม่
(๕) เพื่อกาหนดแนวทาง วิธีการหรือมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทางนาขึนอีก
มาตรา ๑๓๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังเรียกว่า “คณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุทางนา” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนเป็นประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งแต่งตัง
จากผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ า ไม่ เ กิ น สี่ ค น กั บ กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ านวนไม่ เ กิ น สี่ ค นซึ่ง แต่ ง ตั งจากผู้ มี ค วามรู้
เชี่ยวชาญหรือความจัดเจนด้านการเดินเรือซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการจานวนสองคนและผู้มีความรู้เชี่ยวชาญหรือ
ความจัดเจนด้านช่างกลเรือซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการจานวนสองคน
ให้ประธานคณะกรรมการแต่งตังผู้แทนกรมเจ้าท่าคนใดคนหนึ่งตามวรรคหนึ่งเป็นเลขานุการ
มาตรา ๑๓๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
(๒) – (๕) ดังต่อไปนี
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในฐานะคนประจาเรือ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี เมื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระแล้วให้ดาเนินการแต่งตังจากผู้ทรงคุณวุฒิขึนใหม่ภายในหกสิบวันกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตังอีกได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตังกรรมการใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินันปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๑๓๕ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๓๔ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๓
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตังผู้อื่นเป็น
กรรมการแทนและให้ผู้ได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เว้น แต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ นันเหลื อไม่ถึงเก้าสิ บวันจะไม่แต่งตังก็ได้ โ ดยให้
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่เป็นคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนา
มาตรา ๑๓๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
เบียประชุมกรรมการ
มาตรา ๑๓๗ ในการประชุมของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนา ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธาน
และรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
มาตรา ๑๓๘ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนของกรรมการทังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากกรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
มาตรา ๑๓๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาตามมาตรา ๑๓๒ ให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี
(๑) ทาการสอบสวนเพื่ อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดอุบัติเหตุทางนาใด ๆ ที่ต้องดาเนิ นการสอบสวนตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่ออกโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี และจัดทารายงานการสอบสวนกรณีดังกล่าวเสนอรัฐมนตรี
ทราบ และแจ้งอธิบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางนา

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยด้านการเดินเรือและการป้องกัน
มลพิษทางนาอันเกิดจากเรือ
(๔) ขึนไปบนเรื อหรื อ เข้าไปในสถานที่ที่เกี่ ยวข้องกับอุบัติเหตุทางนาเพื่อตรวจสอบหรื อ
รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
(๕) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการหรือให้ส่งเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของคณะกรรมการ
(๖) จัดทารายงานการเกิดอุบัติเหตุทางนาโดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดในข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปี และแจ้ งอธิบ ดีให้ ความเห็ นก่อนนาเสนอรัฐมนตรีพิจารณาและดาเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป
(๗) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอน และเงื่อนไขในการสอบสวน
(๘) ประกาศกาหนดในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการสืบสวนเบืองต้นของเจ้าท่าหรือจากการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาว่าการเกิดอุบัติเหตุทางนา หรือการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
สาหั ส ของบุ คคลใด ๆ หรือการเกิดมลพิษทางนาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนันมีสาเหตุทังหมดหรือบางส่ ว น
จากการที่คนประจาเรือคนหนึ่งคนใดได้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ที่เป็นการประพฤติมิช อบ
หย่อนความสามารถประมาทเลินเล่อ ขาดทักษะ หรือจงใจละเมิดกฎหมาย
(๑) ในกรณีที่คนประจาเรือนันได้รับประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือจากรัฐบาลไทยให้เจ้าท่า
ผู้ทาการสืบสวนเบืองต้นหรือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนา แล้วแต่กรณี รายงานหรือแจ้งอธิบดีเพื่อ
พิจารณาดาเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
(๒) ในกรณีที่คนประจาเรือนันได้รับประกาศนียบัตรผู้ทาการในเรือจากรัฐบาลต่างประเทศให้
เจ้าท่าผู้ทาการสืบสวนเบืองต้นหรือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาแล้วแต่กรณีแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไปยังผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุลของรัฐบาลต่างประเทศที่ออกประกาศนียบัตรนันเพื่อให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
มาตรา ๑๔๑ ถ้อยคา คาให้การ ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน ที่ผู้ใดให้ ไว้แก่เจ้าท่าหรือ
คณะกรรมการสอบสวน ไม่ผูกพันผู้นันให้ต้องรับผิดทังทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง และผู้นันไม่ผูกพัน
ต้องให้ ถ้อยค าหรื อยื น ยั น ถ้ อยคาต่ อพนั ก งานสอบสวน พนัก งานอัย การ และศาล ตามถ้อยค า คาให้ การ
ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน ที่ได้ให้ไว้แก่เจ้าท่าหรือคณะกรรมการสอบสวน
ห้ามมิให้ผู้ใดอ้างรายงานการสืบสวนเบืองต้นหรือรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาไม่ว่า
ทังหมดหรือบางส่วน รวมทังข้อเท็จจริง ความเห็น ข้อแนะนา ข้อพิจารณาหรือข้อสรุปที่ปรากฏในรายงานเป็น
พยานหลักฐานในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครอง เว้นแต่กรณีที่
ในคดีนันไม่มีพยานหลักฐานอื่น ใดเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นแห่งคดีที่เป็นประเด็นสาคัญ แต่ห้าม
เป็นอันขาดมิให้ศาล พนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนเรียกหลักฐานและถ้อยคาในเอกสารที่มีผู้ใดให้ไว้
แก่ผู้สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหมวดนี
ในกรณี เช่น นี ให้ ผู้ ป ระสงค์จ ะอ้างรายงานหรือสิ่ งที่ปรากฏในรายงานดังกล่ าวเป็ นพยาน
หลักฐานยื่นคาขอต่อศาลให้ดาเนินการไต่สวนถึงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องอ้างสิ่งดังกล่าวเป็นพยาน
หลักฐานในคดีนันเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะอนุญาตให้อ้างสิ่งดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่เพียงใด

มาตรา ๑๔๒ ห้ามมิให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล มีหมายเรียกหรือมีคาสั่ง
ให้เจ้าท่าผู้ทาการสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาไปให้ถ้อยคา เป็นพยาน หรือส่งรายงาน
การสืบสวนและรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาดังกล่าว
เว้น แต่กรณี เพื่อประโยชน์แห่ งความยุติธ รรมและคดีนันไม่มีพยานหลั กฐานอื่น มาใช้ เพื่อ
ประกอบในการพิจารณาในประเด็นแห่งคดีที่เป็นประเด็นสาคัญ อย่างยิ่งได้ ให้ผู้ประสงค์ที่จะอ้างรายงานหรือ
สิ่งที่ปรากฏในรายงานตามวรรคก่อนเป็นพยานหลักฐานในคดียื่นคาขอต่อศาลให้ดาเนินการไต่สวนถึงเหตุผล
และความจาเป็นที่จะต้องอ้างสิ่งดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีนัน เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือมี
คาสั่งให้อ้างสิ่งดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่เพียงใด
เมื่อศาลมีคาสั่งตามวรรคก่อนอย่างใดแล้ว ให้แจ้งเจ้าท่าผู้ทาการสืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุทางนาเพื่อดาเนินการตามที่ศาลมีคาสั่งต่อไป
ส่วนที่ ๓
การค้นหาและการช่วยเหลือทางนา
มาตรา ๑๔๓ ให้กรมเจ้าท่าและเจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ในการประสานงานในการค้นหาและ
การช่วยเหลือทางนากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทังหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง
ประเทศ และเอกชนทังในประเทศและต่างประเทศ
ให้กรมเจ้าท่าและเจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มี
(๑) การจัดการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการค้นหาและการช่วยเหลือทางนา และความปลอดภัย
ทางนา
(๒) การออกประกาศนียบัตรรับรองสถาบันหรือบุคคลเกี่ยวกับการค้นหาและการช่วยเหลือ
ทางนา และความปลอดภัยทางนา การยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศนียบัตรดังกล่าว
(๓) การขึนทะเบียนและประกาศให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางนาด้านการค้นหาหรือ
ด้านการช่วยเหลือทางนา และความปลอดภัย การยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนและประกาศดังกล่าว
(๔) เรือ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในการค้นหาและการ
ช่วยเหลือทางนา และความปลอดภัยทางนา
(๕) ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในเรื่ อ งอื่ น ใดเพื่ อ ให้ เ จ้ า ของเรื อ
ผู้ครอบครองเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือ บุคคลใด ๆ ที่อยู่ในเรือ ตัวแทนเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ
และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรานี
หากเห็นเป็นการสมควรอาจค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามมาตรานี รวมทัง
การยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่กาหนดในกฎกระทรวงด้วยก็ได้
ให้อธิบดีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดทาแผนการค้นหาและการช่วยเหลือ แผนการตอบสนอง
ในกรณีเกิดภัยทางนา และให้อธิบดีมีอานาจออกประกาศ ระเบียบ และคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามแผนดังกล่าว
หมวด ๖
การป้องกันโรคติดต่อ

มาตรา ๑๔๔ ให้เจ้าท่าเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกประกาศกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี
(๑) ประเภทและลักษณะโรคติดต่ออันตราย ลักษณะและขนาดของการติดเชือโรคติดต่อ
อันตราย รวมทังประเภท ลักษณะและขนาดของเรือที่มีหรืออาจมีการติดเชือโรคติดต่ออันตรายในเรือ ที่เรือ
ต้องจอดหรือกักอยู่ในพืนที่ตังด่านป้องกันโรคติดต่ออันตราย
(๒) เมืองท่าของประเทศใดที่มีหรืออาจมีการติด เชือโรคติดต่ออันตราย และยกเลิกประกาศ
ดังกล่าวเมื่อเห็นว่ามีเมืองท่าของประเทศดังกล่าวมีความปลอดภัย
(๓) เรือล าใดที่มีหรืออาจมีการติด เชือโรคติดต่ออันตราย หรือมีหรืออาจมี บุคคลใด ๆ ใน
เรือซี่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และยกเลิกประกาศดังกล่าวเมื่อเห็นว่ามีเรือดังกล่าวมีความปลอดภัย
(๔) พืนที่ตังด่านป้องกันโรคติดต่ออันตรายในน่านนาไทยและน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย
ของประเทศไทย
และให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการในการป้องกันโรคติดต่ออันตรายจากเรือ คนประจาเรือ ผู้โดยสาร
คนที่เดินทางมากับเรือ สินค้าและสิ่งต่าง ๆ ที่บรรทุกมากับเรือ
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมเรือ การเดินเรือและการเคลื่อนย้ายเรือ ไปยังหรือออกจาก
ด่านป้องกันโรคติดต่ออันตราย รวมทังการควบคุมเรือ เดินเรือ จอดเรือ และเคลื่อนย้ายเรือในด่านป้องกัน
โรคติดต่ออันตรายการเดินเรือออกจากด่านป้องกันโรคติดต่ออันตราย และข้อยกเว้นใด ๆ
(๓) หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อควบคุมคนประจาเรือ การตรวจสอบ การกักกัน การขึนและลง
เรือ การเข้าไปยังและออกจากบริเวณที่เรือจอด และข้อยกเว้นใด ๆ
(๔) หลักเกณฑ์และวิธีการยับยังการแพร่กระจายโรคติดต่ออันตรายในกรณีฉุกเฉิน และการ
ให้เจ้าท่าทาลายเรือ
(๕) ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของเรือต้องเสียในการควบคุมเรือ การดูแลและรักษาคนประจาเรือ การ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมทังข้อยกเว้นอย่างใด ๆ
(๖) การมอบหมายให้บุคคลใดดาเนินการแทนเจ้าท่า ตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติในหมวดนี
และค่าตอบแทนให้แก่บุคคลนัน
(๗) หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องและข้อยกเว้นในเรื่องนัน
เรือลาใดทีเ่ ดินมาจากเมืองท่าของประเทศที่มีหรืออาจมีการติดเชือโรคติดต่ออันตรายหรือเรือ
ลาใดที่มีหรืออาจมีการติดเชือโรคติดต่ออันตราย หรือมีหรืออาจมีบุคคลใด ๆ ในเรือซี่งเป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศของรัฐมนตรีในวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) หากเจ้าของหรือผู้ควบคุม เรือดังกล่าวประสงค์จะนาเรือ
เข้ามาหรือจอดในน่านนาไทยหรือ น่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ต้องนาเรือนันไปจอด ณ
พืนที่ตังด่านป้องกันโรคติดต่ออันตรายและปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีและกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในมาตรานีและปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าหรือพนักงานแพทย์ทุกประการและห้ามมิให้เคลื่อนย้ายเรือโดยมิได้
รับอนุญาตจากเจ้าท่า และกรณีที่เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือดังกล่าวประสงค์จะเดิน เรือผ่านน่านนาไทยหรือ
น่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ต้องเดินเรือตามเส้นทางที่เจ้าท่ากาหนดและปฎิบัติตามคาสั่ง
ของเจ้าท่าหรือพนักงานแพทย์ทุกประการ
ห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าหรือออกจากตัวเรือที่มี หรืออาจมีผู้ที่เป็นโรคติดต่ออันตรายตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรานี โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือพนักงานแพทย์

