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พระราชบัญญัติ 
ป�องกันเรือโดนกัน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป1นป2ที่ ๓๔ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการป�องกันเรือโดนกัน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติ ทําหน*าท่ีรัฐสภาดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติป�องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับเม่ือพ*นกําหนดเก*าสิบวันนับแต9วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป1นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิกพระราชบัญญัติป�องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เรือ” หมายความรวมถึง ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดรวมท้ังยานพาหนะทางนํ้า

ชนิดท่ีไม9มีระวางขับนํ้า และเคร่ืองบินทะเลซึ่งใช*หรือสามารถใช*ในการขนส9งทางนํ้าได* 
“เคร่ืองบินทะเล” หมายความรวมถึง อากาศยานอ่ืนใดท่ีสร*างให*บังคับการเดินเรือ

บนพ้ืนนํ้าได* 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ือง ดังต9อไปน้ี 
(๑) การถือท*ายและการเดินเรือ 
(๒) โคมไฟและทุ9นเคร่ืองหมาย 
(๓) สัญญาณเสียง และสัญญาณแสง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๙๖/ตอนท่ี ๕๖/ฉบับพิเศษ หน*า ๖/๒๑ เมษายน ๒๕๒๒ 
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(๔) ข*อยกเว*นในการป�องกันเรือโดนกัน 
(๕) ท่ีติดต้ัง และรายละเอียดทางเทคนิคของโคมไฟและทุ9นเคร่ืองหมาย 
(๖) สัญญาณท่ีต*องมีเพ่ิมข้ึนสําหรับเรือประมงขณะทําการประมงใกล*กัน 
(๗) รายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองทําสัญญาณเสียง 
(๘) สัญญาณอับจน 
 
มาตรา ๖  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๕ ให*ใช*บังคับแก9เรือไทยและเรือ

ต9างประเทศท่ีอยู9ในน9านนํ้าไทย และเรือไทยท่ีอยู9ในทะเลหลวง 
 
มาตรา ๗  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๕ ให*ถือว9าเป1นกฎข*อบังคับ

สําหรับป�องกันเหตุเรือโดนกันตามกฎหมายว9าด*วยการเดินเรือในน9านนํ้าไทยด*วย 
 
มาตรา ๘  ผู*ใดฝNาฝOนหรือไม9ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๕ 

เก่ียวกับเรือดังระบุไว*ในมาตรา ๖ มีความรับผิดและต*องระวางโทษเช9นเดียวกับท่ีบัญญัติไว*สําหรับเรือ
ในกฎหมายว9าด*วยการเดินเรือในน9านนํ้าไทย 

 
มาตรา ๙  ในระหว9างท่ียังไม9มีกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๕ ใช*บังคับแก9

เรือท่ีเดินข้ึนล9องอยู9ในแม9นํ้าลําคลอง ให*นํากฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติป�องกันเรือ
โดนกัน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาใช*บังคับเท9าท่ีไม9ขัดหรือแย*งกับบทแห9งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

และให*มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตยR 

รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประเทศไทยได*เคยเข*าเป1น
ภาคีอนุสัญญาว9าด*วยกฎข*อบังคับระหว9างประเทศสําหรับการป�องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. ๑๙๔๘ 
และได*ตราพระราชบัญญัติป�องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้ึนบังคับใช*เพ่ืออนุวัติการให*เป1นไปตาม
อนุสัญญาน้ัน ต9อมาอนุสัญญาดังกล9าวได*ถูกยกเลิกโดยอนุสัญญาว9าด*วยกฎข*อบังคับระหว9างประเทศ
สําหรับป�องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๒ ซึ่งมีผลใช*บังคับต้ังแต9วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 
เป1นต*นไป ในการน้ีสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยการป�องกันเรือโดนกันให*สอดคล*องกับอนุสัญญา
ฉบับใหม9ซึ่งประเทศไทยกําลังดําเนินการเข*าเป1นภาคีอนุสัญญา  จึงจําเป1นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี
ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

อมรรัตนR/แก*ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

สุกัญญา/ผู*จัดทํา 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 
กองกฎหมายไทย 

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 