มาตรา ๑๔๕ เมื่อเจ้าท่าได้พบหรือทราบว่าเรือลาใดที่อยู่ในเขตน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่
ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยหรือเข้ามาในเขตน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของ
ประเทศไทยมีคน สัตว์ ซากศพ หรือสิ่งของที่มีหรือเป็นพาหะของโรคติดต่ออันตราย ตามประเภทและชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด หรือเดินทางมาจากประเทศหรือถิ่นที่มีโรคติดต่ออันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ให้เจ้าท่ามีอานาจ
(๑) สั่งให้ เรือนันไปจอดเรื อและอยู่ในด่านป้องกันโรคติดต่ออันตราย หรือที่ที่กาหนดโดย
เดินเรือหรือเคลื่อนเรือไปตามเส้นทางที่เจ้าท่ากาหนด และให้คงอยู่ในที่ดังกล่าวและห้ามเคลื่อนย้ายเรือจนกว่า
จะได้รับคาสั่งจากเจ้าท่าเป็นอย่างอื่นหรือ
(๒) สั่งเรือนันให้ออกไปจากน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
โดยเดินเรือหรือเคลื่อนเรือไปตามเส้นทางที่เจ้าท่ากาหนด
(๓) ขึนไปบนเรือลาดังกล่าวเพื่อตรวจสอบคน สัตว์ ซากศพ หรือสิ่งของบนเรือ
มาตรา ๑๔๖ เรือลาใดที่อยู่ในน่านนาไทย หรือเดินเรือเข้า ออกหรือผ่านน่านนาไทยหรือ
น่านน าที่อยู่ ภ ายใต้สิ ทธิอธิป ไตยของประเทศไทยที่มีคน สั ตว์ ซากศพ หรือสิ่ งของที่มีห รือเป็นพาหะของ
โรคติดต่ออันตรายตามประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ให้ผู้ควบคุมเรือชักธงแสดงให้เห็นว่ามี
โรคติดต่ออันตรายเกิดขึนบนเรือโดยในเวลากลางวันให้ชักธงสีเหลือง มีธงประมวลอาณัติสัญญาณสากลอยู่
ข้างล่างและในเวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงไว้ที่ปลายเสาหน้า
มาตรา ๑๔๗ ให้ผู้ควบคุมเรือที่อยู่ในน่านนาไทย หรือเดินเรือเข้า ออกหรือผ่านน่านนาไทย
หรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยที่มีคน สัตว์ ซากศพ หรือสิ่งของที่มีหรือเป็นพาหะของ
โรคติดต่ออันตรายตามประเภทและชนิดที่รัฐ มนตรีประกาศกาหนดแจ้งแก่เจ้าท่าทันทีว่าในเรือของตนมี
โรคติดต่อดังกล่าว
มาตรา ๑๔๘ เมื่อเจ้าท่าออกคาสั่งให้ เจ้าของหรือผู้ควบคุม เรือปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕ (๑)
และ (๒) ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าท่าโดยพลัน
มาตรา ๑๔๙ ห้ามมิให้เรือลาใดนอกจากเรือของเจ้าท่าหรือของเจ้าหน้าที่เข้าเทียบข้างเรือ
หรื อรั บ คน สั ตว์ ซากศพ หรื อสิ่ งของจากเรือที่ชักธงหรือโคมไฟตามมาตรา ๑๔๖ หรือที่เจ้าท่ามีคาสั่ งให้
ผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๕
ให้เจ้าท่าหรือเจ้าหน้าที่มีอานาจขึนไปบนเรือตามวรรคหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนด
นีหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๕๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการขนถ่ายคน สัตว์ ซากศพ หรือสิ่งของ ออกจากเรือที่มีคน
สัตว์ ซากศพ หรือสิ่งของที่ติดเชือ ที่มี หรือเป็นพาหะของโรคติดต่ออันตราย ตามประเภท ชนิด และขนาดที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือพนักงานแพทย์
มาตรา ๑๕๑ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือ หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในเรือ ออกจากเรือที่
มีโรคติดต่ออันตรายตามประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือ
เจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๕๒ เมื่อมีบุคคลใด ๆ ขึนไปบนเรือที่มีโรคติดต่ออันตรายตามประเภทและชนิดที่
รัฐ มนตรี ป ระกาศกาหนดให้ เจ้ าท่าหรื อเจ้ าหน้าที่มีอานาจสั่ งกักบุคคลดังกล่ าวไว้ที่ด่านป้องกันโรคติดต่อ
อันตรายหรือสถานที่อื่นใดด้วยก็ได้

มาตรา ๑๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนาศพจากเมืองท่าต่างประเทศเข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่
อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย เว้นแต่จะได้มีการบรรจุศพนันไว้ในหีบหรือมีเครื่องหุ้มห่ออย่างมิดชิด
แน่นหนารั่วไหลไม่ได้และมีใบมรณะบัตรหรือเอกสารอื่นใดในทานองเดียวกันกากับมาด้ว ยโดยระบุถึงสาเหตุ
ของการตาย ซึ่งเอกสารดังกล่าวนันมีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมลงนามรับรองสาเหตุการตายและกงสุลไทย
หรือโนตารีพับลิกของเมืองท่าต้นทางที่ขนส่งศพลงเรือลงชื่อเป็นพยาน
เมื่อเรือที่ขนส่งศพมาถึงน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งให้เจ้าท่าทราบโดยพลัน
หมวด ๗
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนา
มาตรา ๑๕๔ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางนาหรือการป้องกันมลพิษทางนา ในอากาศเหนือทางนาหรือบริเวณท่าเรือ และเสียงใน
บริเวณทางนาหรือท่าเรือหรือจากเรือ เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือ
จะเข้าเป็นภาคี หรือเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิ
อธิปไตยของประเทศไทย
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในหมวดนี ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มี
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ เรือ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ในการกาจัด บาบัด และทาลายสารอันตราย
มลพิษ หรื อสิ่งใด ๆ และดาเนิ น การใด ๆ ตามหมวดนีโดยจะกาหนดอัตราค่าตอบแทนในการดาเนินการ
ดังกล่าวไว้ในกฎกระทรวงก็ได้
มาตรา ๑๕๕ ภายใต้บังคับของมาตรา ๑๕๔ ให้อธิบดีออกข้อบังคับกรมเจ้าท่ากาหนดข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางนา มลพิษในอากาศเหนือทางนา มลพิษบริเวณท่าเรือ หรือมลพิษอันเกิด
จากเสียงจากเรือหรือสิ่งใด ๆ
ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในเรือหรือ
บริเวณที่มีการกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ เพื่อดาเนินการควบคุมการจราจร
ทางนา ควบคุมการเดินเรือ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และดาเนินการใด ๆ ตามพระราชกาหนดนี ทังนีให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือบริเวณดังกล่าวนันอานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
มาตรา ๑๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการ ดังต่อไปนี
(๑) เท ทิงหรือทาด้วยประการใด ๆ ให้สิ่งปฏิกูล อับเฉา นาเสีย หรือสิ่งใด ๆ ตามที่เจ้าท่า
ประกาศกาหนด นอกเหนือจากนามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ลงในแม่นา ลาคลอง บึง
อ่างเก็บนา หรือทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
หรือ
(๒) เท ทิงหรือทาด้วยประการใด ๆ ให้นามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์
หรือสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ลงในแม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนาหรือทะเลภายในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่
ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย

(๓) ขนถ่ ายหรื อเคลื่ อนย้ า ย สิ่ งปฏิกู ล อับ เฉา นาเสี ย นามั นปิ โ ตรเลี ย ม หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ สารที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใด ๆ ตาม (๑) และ (๒) จากเรือไปสู่เรือ จากเรือไปสู่ท่าเรือ
หรือจากท่าเรือไปสู่เรือ หรือไปที่อื่นใดตามที่เจ้าท่าประกาศกาหนด รวมทังบรรจุ จัดทาหีบห่อ กาจัด บาบัด
ทาลาย แปรรูปหรือเปลี่ยนสภาพสิ่งดังกล่าวในทางนา ในเรือหรือในบริเวณท่าเรือ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าท่า
ให้ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรานีต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายแก่ประชาชนและทางราชการอัน
เกิ ด จากการกระท าความผิ ด ในวรรคหนึ่ ง และต้ อ งชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขจั ด สิ่ ง เหล่ า นั นและการฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมรวมทังค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องทางราชการต้องเสียไปเนื่องจากการกระทาผิดนัน
ในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุด และมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดน่าจะเป็นผู้กระทาความผิด
ตามวรรคหนึ่ง หากเห็นเป็นการสมควรให้เจ้าท่าสั่งให้ผู้นันวางหลักประกันทางการเงินตามจานวนที่เจ้าท่า
กาหนด และให้ เจ้าท่าริบหลักประกันดังกล่ าวมาชดใช้เป็นค่าเสี ยหายและค่าใช้จ่ายตามวรรคก่อนได้หาก
ภายหลังคดีถึงที่สุดแล้วปรากฎว่าผู้นันเป็นผู้กระทาความผิดและไม่ยอมชดใช้เป็นค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน แต่หากคดีถึงที่สุดแล้วผู้นันมิได้เป็นผู้กระทาความผิดให้เจ้าท่าแจ้งให้ผู้นันมารับหลักประกันคื น และ
หากผู้นั นมิได้มารับ คืน ภายในหนึ่งปีนั บแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ เจ้าท่าริบหลั กประกันนันและเก็บรักษาไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทางนาและค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่กาหนดในพระราชกาหนดนี
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรานี ให้เจ้าท่ามีอานาจ
(๑) สั่งให้ผู้ที่ต้องสงสัยซึ่งมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่ง
ซึ่งมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีส่วนทาให้เกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือที่เป็น
ต้น เหตุ ห รื อ ใช้ก ระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เจ้า ของหรือ ผู้ ครอบครองสิ่ งปฏิ กูล อับ เฉา นาเสี ย นามั น
ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ทาการขจัดสิ่งเหล่านันให้พ้น
ไปจากทางนาภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) ดาเนินการเองหรือมอบหมายให้บุคคลใดขจัดนามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หรือเคมีภัณฑ์ สิ่งปฏิกลู อับเฉา นาเสีย หรือสิ่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ออกไปจากทางนา
(๓) ขึนไปในเรือหรือเข้าไปในบริเวณที่มีการเท ทิงหรือทาด้วยประการใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง
เพื่อทาการตรวจสอบ ขจัดนามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือเคมีภัณฑ์ สิ่งปฏิกูล อับเฉา นาเสีย
หรือสิ่งใด ๆ และดาเนินการอื่นใดตามมาตรานี โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือสถานที่บริเวณนัน
อานวยความสะดวกพอสมควร
(๔) สั่งกักเรือหรือยานพาหนะอื่นใดที่เป็นต้นเหตุให้สิ่งปฏิกูล อับเฉา นาเสีย นามันปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ลงในแม่นาลาคลอง บึง อ่างเก็บนา หรือทะเลสาบ หรือทะเล
ภายในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย หรือที่ใช้ในการดาเนินการกระทา
ความผิดตามวรรคหนึ่ง และสั่งให้ไปจอด ณ ที่ใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด และห้ามมิให้เคลื่อนย้ายเรือ
ดังกล่าวจนกว่าการดาเนินคดีจะถึงที่สุด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าและได้วางหลักประกันตามที่กาหนดใน
มาตรานี
(๕) สั่งอายัดสิ่งใด ๆ นอกจาก (๔) ที่เป็นต้นเหตุหรือที่ใช้ในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
โดยให้อยู่ในความดูแลของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และห้ามมิให้ขาย จาหน่าย จ่ายหรือโอนให้แก่ผู้ใด จนกว่า
การดาเนินคดีจะถึงที่สุด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า
(๖) สั่งยึดสิ่งปฏิกูล อับเฉา นาเสีย หรือสิ่งใด ๆ นามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
เคมีภัณฑ์ ตามวรรคหนึ่ง

(๗) สั่ งให้ ผู้ ฝ่ าฝื น บทบั ญญั ติใ นมาตรานี รับ ผิ ดชดใช้ค่ าใช้จ่ ายที่ ต้อ งเสี ย ไปในการขจั ดสิ่ ง
เหล่านัน
(๘) สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนดาเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรานี
(๙) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการใด ๆ ตามมาตรานี ให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ นายเรือ คนประจาเรือ ตัวแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ ตัวแทนนายเรือ
และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
(๑๐) ดาเนิ น การเองหรือสนับสนุนให้ มีสถานที่ เรือ เครื่องมือ เครื่องจักร วัส ดุ อุปกรณ์
หน่วยงาน สานักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี
มาตรา ๑๕๗ การเท ทิ ง หรื อ ท าด้ว ยประการใด ๆ ให้ สิ่ ง ปฏิกู ล อั บ เฉา น าเสี ย น ามั น
ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ลงในแม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา หรือทะเลสาบ
หรือทะเลภายในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ให้ทาได้เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี
(๑) เป็นการปฏิบัติการตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) เป็นการกระทาโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือ
(๓) เป็นการกระทาด้วยความจาเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคคล
การขอและการอนุญาตให้กระทาการตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตาม (๒) ให้ผู้รับอนุญาตเสียค่าใช้จ่ายในการขจัดสิ่งดังกล่าว และให้
เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕๘ ห้ า มมิใ ห้ เจ้ า ของเรือ หรือ ผู้ ค วบคุ มเรื อ ล าใดปล่ อยทิ งหรื อ ทาให้ ส ารที่ เ ป็ น
อันตราย นาหรือสิ่งของที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตจากต่างถิ่นอยู่ สิ่งใด ๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ สารหรือสิ่งใด
อื่นใดตามที่เจ้าท่าประกาศกาหนด พ้นจากเรือลงในทางนา แม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนาหรือทะเลภายใน
น่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยเกินกว่ามาตรฐานที่อธิบดีประกาศกาหนดตาม
มาตรา ๑๕๙ ทังนีไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เป็นการปล่อยทิงจากการสารวจ การแสวงหาประโยชน์หรือจาก
กระบวนการที่เกี่ยวกับการสารวจและการแสวงหาทรัพยากรแร่บนพืนท้องทะเลนอกชายฝั่งหรือเป็นการปล่อย
ทิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการลดหรือการควบคุมมลพิษ
หรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าท่าประกาศกาหนด หรือ
เป็นเหตุสุดวิสัยทังนีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคคล
การปล่ อ ยทิ งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร วมถึ ง การรั่ ว การก าจั ด การหก การซึ ม การสู บ การ
แพร่กระจายหรือการเทสารที่เป็นอันตรายหรือสิ่งใด ๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ด้วย
ให้ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรานีต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการขจัดสิ่งเหล่านัน
เจ้าท่ามีอานาจสั่งให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ตัวแทนเจ้าของเรือและหรือตัวแทนผู้ควบคุม
เรือ หรือบุคคลใด ๆ ที่ฝ่า ฝืนบทบัญญัติของมาตรานีวางหลักประกันทางการเงินตามจานวนที่เจ้าท่า กาหนด
เพื่อนามาชดใช้เป็นค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการขจัดสิ่งเหล่านันในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ชาระตามที่เจ้าท่า
เรียกร้อง

หลักประกันที่ต้องวางตามวรรคก่อนให้เจ้าท่าเก็บรั กษาไว้ และให้ผู้วางหลักประกันมารับคืน
เมื่อพ้นระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด หากไม่มารับคืนภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันพ้นกาหนดดังกล่าว ให้ตก
เป็นของเจ้าท่าเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายตามพระราชกาหนดนี
ให้เจ้าท่ามีอานาจตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ ในการปฏิบัติตามมาตรานีด้วย
มาตรา ๑๕๙ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๕๘ ให้อธิบดีประกาศกาหนดชัน
และรายชื่อของสารที่เป็นอันตรายมาตรฐานการควบคุม การปล่อยทิงสารที่เป็นอันตราย วิธีการกาจัดสารที่
เป็นอันตราย และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๖๐ ในกรณีที่เจ้าท่าตรวจพบหรือพิสูจน์ ทราบว่าเรือลาใดที่จะเข้ามาหรืออยู่ใน
น่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยมีสารที่เป็นอันตรายหรือสินค้าอันตรายบรรทุก
อยู่ในเรือลานันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยมีพฤติการณ์ที่ส่อแสดงว่าเรือหรือสิ่งที่บรรทุกอยู่ในเรือนันอาจ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินหรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ ให้เจ้าท่ามีอานาจ
(๑) สั่งห้ามมิให้เรือนันเข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
(๒) สั่งให้เรือนันไปจอดเรือและอยู่ในที่ที่กาหนดให้โดยเดินเรือหรือเคลื่อนเรือไปตามเส้นทาง
ที่เจ้าท่ากาหนดและให้คงอยู่ในที่ดังกล่าวและห้ามเคลื่อนย้ายเรือจนกว่าจะได้รับคาสั่งจากเจ้าท่าเป็นอย่างอื่น
(๓) สั่งเรือนันให้ออกไปจากน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
โดยเดินเรือหรือเคลื่อนเรือไปตามเส้นทางที่เจ้าท่ากาหนด
มาตรา ๑๖๑ ในกรณีที่เจ้าท่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือต่างประเทศลาใดไม่มีมาตรฐานการ
ป้องกันมลพิษทางนา หรือไม่มีมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนา ให้เจ้าท่ามีอานาจสั่ง
(๑) ห้ามไม่ให้เรือลานันเข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศ
ไทยหรือบริเวณท่าเรือใด ๆ ในประเทศไทย
(๒) ให้เรือนันออกไปจากน่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย
หรือบริเวณท่าเรือใด ๆ ในประเทศไทย
(๓) ให้เรือนันเดินเรือไปตามเส้นทางใด ๆ ที่เจ้าท่ากาหนด หรือ
(๔) ให้เรือนันอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งและห้ามเคลื่อนย้ายจากที่นันจนกว่าจะได้รับคาสั่ง
เป็นอย่างอื่นจากเจ้าท่า
มาตรา ๑๖๒ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึนแก่เรือหรือเกิดขึนในเรือหรือในท่าเรือ ถ้ารัฐมนตรีเห็น
ว่าสารที่เป็ นอัน ตรายหรือสินค้าอันตรายที่อยู่ในเรือหรือในท่าเรือนันก่อหรืออาจจะก่อให้ เกิดมลพิษขึนใน
ประเทศไทย น่านนาไทยหรือในน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทย และเห็นว่ามีความจาเป็น
เร่งด่วนเพื่อป้องกันหรือบรรเทามลพิษที่เกิดขึนหรื ออาจจะเกิดขึน ให้รัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้บุคคลดังต่อไปนี
(๑) เจ้าของเรือหรือบุคคลใด ๆ ที่ครอบครองเรือนัน
(๒) ผู้ควบคุมเรือของเรือนัน
(๓) คนประจาเรือ ลูกเรือ หรือบุคคลใด ๆ ที่อยู่บนเรือนัน
(๔) ผู้นาร่องของเรือนัน
(๕) เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ควบคุมเรือลากจูง ที่ทาการลากจูงเรือนัน

(๖) ตัวแทนเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมเรือนัน และตัวแทนเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือ
ผู้ควบคุมเรือลากจูงเรือนัน
(๗) ผู้ช่วยเหลือกู้ภัยที่ครอบครองเรือนันอยู่และเป็นผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย
เรือนันหรือบุคคลใด ๆ ที่เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้ช่วยเหลือกู้ภัยดังกล่าว หรือ
(๘) เจ้าท่า กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือ หรือผู้ควบคุมดูแลท่าเรือ ในกรณีที่เรือนันอยู่ใน
น่านนาไทยหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยหรือน่านนาของเขตท่าเรือดังกล่าวหรือสารที่
เป็นอันตรายหรือสินค้าอันตรายอยู่บนท่าเรือหรือในเขตท่าเรือนัน หรือ
(๙) บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กระท าการหรื อ งดเว้ น การกระท าใด ๆ ตามที่ เ ห็ น สมควร รวมทั งสั่ ง ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ดาเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี
(๑) ให้เรือนันต้องอยู่หรือต้องไม่อยู่ในสถานที่ที่ระบุในคาสั่ง หรือต้องเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่
ที่ระบุในคาสั่ง หรือต้องออกไปจากพืนที่หรือบริเวณที่ระบุในคาสั่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ระบุ
ในคาสั่ง
(๒) ให้เรือนันออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๓) ให้ขนหรือนาสารที่เป็นอันตรายหรือสินค้าอันตรายออกนอกราชอาณาจักร น่านนาไทย
และหรือน่านนาที่อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตยของไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามเส้นทางและวิธีการที่ระบุใน
คาสั่ง
(๔) ให้เรือนันเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่หรือบริเวณที่ระบุในคาสั่งหรือให้เคลื่อนย้ายไปตาม
เส้นทางและวิธีการที่ระบุในคาสั่ง
(๕) ให้เรือนันไม่ให้เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่หรือบริเวณที่ระบุในคาสั่งหรือไม่ให้เคลื่อนย้ายไป
ตามเส้นทางและวิธีการที่ระบุในคาสั่ง
(๖) ให้ทาการหรือไม่ทาการขนย้าย หรือขนถ่ายสารที่เป็นอันตรายหรือสินค้าอันตรายขึนจาก
เรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ ะบุในคาสั่ง หรือ
(๗) ให้ใช้หรือไม่ใช้มาตรการช่วยเหลือกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุในคาสั่ง
(๘) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสารสารที่เป็นอันตรายหรือ
สินค้าอันตรายจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายตามจานวนที่กาหนดในคาสั่ง
มาตรา ๑๖๓ ในกรณีที่ รั ฐ มนตรีเห็ นว่าการใช้อานาจตามมาตรา ๑๖๒ ไม่เป็นการเพีย ง
พอที่จะป้องกันหรือบรรเทาภาวะมลพิ ษหรือความเสียหายที่เกิดขึนหรืออาจจะเกิดขึน รัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้เจ้าท่าหรือบุคคลใด ๆ ตามมาตรา ๑๖๒ ดาเนินการดังนี
(๑) ให้ทาการจมเรือหรือทาลายเรือนันหรือส่วนใด ๆ ของเรือ ทาความสะอาดหรือกาจัดการ
ปนเปื้อนสารพิษของเรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในคาสั่ง
(๒) ให้ ทิง กาจั ด บ าบั ด ทาลายหรื อแปรรู ป สารที่ เป็นอัน ตรายหรือสิ นค้ าอันตราย ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในคาสั่ง

(๓) ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ เข้าควบคุมเรือ รวมทังเข้ายึดถือและครอบครองสารที่เป็น
อันตรายหรือสินค้าอันตราย เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินทุกอย่างบนเรือ และจัดการอย่างใด ๆ กับ
สาร สิน ค้า และสิ่ งต่าง ๆ บนเรื อที่ได้เข้ายึดถือและครองครองนัน ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในคาสั่ง
(๔) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสารสารที่เป็นอันตรายหรือ
สินค้าอันตรายจ่ายค่าเสียหาย ค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายตามจานวนที่กาหนดในคาสั่ง
หากภายหลังเจ้าท่าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเรือ สารเป็นอันตรายหรือสินค้าอันตราย และ
สิ่งใด ๆ ที่ได้ยึดถือและครอบครองตามวรรคหนึ่ง ปราศจากการปนเปื้อนสารพิษ ได้รับการบาบัดการปนเปื้อน
สารพิษ ได้รับการแก้ไขหรือมีการดาเนินการอย่างใด ๆ จนปลอดภัย ปราศจากการรั่วไหลและไม่เกิดการ
ปนเปื้อนสู่ภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐมนตรีกาหนดแล้ว ให้เจ้าท่าเสนอรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อดาเนิ นการคืนเรือ สาร สินค้ า และสิ่งดังกล่ าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษ
หรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึนด้วยก็ได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่มารับคืนตามวรรคก่อนภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เรือ สารเป็นอันตรายหรือสินค้าอันตราย และสิ่งใด ๆ
นันดังกล่าวตกเป็นของกรมเจ้าท่า โดยให้เจ้าท่าดาเนินการจาหน่าย ทิง บาบัด กาจัด ทาลาย หรือดาเนินการ
อย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๖๔ ในกรณีที่ได้มีการปฏิบัติตามคาสั่งของรัฐมนตรีตามความในมาตรา ๑๖๒ หรือ
มาตรา ๑๖๓ บุ คคลใด ๆ ที่ป ฏิบั ติตามคาสั่ งของรัฐมนตรีที่กระทาการตามอานาจหน้าที่ไม่ต้องรับผิ ดทัง
ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
หมวด ๘
ซากทรัพย์สิน
มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดพบหรือเข้าครอบครองซากทรัพย์สินใด ๆ ในน่านนาไทย หรือพบหรือเข้า
ครอบครองซากทรัพย์สินใด ๆ นอกน่านนาไทย แล้วนาเข้ามาในน่านนาไทย
(๑) ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของซากทรัพย์สินนันให้แจ้งแก่ผู้พิทักษ์ว่าตนได้พบและ
เข้าครอบครองซากทรัพย์สินดังกล่าวแล้วและให้ระบุเครื่องหมายของซากทรัพย์สินดังกล่าวเท่าที่สามารถ
สังเกตได้ด้วย
(๒) ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าของซากทรัพย์สิน ให้แจ้งแก่ผู้พิทักษ์ว่าตนได้พบและ
เข้าครอบครองซากทรัพย์สินดังกล่าวแล้วระบุเครื่องหมายของซากทรัพย์สินดังกล่าวเท่าที่สามารถสังเกตได้
ด้วย และให้ยึดถือซากทรัพย์สินนันไว้รอคาสั่งของผู้พิทักษ์หรือส่งมอบแก่ผู้พิทักษ์ตามที่ผู้พิทักษ์สั่ง
มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่เรืออับปาง เกยตืนหรือตกอยู่ในภยันตราย ณ ที่ใด ๆ บนชายฝั่งหรือ
ใกล้ชายฝั่งของประเทศไทยถ้ามีสินค้าหรือสิ่งของอย่างอื่นที่เป็นของเรือนันหรือถู กแยกจากเรือนันถูกนาพัดพา
ขึนฝั่งหรือสูญหายโดยประการอื่นหรือถูกนาไปจากเรือผู้ใดพบสิ่งของดังกล่าวต้องส่งมอบให้แก่ผู้พิทักษ์

ผู้พิทักษ์หรือผู้รับมอบอานาจมีสิทธิที่จะเรียกเอาสินค้าหรือสิ่งของดังกล่าว และหากมีความ
จาเป็นอาจร้องขอให้เจ้าพนักงานตารวจใช้กาลังบังคับเพื่อเข้าครอบครองสินค้าหรือสิ่งของดังกล่าวนันจากผู้ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ยอมส่งมอบได้
มาตรา ๑๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี
(๑) ขัดขวางหรือกีดขวางการกู้ซากทรัพย์สิน
(๒) ซ่อนเร้นซากทรัพย์สินใด ๆ
(๓) ขีดข่วนหรือลบเลือนเครื่องหมายใด ๆ บนซากทรัพย์สิน หรือ
(๔) เอาไปเสียหรือเคลื่อนย้ายซึ่งซากทรัพย์สินใด ๆ โดยผิดกฎหมาย
มาตรา ๑๖๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนาซากทรัพย์สินใด ๆ ที่ถูกพบไม่ว่า ณ ที่ใด ๆ ตามความในหมวด
นีไปต่างประเทศหรือขายซากทรัพย์สินดังกล่าว
มาตรา ๑๖๙ ในกรณีที่ซากทรัพย์สินใดจมลง เกยตืน หรือถูกสละทิง หรือถูกพบไม่ ว่า ณ
ที่ใด ๆ ในเขตน่านนาไทยในลั กษณะที่เป็นหรือน่าจะเป็นอุปสรรคหรืออันตรายแก่การเดินเรือ ให้เจ้าท่ามี
อานาจเข้าครอบครอง กู้ขึน เคลื่อนย้าย ทาลาย ทาให้เบาหรือลอยขึนจนพ้นนาทังหมดหรือบางส่วนของซาก
ทรัพย์สินนันและให้ส่งมอบซากทรัพย์สินนันแก่ผู้พิทักษ์เพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา ๑๗๐ ภายในเวลาสี่สิบแปดชั่งโมงนับแต่ได้เข้าครอบครองซากทรัพย์สินใด ๆ ผู้พิทักษ์
ต้อง
(๑) จัดทาบันทึกระบุจานวน รูปพรรณเครื่องหมายใด ๆ ที่เป็นเครื่องสังเกตและรายละเอียด
อื่นใดเกี่ยวกับซากทรัพย์สินนันและเก็บรักษาบันทึกที่จัดทาขึ นไว้เพื่อให้บุคคลใด ๆ สามารถตรวจดูได้ในเวลา
อันสมควร โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าซากทรัพย์สินนันมีราคาเกินกว่าสามหมื่นบาท ให้จัดให้มีการปิดประกาศ
แจ้ ง รู ป พรรณของซากทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วไว้ ณที่ ทาการของเจ้ าท่า ที่พ บซากทรั พย์ สิ นนั นและที่ ทาการของ
กรมเจ้าท่าที่กรุงเทพมหานครและให้ประกาศโฆษณาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าด้วย
มาตรา ๑๗๑ ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่ผู้พิทักษ์ได้ครอบครองซากทรัพย์สินใด ๆ หากเจ้าของ
ซากทรัพย์สินได้พิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของซากทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมทังได้จ่ายค่าตอบแทนการช่วยเหลือกู้ภัย
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจากการดูแลรักษาซากทรัพย์สินนันแล้วให้ผู้พิทักษ์คืนซากทรัพย์สินนันแก่บุคคลนันหรือ
คืนเงิน ที่เหลื อหลังจากหักค่าตอบแทนการช่วยเหลือกู้ภัยและค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณีที่ได้มีการขายซาก
ทรัพย์สินไปแล้ว
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีที่ซากทรัพย์สินนันอยู่ในความครอบครองของผู้พิทักษ์เกินกว่าหนึ่งปีแต่
ยังมิได้มีการคืนให้แก่บุคคลใดที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายให้ผู้พิทักษ์มีอานาจขายซากทรัพย์สินนัน
หากเห็นว่าซากทรัพย์สินนันมีราคาน้อยกว่าสามหมื่นบาทหรือซากทรัพย์สินนันเสียหายมาก
หรือมีส ภาพอัน อาจเน่ าเสียได้ทาให้ไม่มีป ระโยชน์ที่จะเก็บรักษาไว้ห รือซากทรัพย์สิ นนันมีราคาที่ไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาผู้พิทักษ์อาจขายซากทรัพย์สินก่อนครบกาหนดตามวรรคหนึ่งได้
หลังจากได้เอาชาระค่าใช้จ่ายในการขายแล้วเงินที่ได้จากการขายซากทรัพย์สิน ให้ผู้พิทักษ์
ยึดถือไว้โดยเงินดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิเรียกร้องในการเรียกเอาคืนซากทรัพย์สินสิทธิเรียกร้อง
เอาค่าตอบแทนการช่วยเหลือกู้ภัยค่าใช้จ่ายและความรับผิดต่าง ๆ เสมือนว่ายังไม่ได้ขายซากทรัพย์สินนัน

มาตรา ๑๗๓ เมื่อผู้พิทักษ์ส่งมอบซากทรัพย์สินหรือจ่ายเงินที่ได้จ ากการขายซากทรัพย์สิน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแล้ว ให้ผู้พิทักษ์หลุดพ้นจากความรับผิดทังปวงที่เกี่ยวกับการส่งมอบหรือการ
จ่ า ยเงิน นั น ทั งนี การส่ งมอบซากทรั พย์ สิ น โดยผู้ พิ ทัก ษ์ มิ ให้ มี ผ ลกระทบหรื อ เป็ น การเสื่ อ มเสี ย ต่อ การที่
บุคคลภายนอกจะยกขึนโต้แย้งเกี่ย วกับ สิ ทธิห รือกรรมสิ ทธิ์ในซากทรัพย์สิ นหรือเงินที่ได้จากการขายซาก
ทรัพย์สินนัน
มาตรา ๑๗๔ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ในการดูแลรั กษาและการ
จาหน่ายซากทรัพย์สินตามบทบัญญัติในหมวดนีในกรณีที่เรือต่างชาติได้อับปางลงที่ชายฝั่งหรือใกล้ชายฝั่งของ
ประเทศไทยหรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของหรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเรือต่างชาติหรือสินค้าของเรือต่างชาติ
นันถูกพบที่ชายฝั่งหรือใกล้ชายฝั่งดังกล่าว หรือถู กนาเข้ามาในท่าเรือใด ๆ ในประเทศไทยถ้าไม่ปรากฏตัว
เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทนอื่นใดของเจ้าของเรือให้ถือว่าผู้แทนทางการทูตหรือผู้แทนทางกงสุล
ของประเทศที่เรือนันหรือเจ้าของสินค้านันมีสัญชาติเป็นตัวแทนเจ้าของซากทรัพย์สินนัน
มาตรา ๑๗๕ ซากทรัพย์สินใด ๆ ตามความในหมวดนีที่พบในประเทศไทยหรือในน่านนาไทย
ซึ่งไม่มีผู้ใดเรียกร้องเอาซากทรัพย์สินนันหรือเงินที่ได้จากการขายซากทรัพย์สินนันภายในสิบปีนับแต่วันที่
ซากทรัพย์สินนันอยู่ในความครอบครองของผู้พิทักษ์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
หมวด ๙
การประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
มาตรา ๑๗๖ ให้กรมเจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขนส่งคน
โดยสารทางน าทั งที่ ป ระจ าเส้ น ทางและไม่ป ระจ าเส้ นทาง รวมทั งจั ด ให้ มีส ถานที่ ท่ าเรือ เรื อ เครื่ องมื อ
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยงาน สานักงาน และเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดนี
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางและวางหลักประกัน ต่อเจ้าท่าตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หรือเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางชั่วคราวจากเจ้าท่า
ในกรณี ที่ ส มควรส่ งเสริ มให้ มีการเดินเรือขนส่ งคนโดยสารทางนาประจาเส้ น ทางใดเพื่ อ
ประโยชน์แก่ประชาชน เจ้าท่าอาจดาเนินการเองหรือ อนุญาตให้บุคคลใดเดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนา
ประจาเส้นทางนันเป็นการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่เจ้าท่ากาหนด ทังนีต้องไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ขนส่งคนโดยสารทางน าประจ าเส้ นทางกาหนด โดยให้ วางหลั กประกันต่อเจ้าท่า และให้ เจ้าท่ารายงานให้
คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางทราบด้วย และเมื่อพ้นกาหนดดังกล่าวหากผู้นันมีความ
ประสงค์จะเดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางนันต่อไปให้ขออนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสาร
ทางนาประจาเส้นทางต่อคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
ให้ผู้ ที่ประสงค์จะยื่นขอรั บใบอนุญาตตามมาตรานียื่นคาขอต่อเจ้าท่ า และให้ เจ้ าท่านาเสนอ
คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางต่อไปในกรณีที่มีบทบัญญัติให้ คณะกรรมการขนส่งคน
โดยสารทางนาประจาเส้นทางพิจารณาอนุญาต โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการอนุญาต
หลักประกันที่ต้องวาง และการยกเว้นค่าธรรมเนียมและหลักประกันให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนาเรือมาเดินขนส่งคนโดยสารโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือ
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเสียประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาทาง
ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางหรือ
เจ้าท่าตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางนาหรือมีเหตุอื่นใดให้เรือไม่เพียงพอหรือไม่สามารถขนส่งโดยสาร
ในเส้นทางใดได้ตามปกติในช่วงเวลาใด หรือ ผู้รับอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
หรือผู้ควบคุมเรือไม่เดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้โดยสารและประชาชน ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรืออนุญาตให้บุคคลใดเดินเรือขนส่งคน
โดยสารทางนาประจาเส้นทางนันเป็นการชั่วคราวได้ ตามเส้นทาง ระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
เจ้าท่ากาหนด ทังนีต้องไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางกาหนด โดยให้
รายงานคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางทราบ
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามมาตรานี รวมทังค่าธรรมเนียมในการ
อนุญาตและการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗๘ ผู้ขอรับอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางในกรณีที่
เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดและมีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามดังต่อไปนี
(๑) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจา
เส้นทางอื่น เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
(๙) ไม่เป็ น บุ คคลหรื อ หุ้ น ส่ ว นในนิ ติบุคคลที่ได้ รับใบอนุญาตให้ เ ดินเรื อโดยสารหรือเป็ น
ผู้ประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางอื่น เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการขนส่งคน
โดยสารทางนาประจาเส้นทาง
(๑๐) ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาตามพระราชกาหนดนีถึงจาคุก
(๑๑) คุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดนันต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสานักงานใหญ่ตังอยู่ใน
ประเทศไทยและมีคุณสมบัติดังนี
(๑) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทังหมดต้องมีสัญชาติไทย
(๒) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดทังหมดต้องมี
สัญชาติไทยและทุนของห้างหุ้นส่วนจากัดนันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาและมีสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีที่เป็นบริษัทจากัด กรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งต้องมีสัญชาติไทย
และทุนของบริษัทจากัดนันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติ
ไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด หรือต้องเป็นของ
กระทรวง ทบวง กรมราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือองค์การของ
รัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนัน ๆ และบริษัทจากัดนัน
ต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
(๔) ในกรณีที่ เ ป็ น บริ ษั ทมหาชนจากัด กรรมการบริษั ทจ านวนไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ต้อ งมี
สัญชาติไทยและทุนชาระแล้วของบริษัทมหาชนจากัดนันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจานวนหุ้นต้องเป็นของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(๕) คุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น บริ ษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดเป็ นห้างหุ้ นส่ ว นสามัญจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจากัดบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔) แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗๙ ให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่อไปนี
(๑) ก าหนดแบบใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบการขนส่ ง คนโดยสารทางน าประจ าเส้ น ทาง
ใบอนุ ญาตให้เดิน เรื อ ขนส่ งคนโดยสารทางนาประจาเส้ นทางชั่วคราว และใบอนุญาตให้ เดินเรือขนส่ งคน
โดยสาร ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตหรือการต่ออายุ
ใบอนุญาต
(๒) กาหนดให้เรือโดยสารตามลักษณะ ประเภท และขนาดที่กาหนดต้องมีการประกันภัย
เพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ตัวเรือ สินค้า และทรัพย์สินของประชาชน คนโดยสาร ผู้ควบคุม
เรือและคนประจาเรือ เจ้าของหรือผุ้ครอบครองเรือ บุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นใด รวมทังอัตราการคุ้มครอง
สูงสุดและเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการประกันภัย และการยกเว้นใด ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยดังกล่าว
(๓) กาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
กาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางชั่วคราว ค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตให้เรือเดินขนส่งคนโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่นใด อัตราหลักประกัน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมและ
หลักประกันดังกล่าว
(๔) มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเรือโดยสาร และการช่วยเหลือ
ผู้ โ ดยสารเมื่อประสบภั ย รวมทั งมาตรฐานการปฏิ บัติห น้า ที่ การฝึ กอบรม ความรู้ความสามารถ ค่า จ้า ง
ค่าตอบแทน และเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผู้ควบคุมเรือและคนประจาเรือ
(๕) กาหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดทาแผนความปลอดภัยและแผนรักษาความปลอดภัยของเรือ
โดยสาร และแผนการช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อประสบภัย รวมทังการกาหนดให้มีการฝึกอบรมและปฏิบัติการ
ซักซ้อมแผนดังกล่าว และข้อยกเว้น
(๖) กาหนดหน้ าที่ที่ผู้ควบคุมเรือ คนประจาเรือ ผู้โดยสารหรือบุคคลใดๆ ที่อยู่บนเรือต้อง
ปฏิบัติ สาหรับเรือแต่ละลักษณะ ประเภทและขนาด
(๗) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบการเดินเรือขนส่งคนโดยสารหรือการ
เดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง

(๘) เรื่องอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ห้ามมิให้คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางอนุญาตให้ผู้ใดประกอบการ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง ห้ามมิให้เจ้าท่าอนุญาตให้ผู้ใดเดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจา
เส้นทางชั่วคราว ห้ามมิให้เจ้าท่าอนุญาตให้ผู้ใดนาเรือมาเดินขนส่งคนโดยสาร และห้ามมิให้คณะกรรมการ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางและเจ้าท่าต่อใบอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่จะได้ทาประกันภัยตาม (๒) ได้
ชาระค่าธรรมเนียมและวางหลักประกัน ตาม (๓) จัดทาแผนความปลอดภัย แผนรักษาความปลอดภัยและ
แผนการช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อประสบภัยตาม (๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขก่อนการอนุญาต
ตาม (๗) และปฏิบัติตามเรื่องอื่นใดก่อนการอนุญาตตาม (๘)
หลั กประกัน ตามหมวดนีให้ เจ้าท่าเก็บรักษาไว้ และให้ผู้ ว างหลั กประกันมารับคืนเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง และหากผู้นันไม่มารับคืนภายในหนึ่งปีนับแต่พ้นกาหนดดังกล่าวให้ ตกเป็น
ของเจ้าท่าเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้จ่ายตามพระราชกาหนดนี
มาตรา ๑๘๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนา
ประจ าเส้ น ทาง” ประกอบด้ ว ยปลั ด กระทรวงคมนาคมเป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า เป็ น
รองประธานกรรมการ ผู้แทนสานักแผนงาน ผู้แทนสานักมาตรฐานทะเบียนเรือ ผู้แทนสานักกฎหมาย และ
ผู้แทนสานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนา กรมเจ้าท่า และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตังเป็นกรรมการ
ให้ ป ระธานกรรมการแต่ ง ตั งผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ า ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ซึ่งมี
ความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
หรือกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
มาตรา ๑๘๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) และต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๓) - (๑๑) ดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) ไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือขนส่งคนโดยสารหรือเรือขนส่ง
คนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
(๙) ไม่เป็ น บุ คคลหรื อ หุ้ น ส่ ว นในนิ ติบุคคลที่ได้ รับใบอนุญาตให้ เ ดินเรื อโดยสารหรือ เป็ น
ผู้ประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง

(๑๐) ไม่เป็นคู่สมรส บิดา มารดา พี่ น้อง บุตร หลาน ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย เหลน
ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ลูกจ้าง นายจ้าง ที่ปรึกษา และผู้จัดการของบุคคลตาม (๘) และ (๙)
(๑๑) ไม่มีส่วนได้เสียทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการเดินเรือขนส่งคนโดยสารหรือการเดินเรือ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
มาตรา ๑๘๒ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระแล้วให้ รัฐมนตรีแต่งตังจากผู้ทรงคุณวุฒิขึนใหม่ภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันทีก่ รรมการได้พ้นจากตาแหน่ง และกรรมการดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตังอีกได้ไม่เกินหนึ่งวาระ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งหรือพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วย
เหตุใด แต่ยังมิได้มีการแต่งตังกรรมการใหม่ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่เป็นคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทาง
นาประจาเส้นทางตามพระราชกาหนดนี จนกว่าจะได้แต่งตังกรรมการใหม่
มาตรา ๑๘๓ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๑๘๒ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑
(๔) รัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) มีเหตุต้องพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตังผู้อื่นเป็น
กรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตังให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้ าสิบวัน รัฐมนตรีจะไม่แต่งตังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ก็ได้ โดยให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่เป็นคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
ตามพระราชกาหนดนี
มาตรา ๑๘๔ ให้ คณะกรรมการขนส่ งคนโดยสารทางนาประจาเส้ นทาง มีอานาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี
(๑) กาหนดเส้นทางเดินเรือโดยสารทางนาประจาเส้นทาง จานวนผู้ประกอบการขนส่งคน
โดยสารทางนาในแต่ละเส้นทาง และจานวนเรือสาหรับอนุญาตให้เดินประจาในแต่ละเส้นทาง
(๒) กาหนดอัตราค่าโดยสาร และค่าบริการอื่น ๆ
(๓) กาหนดสถานที่ จัดให้มีหรือจัดตังระเบียบเกี่ยวกับท่าเรือของเรือเดินประจาทาง
(๔) กาหนดเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับจานวน ขนาด ชนิด กาลังเครื่องจักร สีและเครื่องหมายของ
เรือที่ใช้ในการประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง

(๕) กาหนดท่าเรือต้นทางและปลายทางตามเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาต
(๖) กาหนดเวลาเรือออกและเวลาเรือถึงท่าเรือตามเส้นทางประจาทาง
(๗) สั่งงดใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางเมื่อมีการปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือมีการกระทาอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยไม่ปลอดภัยหรือเกิดความ
เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ
(๘) พิจารณาอนุญาตให้บุคคลใด ๆ ประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางเป็น
การเฉพาะรายหรือหลายรายในแต่ละเส้นทางและกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาต
(๙) กาหนดอายุใบอนุญาต
(๑๐) กาหนดระยะเวลาสูงสุดให้เดินเรือขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางชั่วคราว
(๑๑) กาหนดในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๑๘๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
เบียประชุมกรรมการ
มาตรา ๑๘๖ ในการประชุ มของคณะกรรมการขนส่ งคนโดยสารทางนาประจ าเส้ นทาง
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
มาตรา ๑๘๗ การประชุ ม คณะกรรมการขนส่ ง คนโดยสารทางน าประจ าเส้ น ทางต้ อ งมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจานวนของกรรมการทังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากกรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
มาตรา ๑๘๘ ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินเรือขนส่งคนโดยสารหรือได้รับอนุญาตให้ ประกอบการ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางจะต้องจัดให้มีประกันภัยความรับผิดเพื่อคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของคนโดยสารและคนประจาเรือ โดยมีรายละเอียดของความคุ้มครองตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และหากเห็นเป็นการสมควรจะกาหนดให้ต้องคุ้มครองบุคคลที่สามหรือกาหนดในเรื่องอื่นใดด้วยก็ได้
ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ เ จ้ า ท่ า มี อ านาจเพิ ก ถอน
ใบอนุญาตให้เดินเรือขนส่งคนโดยสาร และให้คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางมีอานาจ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางได้
มาตรา ๑๘๙ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางให้มีอายุตามที่
คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางกาหนด โดยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกิ นห้าปีนับแต่วัน
ออกใบอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสินอายุ
ไม่น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น หากยื่ น คาขอเกิ น จากกาหนดเวลาดังกล่ าวให้ เสี ยเงิ นเพิ่ มร้อ ยละสิ บต่อ เดือ นของ
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และให้ใบอนุญาตที่ต่อมีอายุตามวรรคหนึ่ง

ในการกาหนดอายุใบอนุญาตตามมาตรานี ให้ คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจา
เส้นทางพิจารณาประโยชน์ที่สาธารณะ ประชาชนและผู้โดยสารได้รับ ต้นทุนที่ต้องใช้ไปในการประกอบกิจการ
ขนส่ ง คนโดยสารประจ าเส้ น ทางนั น ๆ ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ หรื อ คาดว่ า จะได้ รั บ ตลอดอายุ ก ารอนุ ญ าต
มาตรฐานความปลอดภัยของเรือและคนประจาเรือ สถิติการร้องเรียนจากผู้โดยสารและประชาชน สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุทางนา สถิติการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ตามพระราชกาหนดนี และกรณีอื่นใดตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงประกอบด้วย
ในระหว่างที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางสินอายุ ห้ามมิให้
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่สินอายุนันนาเรือมาเดินขนส่งคนโดยสาร เว้นแต่จะเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่
ผู้โดยสารและประชาชน เจ้าท่าจะอนุญาตให้ผู้นันนาเรือมาขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางไปพลางก่อน
ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสินอายุ โดยให้เจ้าท่ารายงานให้ คณะกรรมการขนส่งคน
โดยสารทางนาประจาเส้นทางทราบ
กรณีที่มีการขาดต่อใบอนุญาตเกินหกเดือนให้เจ้าท่ามีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดยให้เจ้าท่า
รายงานให้คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางทราบ ในกรณีนีหากผู้นันมายื่นขออนุญาตใหม่
ตามมาตรา ๑๗๖ คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางจะไม่พิจารณาอนุญาตก็ได้
การขอ การออก การต่อ การยกเลิกหรือ การเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยเสียหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙๐ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางอาจกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตได้
มาตรา ๑๙๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางสูญหาย
ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการขนส่ง
คนโดยสารทางนาประจาเส้นทางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกทาลายหรือชารุดดังกล่าว
มาตรา ๑๙๒ ผู้ ไ ด้รั บ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งคนโดยสารทางนาประจาเส้ นทางซึ่ ง
ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลความจาเป็น เป็นหนังสือต่อ
เจ้าท่าเพื่อเสนอคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง และห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทาง
นา ประจ าเส้ นทางนั นเลิกประกอบกิจ การหรือหยุดเดินเรือขนส่ งคนโดยสารประจาเส้นทางจนกว่าจะถึง
กาหนดนัน
หากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางใดเลิกประกอบ
กิจการหรือหยุดเดินเรือขนส่งคนโดยสารประจาเส้นทางโดยมิได้แจ้งความประสงค์หรือเลิกก่อนกาหนดตาม
วรรคหนึ่ ง และกรณีอาจเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้โดยสารหรือประชาชน ให้เจ้าท่ามีอานาจเข้าไป
ควบคุมกิจการ ยึดและอายัดทรัพย์สิน ท่าเรือ และเรือ ที่ใช้เพื่อขนส่งคนโดยสารประจาเส้นทางนันไว้ก่อนได้
โดยมีอานาจดาเนินการเองหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าไปดาเนินกิจการหรือเดินเรือขนส่งคนโดยสารประจา
เส้นทางนันต่อไปพลางก่อน และมีอานาจสั่งให้ผู้ควบคุมเรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเรือและผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเดิ น เรื อ และท่ า เรื อ นั นด าเนิ น การเดิ น เรื อ ขนส่ ง คนโดยสารประจ าเส้ น ทางนั นต่ อ ไปได้ โดยให้ เ บิ ก
ค่าตอบแทนแก่บุคคลต่าง ๆ นันและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการดาเนินการตามมาตรานีจากเงินที่เก็บรักษาไว้
ตามพระราชกาหนดนีหรือเงินอื่นใดตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้เจ้าท่ารายงานคณะกรรมการ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางโดยเร็วเพื่อพิจารณาดาเนินการตามวรรคสามต่อไป

ในกรณีตามวรรคก่อน หรือกรณีใด ๆ ที่ผู้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง คนโดยสารทางนา
ประจาเส้นทางใดไม่สามารถประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางได้อีกต่อไป ให้คณะกรรมการ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางพิจารณาอนุญาตให้บุคคลอื่นประกอบการขนส่ง คนโดยสารทางนา
ประจาเส้นทางนันแทน กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้และคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนา
ประจ าเส้ น ทางพิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าหากมีการหยุดเดินเรือขนส่ งผู้ โดยสารหรือเลิกประกอบการขนส่ งคน
โดยสารทางน าประจ าเส้ น ทางดังกล่ าวอาจจะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ ประชาชน หรือ
ผู้โดยสาร ให้คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อ
คณะรั ฐ มนตรี เพื่อพิจ ารณาให้ การสนั บสนุนช่วยเหลื อหรืออุดหนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการขนส่ง คน
โดยสารทางนาประจาเส้นทางนัน หรือให้รัฐร่วมลงทุนในการประกอบกิจการ หรือเข้าควบคุม และเวนคืน
กิจการนันโดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตและหรือผู้ที่เป็นเจ้าของตามสัดส่วน เพื่อให้เรือเดินรับส่งคน
โดยสารหรือให้ดาเนินกิจการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางนันต่อไปก็ได้ ทังนีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
หากคณะรั ฐ มนตรี มี มติ ไม่ เห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการขนส่ งคนโดยสารทางนาประจ า
เส้ น ทางเสนอในวรรคก่ อ น ให้ ค ณะกรรมการขนส่ ง คนโดยสารทางน าประจ าเส้ นทางและเจ้ าท่ า ยุติ ก าร
ดาเนินการในวรรคก่อนนัน และแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางหรือ
เจ้าของเรือหรือทรัพย์สินดังกล่าวมารับคืนเรือทรัพย์สินดังกล่าว หากไม่มารับคืนภายในกาหนดหนึ่งเดือนให้
เจ้ า ท่ า ขายทอดตลาดและเก็ บ เงิ น ไว้ เ พื่ อ คื น แก่ ผู้ นั น และหากผู้ นั นไม่ ม ารั บ เงิ น ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ ข าย
ทอดตลาดให้เงินนันตกเป็นของกรมเจ้าท่าโดยให้เก็บรักษาเงินนันไว้ใช้จ่ายตามพระราชกาหนดนี
มาตรา ๑๙๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารประจาเส้นทางต้องจัดให้มี เรือ
ท่าเรือ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สานักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจัดการ ผู้ควบคุมเรือและคนประจาเรือ
การขุ ด ลอกร่ อ งน าหรื อทางเรื อ เดิ น แผนและตารางการเดิน เรื อ การประกั น ภั ย รวมทังต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งทางนาและข้อกาหนดอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารประจาเส้นทางต้องจัดให้มีที่
หรือท่าเรือที่มีความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสารขึนหรือลงจากเรือทังนี ตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
มาตรฐานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙๕ ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
เพิ่ม ลดหรือยกเว้นค่าโดยสารหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
คณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางอาจออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การลดหรือยกเว้นค่าโดยสารหรือค่าบริการดังกล่าว สาหรับเรือบรรทุกคนโดยสารใดทีไ่ ม่ต้องขออนุญาต
มาตรา ๑๙๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทาง
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗๘ หรือ
(๒) ไม่ป ฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน มาตรา ๑๙๐ หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตามมาตรา ๑๙๓

ให้ ค ณะกรรมการขนส่ ง คนโดยสารทางนาประจ าเส้ น ทางมี อานาจสั่ ง ให้ ผู้ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งนันปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดถ้าผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้องหรือเป็นที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับอนุญ าตประกอบการขนส่งไม่
สามารถจะดาเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดนันหรือการดาเนินการนันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายหรือ
เสื่ อ มเสี ย ประโยชน์ ต่ อประชาชน ให้ ค ณะกรรมการขนส่ งคนโดยสารทางน าประจ าเส้ น ทางสั่ ง เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งนันได้
มาตรา ๑๙๗ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางซึ่งถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๙๘ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทางนาประจาเส้นทางซึ่งถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้
เป็นที่สุด แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้คาสั่งนันมีผลบังคับ
หมวด ๑๐
บทเบ็ดเตล็ด
ส่วนที่ ๑
ทรัพย์สินที่ลืมในเรือ
มาตรา ๑๙๙ เมื่อมีทรัพย์สินของผู้โดยสารลืมไว้ในเรือลาใดให้ผู้ควบคุมเรือนาส่งคืนให้แก่
ผู้โดยสารนัน หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้นาไปส่งไว้ที่สถานีตารวจที่มีอานาจหน้าที่เหนือท้องที่ที่พบทรัพย์สินนัน
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
มาตรา ๒๐๐ ผู้ใดพบหรือเก็บทรัพย์สินของผู้อื่นที่ลืมไว้ในเรือได้ต้องนาส่งสถานีตารวจที่มี
อานาจหน้าที่เหนือท้องที่ที่พบทรัพย์สินนันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
มาตรา ๒๐๑ เมื่อเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา ๑๙๙ หรือมาตรา ๒๐๐ มาขอรับทรัพย์สินคืน
ให้ พนั กงานเจ้ าหน้าที่ผู้เก็บรั กษาของไว้ตรวจสอบถึงความเป็นเจ้าของและบันทึกไว้เป็นหลั กฐานก่อนคืน
ทรัพย์สินนัน
ในกรณีหาเจ้าของไม่พบ ให้ประกาศโฆษณาไว้ที่ทาการของสถานีตารวจที่ได้รับมอบทรัพย์สิน
นันไว้
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาสามเดื อนไปแล้ ว ยั ง ไม่มี เ จ้ า ของมาแสดงตนเพื่ อ ขอรั บ ทรั พย์ สิ น คื น
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีการอื่นซึ่งทรัพย์สินนัน
มาตรา ๒๐๒ เงินที่ได้จากการขายตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสาม หลังจากนาไปชาระค่าภาษี
(หากมี) และหักค่าใช้จ่ายในการขายและการเก็บรักษาทรัพย์สินนันแล้วให้แบ่งแก่ผู้ที่นาทรัพย์สินมาส่งมอบแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในอัตราร้อยละสิบของจานวนเงินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและส่วนที่เหลือให้ เจ้าท่าเก็บ
รักษาไว้ใช้จ่ายตามพระราชกาหนดนี

ในกรณีที่จะคืนทรัพย์สินนันแก่เจ้าของหรือจะขายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่า
ทรัพย์สินนันจะต้องเสียภาษีศุลกากรหรือไม่ หากจะต้องเสียภาษีให้มีการดาเนินการเสียภาษีครบถ้วนก่อนคืน
ทรัพย์สินนันให้แก่เจ้าของหรือดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ส่วนที่ ๒
ค่าธรรมเนียมประภาคาร เครื่องหมายการเดินเรือ เครื่องช่วยการเดินเรือ ระบบควบคุมจราจร
และการขนถ่ายสินค้ากลางนา
มาตรา ๒๐๓ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๒๐๔ เรือเดินทะเลที่เข้ามาในน่านนาไทยหรือเรือที่
เดินจากเมืองท่าหนึ่งไปยังเมืองท่าอีกเมืองท่าหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคารเครื่องหมายการเดินเรือ
เครื่องช่วยการเดินเรือ ระบบควบคุมจราจร และการขนถ่ายสินค้ากลางนาให้แก่เจ้าท่า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐๔ เรือดังต่อไปนีให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๐๓
(๑) เรือของรัฐบาลไทยและเรือของรัฐบาลต่างประเทศ
(๒) เรือประมงสัญชาติไทย
(๓) เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล
(๔) เรือเดินทะเลที่มีขนาดต่ากว่าหกสิบตันกรอส
(๕) เรือที่ใช้เฉพาะขนถ่ายสินค้าหรือคนโดยสารไปมาภายในเขตท่าเดียวกันหรือระหว่างท่า
กับที่ทอดจอดเรือภายนอกเขตท่านัน
(๖) เรือที่เข้ามาเพราะถูกพายุหรือเพื่อทาการซ่อมแซมหรือเพราะเกิดเสียหายแต่ เรือดังกล่าว
ต้องไม่ทาการขนถ่ายสินค้าจากเรือเว้นแต่กรณีมีความจาเป็นเพื่อซ่อมแซมเรือและภายหลังได้บรรทุกกลับคืนเรือ
(๗) เรืออื่นที่ได้รับยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐๕ เรือลาใดที่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๐๓ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ได้แสดงหลักฐานการเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปล่อยเรือออกใบอนุญาตปล่อยเรือให้
มาตรา ๒๐๖ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๐๓ กระทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี
(๑) เดินเรือจากเมืองท่าหนึ่งไปยังเมืองท่าอีกเมืองท่าหนึ่ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
(๒) พยายามนาเรือออกไปจากน่านนาไทยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือ
(๓) ไม่ยอมให้วัดขนาดเรือที่ตนเป็นผู้ควบคุมเรือ เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ส่วนที่ ๓
การกระทาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและอันตราย

มาตรา ๒๐๗ ภายในเขตน่านนาไทยห้ามมิให้ผู้ใดยิงปืน อาวุธ ขีปนาวุธ หรือพลุจากเรือ หรือ
สิ่งอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์ ขันตอน วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นต้องใช้เป็นเครื่องสัญญาณแสดงว่ามีเหตุร้ายเกิดขึนแก่
เรือหรือบนเรือ หรือเว้นแต่เป็นการดาเนินการทางทหารของประเทศไทย
มาตรา ๒๐๘ ภายในเขตน่านนาไทยห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิง
หรือดาเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ตามหลักเกณฑ์ ขันตอน
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ส่วนที่ ๔
การให้ความช่วยเหลือเรือลาอื่นและบุคคลที่ตกอยู่ในภยันตราย
มาตรา ๒๐๙ ให้ผู้ควบคุมเรือมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่เรือลาอื่นและบุคคลที่ตกอยู่ใน
ภยันตรายในน่านนาใด ๆ เว้นแต่การช่วยเหลือดังกล่าวจะก่อให้เกิดภยันตรายแก่เรือหรือบุคคลที่อยู่บนเรือของตน
ส่วนที่ ๕
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
มาตรา ๒๑๐ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า หรื อ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี ก รมเจ้ า ท่ า มอบหมายเป็ น พนั ก งาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจชันผู้ใหญ่ และให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเป็น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี
ให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชกาหนดนี
มาตรา ๒๑๑ ให้เจ้าท่ามีอานาจยึด อายัด ควบคุมหรือกักเรือตามประเภท ลักษณะและขนาด
ที่เจ้าท่าประกาศกาหนด ซึ่ง ใช้หรือมีไว้ในการกระทาความผิดตามพระราชกาหนดนี ตามกฎหมายว่าด้ว ย
เรือไทย หรือตามกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้เป็น อานาจหรือหน้าที่ของกรมเจ้าท่าหรือเจ้าท่า ไว้จนกว่าจะได้
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายนัน หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่งให้ เจ้าท่ามีอานาจสั่ งให้ เจ้าของหรือผู้ ควบคุมเรือนาเรื อ
ดังกล่าวไปจอดไว้ ณ ที่ใด ๆ ตามที่เจ้าท่ากาหนด โดยอาจสั่งให้เจ้าของ ผู้ควบคุมเรือและคนประจาเรือดูแล
รักษาเรือลาดัง กล่าว หรือเจ้าท่าดาเนินการดูแลรักษาเองหรืออาจมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ดูแลรักษาเรือ
ดังกล่าวก็ได้ โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนทังหมด และห้ามมิให้เคลื่อนย้าย
เรือจากที่นันจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือมีคาสั่งของศาล
ให้เจ้าท่ามีอานาจประกาศกาหนดสถานที่สาหรับยึด อายัด ควบคุม กักเรือและจอดเรือ และ
ดาเนินการปลูกสร้างหรือจัดทาสถานที่ดังกล่าวภายในน่านนาไทย น่านนาภายใต้สิทธิอธิปไตยของไทย หรือ ณ
ที่ใด ๆ รวมทังดูแลรักษาและบริหารจัดการสถานที่ดังกล่าวตามพระราชกาหนดนีได้ และมีอานาจมอบหมาย
ให้บุคคล นิติบุคคล เอกชน หรือองค์กรใดเนินการปลูกสร้างหรือจัดทาสถานที่ ดังกล่าว และดาเนินการดูแล
รักษา อานวยความสะดวกและให้บริการ บริหารจัดการ และดาเนินการ ใด ๆ กับเรือและสถานที่ดังกล่าวได้

ให้เจ้าท่ามีอานาจดาเนินการเองหรือสนับสนุนให้มีเรือ ท่าเรือ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ์ หน่วยงาน สานักงานและจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือไม่จ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามมาตรานี ภายในระยะเวลาที่
เจ้าท่ากาหนด ให้เจ้าท่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอานาจนาเรือดังกล่าวออกขายทอดตลาด แล้วนาเงินที่ได้มา
ชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยเหลือเท่าใดให้เก็บรักษาไว้เพื่อคืนแก่จ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ และหากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเรือไม่มารับเงินดังกล่าวภายในกาหนดหนึ่งปีให้เจ้าท่าเก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้ใช้จ่ายตามที่
กาหนดในพระราชกาหนดนี และหากเงินจากการขายทอดตลาดเรือ ดังกล่าวไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
ให้เจ้าท่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการเรียกเก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจนสิน
ให้หลักเกณฑ์ ขันตอน วิธีการและเงื่อนไขในการดาเนินการใด ๆ ตามมาตรานี ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการดูแลรักษา การอานวยความสะดวก การบริหารจัดการ การขายทอดตลาดเรือ
ตามที่บัญญัติไว้ ในมาตรานี เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยอาจกาหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนไว้ด้วยก็ได้
ให้นาบทบัญญัติในมาตรานีไปใช้บังคับกับการยึด อายัด ควบคุมหรือกักเรือในเรื่องอื่นใดตาม
พระราชก าหนดนี และตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเรื อ ไทย เรื อ ที่ ศ าล พนั ก งานอั ย การ พนั ก งานสอบสวนและ
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดหรืออายัดไว้ตามอานาจหน้าที่ และเรือที่เข้ามาในน่านนาไทยหรือน่านนาภายใต้
สิทธิอธิปไตยของไทยเพื่อหลบภัยด้วยโดยอนุโลม
ให้เจ้าท่า ผู้ที่เจ้าท่ามอบหมาย หรือผู้ที่เจ้าท่าร้องขอให้ช่วยเหลือ มีอานาจเข้าไปในเรือ และ
บริเวณที่เรือจอดหรือกาลังเดินอยู่ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี ทังนีให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือ
บริเวณดังกล่าวนันอานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
มาตรา ๒๑๒ ให้เจ้าท่ามีอานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึนตามพระราชกาหนดนีในกรณีที่
ความผิดดังกล่าวมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท
ในกรณีที่ความผิดที่เกิดขึนตามพระราชกาหนดนีเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวเกินกว่า
ห้าหมื่นบาท ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีอานาจเปรียบเทียบได้
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามวรรคสองให้ประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนสานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนา และผู้แทนหน่วยงานอื่นใน
กรมเจ้าท่าที่อธิบดีแต่งตังจานวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนสานักกฎหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อได้มีการชาระค่าปรับตามที่มีการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองภายในระยะเวลาที่
เจ้าท่าหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับกาหนดแล้วให้คดีเป็นอันเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
หลักเกณฑ์ ขันตอนและวิธีการเปรียบเทียบ และการชาระค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
และการขอรั บ เงิน สิ นบนน าจั บ หรื อรางวัลในการจั บ ให้ เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็ นชอบของ
รัฐมนตรี
ส่วนที่ ๖
การรับอนุญาต ใบอนุญาต และการจดทะเบียน

มาตรา ๒๑๓ การรับอนุญาต ใบอนุญาต และการจดทะเบียนอย่างใด ๆ ตามพระราชกาหนด
นี หากมิได้เป็นเรื่องเฉพาะตัว ให้โอนและจดทะเบียนโอนกันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยอาจกาหนดค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระและการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๒๑๔ หากมิได้มีบทบัญญัติ กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การรับอนุญาตและใบอนุญาต
อย่างใด ๆ ตามพระราชกาหนดนี ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และให้สามารถต่ออายุการรับอนุญาตและใบอนุญาต
ดังกล่าวได้ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยอาจกาหนดให้ มีการยื่นคาขอและ
เอกสารรวมทังการอนุญาตและการออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจกาหนดให้ ผู้รับอนุญาตหรือ
รับใบอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งนันต้องมายื่นคาขอต่ออายุก่อนสินอายุ ภายในระยะเวลาใด ๆ และกาหนด
อัตราเงินเพิ่มสาหรับการยื่นต่ออายุภายหลังกาหนดดังกล่าว และการเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่มิได้มายื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวงด้วยก็ได้
มาตรา ๒๑๕ มิให้นาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกาหนดห้ามมิให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
เว้นแต่ได้รับอนุญาต บทบัญญัติที่กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนกระทาการใด บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการ
เสียค่าธรรมเนียมในการอนุญาต และบทบัญญัติที่กาหนดโทษสาหรับการฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าวนัน มาใช้บังคับ
กับ กรณีที่ กรมเจ้ า ท่า เจ้ า ท่า ผู้ ที่ไ ด้รั บ มอบหมายหรื อผู้ ที่ไ ด้รั บการว่า จ้า งจากกรมเจ้า ท่า หรื อ จากเจ้ าท่ า
ดาเนินการในเรื่องนัน ๆ เอง แต่ทังนี กรมเจ้าท่า เจ้าท่า ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่ได้รับการว่าจ้าง ต้อง
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในส่วนอื่น ๆ
ของเรื่องนันด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยทางนาและการดูแลรักษาทางนา
มาตรา ๒๑๖ เพื่อ เป็ น ส่ งเสริ มและสนับสนุน ความปลอดภัย ทางน า การเดิน เรือ ท่าเรื อ
คนประจาเรือ การขนส่งทางนาและการพาณิชยนาวี กิจการเดินเรือและท่าเรือ การควบคุมมลพิษและป้องกัน
สิ่งแวดล้อมทางนา การดูแลรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู พัฒนา และการใช้แม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา
ทะเลสาบ ทะเล ชายหาด ชายตลิ่ ง และทางนา ต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ให้กรมเจ้าท่าและเจ้าท่ามีอานาจหน้าที่
ดาเนินการหรือสนับสนุนให้มีการดาเนินการศึกษา วิจัย จัดทาเอกสารวิชาการ การพัฒนากฎหมาย และการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดการ การดูแลรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู
การพัฒนา การจัดทาและส่งเสริมการใช้แม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา ทะเลสาบ ทะเล ชายหาด ชายตลิ่ง
และทางน าต่าง ๆ และกฎหมายว่ าด้ ว ยการเดิน เรื อและกฎหมายอื่ น ๆ ที่ อยู่ ใ นอานาจหน้ า ที่ ทั งนี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนในการศึกษา
วิจัย จัดทาเอกสารวิชาการ การพัฒนากฎหมาย การประชาสัมพันธ์ และการดาเนินการอื่นใดดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๘
อาสาสมัครทางนา

มาตรา ๒๑๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแล
รักษา ฟื้นฟู และพัฒนา แม่นา ลาคลอง บึง อ่างเก็บนา ทะเลสาบ ทะเล ชายหาด ชายตลิ่ง และทางนาต่าง ๆ
และการใช้ประโยชน์ทางนาอย่างยั่งยืน ให้เจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวมกลุ่มเป็นชุมชน ชมรม หรือ
จัดตังเป็นองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล ในการดูแล รักษา ฟื้นฟู และพัฒนา แม่นา ลาคลอง บึง อ่าง
เก็บนา ทะเลสาบ ทะเล ชายหาด ชายตลิ่ง และทางนาต่าง ๆ
(๒) ขึนทะเบียนชุมชน ชมรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล เป็นเครือข่ายอาสาวารี และ
ออกใบทะเบียนอาสาวารี ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขันตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(๓) ขึนทะเบียนบุคคลที่เป็นสมาชิกชุมชน ชมรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล หรือ
เครือข่ายอาสาวารีตาม (๒) เป็นอาสาวารี และออกบัตรประจาตัวอาสาวารี ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขันตอน
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(๔) กาหนดแบบใบทะเบียนเครือข่ายอาสาวารี ที่ทาการของเครือข่ายอาสาวารี ป้ายและ
ตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายอาสาวารี ทะเบียนสมาชิกเครือข่ายอาสาวารี บัตรประจาตัวอาสาวารี เครื่องแบบ
อาสาวารี แบบบัตรประจาตัวอาสาวารี
(๕) มอบหมายให้เครือข่ายอาสาวารีหรืออาสาวารีดาเนินการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่ของ
กรมเจ้าท่าหรือเจ้าท่าทีก่ าหนดไว้ในพระราชกาหนดนีหรือตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายอื่น
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอน และเงื่อนไขในการบริหารจัดการเครือข่ายอาสาวารี
การคัดเลือกการแต่งตัง และองค์ ประกอบของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาวารี ในแต่ละเขตพืนที่ ภารกิจ
อานาจหน้าที่และการดาเนินงานของเครือข่ายอาสาวารีและคณะกรรมการเครือข่ายอาสาวารี
(๗) กาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาวารี
(๘) กาหนดพืนที่ดาเนินการของเครือข่ายอาสาวารีและพืนที่ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาวารี
(๙) กาหนดมาตฐานจริยธรรมและวิ นัย และกาหนดมาตรการลงโทษในการฝ่าฝืนจริยธรรม
และวินัยของเครือข่ายอาสาวารีหรืออาสาวารี
(๑๐) สั่งให้เครือข่ายอาสาวารีหรืออาสาวารียุติหรืองดการปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินงานใด ๆ
เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขันตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(๑๑) ยุบหรือยกเลิกเครือข่ายอาสาวารี การปลดอาสาวารีออกจากการเป็นอาสาวารี การเพิก
ถอนทะเบียนเครือข่ายอาสาวารีและอาสาวารี และมีคาสั่งให้คณะกรรมการเครือข่ายอาสาวารีหรืออาสาวารี
ส่งคืนใบทะเบียนหรือบัตรประจาตัวภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๑๒) ประกาศกาหนดเงินสนันสนุนเครือข่ายอาสาวารีและค่าตอบแทนอาสาวารีโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
(๑๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขันตอน และเงื่อนไขในเรื่องอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
เครือข่ายอาสาวารีใดหรืออาสาวารีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม (๕) ไม่
ปฏิบัติตามที่กาหนดใน (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๓) หรือฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการใดในระหว่างที่ถูกสั่ง
ให้ยุติหรืองดการปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินงานใด ๆ ตาม (๑๐) ให้เจ้าท่าดาเนินการตาม (๑๑) ต่อไป

มาตรา ๒๑๘ ให้เครือข่ายอาสาวารีและอาสาวารีซึ่งได้รับมอบหมายหรือ ที่มีการร้องขอจาก
กรมเจ้าท่า อธิบ ดีกรมเจ้าท่า หรือเจ้าท่า เป็น เจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการปฏิบัติตาม
พระราชกาหนดนีและตามกฎหมายอื่นใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าหรือเจ้าท่า โดยให้มีอานาจหน้าที่
ตามทีก่ รมเจ้าท่าหรือเจ้าท่ามอบหมาย
ส่วนที่ ๙
ผู้เชี่ยวชาญทางนา
มาตรา ๒๑๙ เพื่อส่งเสริมการมีส่ วนรวมของภาคเอกชนและส่งเสริมความเชี่ยวชาญของ
บุคคลเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนทางราชการในการพัฒนาและดาเนินการด้านการคมนาคมขนส่งทางนา
การพาณิชยนาวี ความปลอดภัยทางนา การกาหนดมาตรฐานทางนา การรักษาสิ่งแวดล้อมทางนา การกักเรือ
การควบคุมเรือ การสอบสวนอุบัติเหตุทางนา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนา การกู้เรือ การรือถอนสิ่งที่กีด
ขวางทางนา และการดาเนินการอื่นใดตามพระราชกาหนดฉบับนีและตามกฎหมายอื่นใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของกรมเจ้าท่าและเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ชุมชน ชมรม องค์กร สมาคม หรือนิติบุคคล ศึกษา วิจัย
จัดทาเอกสารวิชาการ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งทางนา การพาณิชยนาวี ความปลอดภัย
ทางนา การกาหนดมาตรฐานทางนา การรักษาสิ่งแวดล้อมทางนา การกักเรือ การควบคุมเรือ การสอบสวน
อุบัติเหตุทางนา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนา การกู้เรือ การรือถอนสิ่งที่กีดขวางทางนา กฎหมาย และการ
ดาเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ขึนทะเบียนบุคคล ชุมชน ชมรม องค์กร สมาคม หรือนิติบุคคล เป็นผู้เชี่ยวชาญทางนา
ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขันตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(๓) มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญทางนาเป็นที่ปรึกษาหรือดาเนินการอื่นใดตามอานาจหน้าที่ของ
กรมเจ้ าท่ า หรื อ เจ้ า ท่ า ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชกาหนดนีหรื อ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายอื่ น ทั งนี ให้
ผู้เชี่ยวชาญทางนาที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) กาหนดแบบทะเบียน ป้าย ตราสัญลักษณ์ บัตรประจาตัว และเครื่องแบบของผู้เชี่ยวชาญ
ทางนา
(๕) ก าหนดลั ก ษณะ หลั ก เกณฑ์ ขั นตอน วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขของผู้ เ ชี่ ย วชาญทางน า
ในการปฏิบัติงาน ในการศึกษา วิจัย การให้คาปรึกษา การดูแลความปลอดภัยทางนา การกาหนดมาตรฐาน
ทางนา การรักษาสิ่ งแวดล้อมทางนา การกักเรือ การควบคุมเรือ สอบสวนอุบัติเหตุทางนา การช่วยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัย ทางน า การกู้เรื อ การรื อถอนสิ่งที่กีดขวางทางนา การปรับสถาพทางนาให้ กลับคืน และการ
ดาเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๖) กาหนดมาตฐานจริยธรรมและวินัย และกาหนดมาตรการลงโทษในการฝ่าฝืนจริยธรรม
และวินัยของผู้เชี่ยวชาญทางนา
(๗) สั่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางนายุติหรืองดการปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการใด ๆ เป็นการชั่วคราว
และยึดทะเบียนหรือบัตรประจาตัวผู้เชี่ยวชาญทางนาตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขันตอน วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด

(๘) ยุบ ปลด ยกเลิก หรือเพิกถอนบุคคล ชุมชน ชมรม องค์กร สมาคม หรือนิติบุคคลออก
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนา ยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนผู้เชี่ยวชาญทางนา ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
ขันตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และมีคาสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญทางนาส่งคืนทะเบียนหรือบัตรประจาตัว
หรือมีคาสั่งให้ปลดหรืองดเว้นการแสดงป้ายหรือตราสัญลักษณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๙) ประกาศกาหนดเงินสนับสนุนและค่าตอบแทนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางนาโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
(๑๐) ประกาศกาหนดในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญทางนาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายตาม (๓) ไม่ปฏิบัติตามที่กาหนดใน (๔)
(๕) (๖) หรือ (๑๐) หรือฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการใดในระหว่างที่ถูกสั่ง ให้ยุติหรืองดการปฏิบัติหน้าที่
หรือดาเนินการใด ๆ ตาม (๗) ให้เจ้าท่าดาเนินการตาม (๘) ต่อไป
ส่วนที่ ๑๐
การมอบหมายให้ดาเนินการแทนเจ้าท่า
มาตรา ๒๒๐ ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร กรมเจ้าท่าหรือเจ้าท่าอาจมอบหมายหรืออนุญาต
ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานราชการ บุคคล นิติบุคคล สถาบัน เอกชน มูลนิธิ หรือ
องค์กรใด มีอานาจปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามพระราชกาหนดนีแทนกรมเจ้าท่าหรือเจ้าท่าได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวง โดยอาจก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหรื อ
รับอนุญาตดังกล่าว รวมทังกาหนดหน้าที่ เขตพืนที่ในการปฏิบัติงานและวิธีการดาเนินการ ค่าธรรมเนียมที่ต้อง
ชาระแก่เจ้าท่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถเรียกเก็บแทนเจ้าท่า การยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ
ค่าตอบแทน และเรื่องอื่นใดในกฎกระทรวงนันด้วยก็ได้
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๒๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๐
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๙๗ หรือมาตรา ๒๐๐ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒๒ เรือลาใดไม่มีบัญชีคนประจาเรือตามมาตรา ๙๐ ไว้บนเรือ เจ้าของเรือหรือ
ผู้ควบคุมเรือลานันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒๓ คนประจาเรือใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙๑ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๒๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น

มาตรา ๒๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งของ
เจ้าท่าตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๗ เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ หรือไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือประกาศของเจ้าท่าที่ออกตามมาตรา ๔๗ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๘ ผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๑๙๙
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๙ ผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๖
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าท่าตามมาตรา ๒๑ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๒ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าท่าตามมาตรา ๑๗ วรรคเจ็ด
มาตรา ๒๔ วรรคหก มาตรา ๓๒ วรรคเจ็ด มาตรา ๔๑ มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง
มาตรา ๑๕๖ วรรคสี่ (๓) หรือมาตรา ๒๑๑ วรรคเจ็ด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๓ ผู้ใดขัดขวาง ไม่อานวยความสะดวกหรือขัดคาสั่งของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๔ คนประจาเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๑ วรรคสอง มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคสอง มาตรา ๒๐๗ หรือมาตรา ๒๐๘ มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าท่าหรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าท่าตามมาตรา ๑๐๑ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๗ เจ้าของท่าเรือหรือผู้ประกอบกิจการท่า เรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุทางนาตามมาตรา ๑๓๙ (๔) หรือฝ่าฝืนคาสั่งของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางนาที่
เรียกให้มาให้ถ้อยคาหรือส่งเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ตามมาตรา ๑๓๙ (๕) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๙ ผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม มาตรา ๕๘ มาตรา ๑๐๒
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๙ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๒๔๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือผู้ใดใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ท่าเรือที่ใช้ในการ
รับส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเจ้าท่ามีคาสั่งห้ามใช้และยังไม่ได้เพิกถอนคาสั่งนันตามมาตรา ๓๘
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรั บเพิ่มอีกเป็นรายวันวันละไม่เกินสามพันบาทจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๒๐๖ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๕๒ และการกระทาความผิ ดดังกล่ าวเป็นเหตุใ ห้ เกิดความเสี ยหายแก่
สาย ท่อหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่ทอดใต้นานันด้วย มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนและปรับไม่
เกินห้าแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๔๓ เจ้าของเรือหรือผู้นาร่องผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๔๔ ผู้ลากจูงเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ (๓) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท
มาตรา ๒๔๕ เจ้าของท่าเรือหรือผู้ประกอบกิจการท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๔ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๔๖ ผู้ ใดฝ่ าฝื น กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๕ มาตรา ๗๓ หรื อ
มาตรา ๘๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๒ มาตรา ๑๒๘
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๔๘ ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าท่าตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
มาตรา ๒๔๙ ผู้ ควบคุมเรื อ ผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๕๖ มาตรา ๖๖ มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๓๐
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๔๗ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๕๐ ผู้ลากจูงผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ มีความผิดต้องระวางโทษมีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๕๑ ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๕๒ เรือลาใดออกเดินเรือหรือพยายามออกเดินเรือโดยมีคนทาการในเรือไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๙๔ ผู้ควบคุมเรือและเจ้าของเรือลานัน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท
มาตรา ๒๕๓ ผู้ ใดไม่ป ฏิบัติตามมาตรา ๑๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ตัว อันสมควรมีความผิ ดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๕๔ ผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๘ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา ๒๕๕ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแผน ประกาศ ระเบี ย บ และค าสั่ ง ที่ อ อกตามความใน
มาตรา ๑๔๓ หรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๒๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ วรรคห้า มาตรา ๑๖๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๖๗
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๕๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาทและให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๕๘ ผู้ค วบคุม เรือ ผู้ใ ดฝ่า ฝืน มาตรา ๘๓ มีค วามผิด ต้อ งระวางโทษปรับ ไม่เ กิน
ห้าแสนบาท
มาตรา ๒๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบังคับ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๑๗ ตามมาตรา ๓๕ ตามมาตรา ๑๕๕ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๖๐ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามคาสั่งรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๖๓ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๖๑ ผู้ ควบคุม เรื อ หรือ เจ้า ของเรือ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิบั ติ ตาม มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มี
ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๒๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๑๘๙ วรรคสอง มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ได้ดาเนินการรือถอนอาคาร สิ่งอื่นใด ทุ่นเครื่องหมาย
หรือเลิกกระทาสิ่งใด ๆ ภายในกาหนดเวลาตามคาสั่งเจ้าท่าตามมาตรา ๓๒ ให้ยกเว้นโทษแก่ผู้นัน และให้ถือ
ว่าคดีเป็นอันเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๖๓ เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบงานปฏิบัติการของเรือหรือ
เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการท่าเรือระหว่างประเทศ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๒๖๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๑๑๐ หรื อ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๕๔ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๒๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
ล้านบาท หากการกระทานันเป็นการกระทาโดยประมาทผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๒๖๖ ผู้ ใดปฏิ เสธไม่ยอมส่ งมอบสิ น ค้าหรือสิ่ งของแก่ผู้ พิทั กษ์ห รือแก่บุคคลใด ๆ
ที่ผู้พิทักษ์มอบอานาจให้เรียกให้ส่งมอบตามมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท
มาตรา ๒๖๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) หรือมาตรา ๑๕๘ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าล้านบาทหากการกระทาเป็นการกระทาโดยประมาทผู้กระทาต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามล้านบาท
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๑๕๖
และมาตรา ๑๕๗ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทังจาทังปรับ

มาตรา ๒๖๘ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง รั ฐ มนตรี ต ามมาตรา ๑๖๒ โดยไม่ มี ข้ อ แก้ ตั ว อั น สมควร
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามล้านบาท
มาตรา ๒๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าล้านบาท และให้ปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๑ ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๒๑๗ (๑๐) มาตรา ๒๑๙ (๗) หรือผู้ ใดไม่ส่ ง หรือ ส่ ง คื น
ใบอนุญาต ใบทะเบียน บัตรประจาตัว หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่เจ้าท่าตามที่เจ้าท่ามีคาสั่งให้ ส่งหรือให้ส่งคืน
ตามพระราชกาหนดนี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๒ ผู้ใดแสดงตนเป็นอาสาวารี คณะกรรมการเครือข่ายอาสาวารี หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางนา โดยตนเองมิได้เป็น บุคคลผู้ มีหน้าที่เช่นว่ามานัน หรือแสดงตนภายหลั งที่ มีคาสั่งเจ้าท่าให้เพิกถอน
ทะเบียนเครือข่ายอาสาวารีหรืออาสาวารี ให้ยุบหรือยกเลิกเครือข่ายอาสาวารี ให้ปลดอาสาวารี ให้ ยุบ ปลด
ยกเลิ ก หรื อเพิ กถอนผู้ เชี่ ย วชาญทางน า หรื อผู้ ใดไม่มี สิ ทธิที่ จะสวมเครื่องแบบอาสาวารี คณะกรรมการ
เครือข่ายอาสาวารี หรือผู้เชี่ยวชาญทางนา สวมเครื่องแบบดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๓ ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๑๔๔ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๔๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือไม่ปฎิบัติตามคาสั่งของพนักงานแพทย์
หรือของเจ้าท่าตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
ล้านบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๗๕ คนโดยสารผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๗๙ (๖)
และ (๘) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
คนประจาเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๗๙ (๒) (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
ผู้ควบคุมเรือคนใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๗๙ (๒) (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๗๙
(๒) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๙ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ

มาตรา ๒๗๗ ผู้ ควบคุมเรื อผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙๖ มีความผิ ด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๘ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง ของเจ้ า ท่ า หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๑๕๒ มี ค วามผิ ด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๗๖ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่งเดือนหรือปรับไม่หนึ่งแสนบาท หรือทังจา
ทังปรับ
มาตรา ๒๘๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๒๑๑ ความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่หนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๕๑
มาตรา ๑๕๖ วรรคสองและวรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งเจ้าท่าตามมาตรา ๑๕๖ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๐ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารประจาเส้นทางผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๙๓ หรื อ มาตรา ๑๙๔ มี ค วามผิ ด ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง เดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
ห้าแสนบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๙๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศหรือคาสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๑๒๕ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๕ ผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๘ มีความผิ ดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าท่าตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้ าแสนบาทหรือทังจาทังปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังคงไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๘๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทังจาทังปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน ห้าหมื่นบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๘๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๘๔ มีความผิดต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าท่าตามมาตรา ๘๘ มีความผิดต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๙๐ ผู้ใดใช้เรือที่เจ้าท่าสั่งห้ามใช้ตามมาตรา ๘๙ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๙๑ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง เจ้ า ท่ า ตามมาตรา ๑๖๐
มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทังจาทังปรับ

มาตรา ๒๙๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าท่าตามมาตรา ๑๖๑ มีความผิดต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๙๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖๘ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ
ไม่เกินสามล้านบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๙๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจาทังปรับ และให้ศาลมีอานาจสั่งริบเรือลานันด้วยก็ได้
มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าท่ามาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มีความผิดต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับโดยคานวณตามพืนที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตาราง
เมตรละหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละสองหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับ เพิ่มเติมเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาท นับแต่วันที่เจ้าท่ามีคาสั่งตามมาตรา ๓๒ ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนได้ดาเนินการรือถอนอาคาร สิ่งอื่นใด หรือทุ่นเครื่องหมาย หรือหรือเลิ ก
กระทาสิ่งใด ๆ ที่ล่วงลาทางนาก่อนที่ศาลประทับฟ้อง ให้ยกเว้นโทษจาคุกและโทษปรับรายวันแก่ผู้นัน
ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนได้ดาเนินการรือถอนอาคาร สิ่งอื่นใด หรือทุ่นเครื่องหมาย หรือเลิกกระทา
สิ่งใด ๆ ที่ล่วงลาทางนาก่อนที่ศาลชันต้นมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ให้ยกเว้นโทษจาคุกแก่ผู้นัน
มาตรา ๒๙๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปีห รือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทังจาทังปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๙๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ กฎ กฎข้อบังคับ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ ตลอดจนพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในพระราชกาหนดนีให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชกาหนดนีใช้บังคับ
มาตรา ๒๙๙ ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดตามพระราชกาหนดนีที่กาหนดห้ามมิให้ กระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือมีบทบัญญัติที่กาหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนกระทาการใด ให้
ผู้ที่ได้กระทาการนั น ๆ อยู่ ก่อนที่ พระราชกาหนดนีมีผ ลใช้บังคับ ซึ่งมิได้รับอนุญาต มายื่นขออนุญาตตาม
พระราชกาหนดนีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกาหนดนีมีผลใช้บังคับ
มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามกระทาการก่อนได้รับอนุญาตหรือก่อนได้รับใบอนุญาต
และโทษสาหรับการฝ่าฝืนกระทาการดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้กระทาการฝ่าฝืน จนกว่าจะพ้นกาหนดตาม
วรรคหนึ่งและผู้นันมิได้มายื่นขออนุญาตภายในกาหนดนันหรือผู้นันได้มายื่นขออนุญาตภายในกาหนดแต่มิได้
รับอนุญาตและยังฝ่าฝืนกระทาการนันต่อไป

มาตรา ๓๐๐ ให้ใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารอย่างใด ๆ ที่รัฐมนตรี กรมเจ้าท่า
หรื อ เจ้ า ท่ า ออกให้ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน าไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖
ตลอดจนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนที่พระราชกาหนดนีมีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสินอายุตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต หนังสือรับรองหรือเอกสารนัน โดยให้ถือว่า ใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือ
เอกสารนัน ได้ออกตามบทบัญญัติในพระราชกาหนดนี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงินอย่างอื่นที่ต้องชาระ
เลขลาดับ
๑

ประเภท

จานวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง
๑.๑ การรักษาความปลอดภัยของท่าเรือระหว่างประเทศฉบับละ

๕,๐๐๐

๑.๒ การรักษาความปลอดภัยของท่าเรือที่มิใช่ท่าเรือระหว่างประเทศฉบับละ

๒,๐๐๐

๒

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตสิ่งล่วงลาทางนา ฉบับละ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ทางนา วันละต่อตารางเมตร

๑๐,๐๐๐

๔

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ถม เท หรือทิงสิ่งใด ๆ ในทางนา ฉบับละ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตขุดลอก ร่องนา ทางเรือเดิน

๑,๐๐๐,๐๐๐

๖

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้ท่าเรือ ฉบับละ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗

ค่าจ้างนาร่อง
๗.๑ ระหว่างที่จุดรับและจอดเรือพักผู้นาร่อง กับเขตท่าเรือที่บังคับใช้ผู้นาร่อง รวมทังขาเข้าและขาออก
(๑) เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลาไม่เกิน ๑๖๕ ฟุต (๕๐.๒๙ เมตร) คิด
ค่าจ้างนาร่อง

๒๐,๐๐๐

(๒) เรือที่มีความยาวเกิน ๑๖๕ ฟุต (๕๐.๒๙ เมตร) ต้องเสียค่าจ้างนาร่อง
เพิ่มอีก ฟุตละ (เศษของฟุตให้คิดเป็น ๑ ฟุต)

๑๒๐

(๓) เรือที่กินนาลึกเกิน ๑๐ ฟุต (๓.๕๐ เมตร) ต้องเสียค่าจ้างนาร่องเพิ่มอีก
(ของอัตราค่าจ้างนาร่องที่คิดได้จากข้อ (๑) (๒) รวมกัน)

ร้อยละ ๒๐

๗.๒ เรือที่เข้าหรือออกเพียงขาเดียวให้เสียค่าจ้างนาร่อง ต้องเสียค่าจ้างนาร่อง
(ของอัตราค่าจ้างนาร่องที่คิดได้จากข้อ ๗.๑)

ร้อยละ ๕๐

๗.๓ การเลื่อนที่จอดเรือภายในเขตท่า เรือที่บังคับใช้ผู้นาร่อง ต้องเสียค่าจ้างนา
ร่องเพิ่มอีก (ของอัตราค่าจ้างนาร่องเพิ่มจากข้อ ๗.๑)

ร้อยละ ๔๐

๗.๔ การนาเรือเข้าและออกเขตท่าหรือน่านนาอื่น ซึ่งมิได้บังคับให้เป็นเขตที่ต้อง
เดินเรือโดยมีผู้นาร่อง ต้องเสียค่าจ้างนาร่องเพิ่มอีก ไมล์ละ (เศษของ ๑ ไมล์ ให้
คิดเป็น ๑ ไมล์)

๕,๐๐๐

๗.๕ การเลื่อนที่จอดเรือภายในเขตท่า ซึ่งมิได้บังคับให้เป็นเขตที่ต้องเดินเรือโดย
มีผู้นาร่องให้เสียค่าจ้างนาร่องอีก (ของอัตราค่าจ้างนาร่อง ที่คิดได้จากข้อ ๗.๑)

ร้อยละ ๔๐

๗.๖ กรณีเรือที่มีความยาวตลอดลาเกินที่กาหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า แต่
ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า เป็นกรณีๆ ตามเหตุผลความจาเป็น สาหรับส่วนที่
ยาวเกินต้องเสียค่านาร่อง ในอัตราฟุตละ (เศษของฟุตให้คิดเป็น ๑ ฟุต)

๕,๐๐๐

๗.๗ กรณีแจ้งเปลี่ยนเวลา หรือแจ้งงดการนาเรือออก หรือเลื่อนที่จอดเรือ (เว้นแต่เป็นเพราะเหตุต้อง
คอยคราวนา อากาศวิปริต หรือคนประจาเรือหนี ซึ่งพ้นความสามารถของนายเรือ)

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงินอย่างอื่นที่ต้องชาระ
เลขลาดับ

ประเภท

จานวนเงิน (บาท)

(ก) ต้องเสียค่าจ้างนาร่องเพิ่มอีก (ของอัตราค่าจ้างนาร่องเพิ่มจากข้อ ๗.๑
ถึง ข้อ ๗.๖)

๒๐,๐๐๐

(ข) ค่าเวลารอคอยให้แก่ผู้นาร่อง

๘,๐๐๐

(ค) ค่าป่วยการให้แก่ผู้นาร่อง

๕,๐๐๐

๗.๘ เรือที่ใช้ผู้นาร่องทาการนาร่อง นอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
ต้องเสียค่าจ้างนาร่องล่วงเวลา เพิ่มอีก (ของอัตราค่าจ้างนาร่อง ที่คิดได้จากข้อ
๗.๑ ถึง ข้อ๗.๗)

ร้อยละ ๑๐๐

๘

ค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ผู้นาร่อง

๑๐,๐๐๐

๙

ค่าธรรมเนียมการออกและการต่ออายุใบอนุญาตนาร่อง

๕,๐๐๐

๑๐

ค่าตอบแทนกรรมการสอบผู้นาร่อง (กรณีที่ไม่ใช่ข้าราชการประจา)

๕,๐๐๐

๑๑

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนโดยสารทาง
นาประจาเส้นทาง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เกี่ยวกับการประกอบการขนส่งคน
โดยสารทางนาประจาเส้นทาง ครังละหรือปีละ

๑๒

ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตและการต่อใบอนุญาตให้เดินเรือขนส่งคนโดยสาร
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เกี่ยวกับการขนส่งคนโดยสาร ครังละ

๑๐๐,๐๐๐

๑๓

ค่าธรรมเนียมประภาคาร เครื่องหมายการเดินเรือ เครื่องช่วยการเดินเรือ ระบบ
ควบคุมจราจร และการขนถ่ายสินค้ากลางนา ครังละหรือวันละ

๑๐,๐๐๐

๑๔

ค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ผู้ลากจูงเรือ

๕,๐๐๐

๑๕

ค่าธรรมเนียมการออกและการต่ออายุใบอนุญาตลากจูงเรือ

๒,๐๐๐

๑๖

ค่าจ้างลากจูงเรือต่อครังให้คิดตามขนาดของเรือลากจูงเรือที่ใช้บริการลากจูงและระยะเวลาลากจูงดังนี

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

(๑) เรือลากจูงขนาดไม่เกิน ๑,๕๐๐ แรงม้า

๐.๒ บาท (ต่อตัน
กรอส ต่อชั่วโมง)

(๒) เรือลากจูงขนาดเกินกว่า ๑,๕๐๐ แรงม้า

๐.๔ บาท (ต่อตัน
กรอส ต่อชั่วโมง)

(๓) ค่าบริการขันต่าของเรือลากจูงขนาดไม่เกิน ๑,๕๐๐ แรงม้า

๒,๕๐๐ บาท (ต่อ
ชั่วโมง ต่อลา)

(๔) ค่าบริการขันต่าของเรือลากจูงขนาดเกินกว่า ๑,๕๐๐ แรงม้า

๕,๐๐๐ บาท (ต่อ
ชั่วโมงต่อลา)

การนับเวลาต่อจากชั่วโมงแรกเศษของชั่วโมงที่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ให้คิดเป็นครึ่งชั่วโมง ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงให้
คิดเป็น ๑ ชั่วโมงการนับระยะเวลาให้นับตังแต่เรือลากจูงออกจากท่าจนกลับถึงท่า

อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงินอย่างอื่นที่ต้องชาระ
เลขลาดับ

ประเภท

จานวนเงิน (บาท)

(๕) กรณีใช้เรือลากจูงในการลากเรือเกยตืนหรือพยุงเรือที่เครื่องจักรไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขสมอเรือ
พันกันหรือบริการอื่นให้คิดอัตราค่าบริการเป็น ๒ เท่าของการขอเลื่อน
(๖) ค่าป่วยการกรณียกเลิกการใช้บริการ (โดยไม่แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่แจ้ง
ขอรับบริการไว้ให้เสียค่าป่วยการเท่ากับค่าบริการเรือลากจูงตามอัตราค่าบริการขันต่าที่กาหนดไว้เป็ น
เวลา ๑ ชั่วโมง)
๑๗

หลักประกันสาหรับเรือขนส่งคนโดยสาร ต่อตันกรอส

๑๐,๐๐๐

๑๘

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตอื่น ๆ ฉบับละ หรือครังละ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๙

เงินอย่างอื่นที่ต้องชาระเกี่ยวกับทางนา ครังละหรือปีละ ต่อตารางเมตร

๒๐

เงินอย่างอื่นที่ต้องชาระ ครังละหรือปีละ

๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

