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พระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้ําไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

   
 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระราชดําริเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทยที่ได้ตราขึ้นไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๔ นั้น ยังมีบกพร่องอยู่
หลายประการ สมควรจะเปลี่ยนแก้ให้สมกับกาลสมัย เพราะฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้แทน ดังต่อไปนี้ 

 
ความเบื้องต้น 

และอธิบายบางคําที่ใช้ ในพระราชบัญญัตินี้ 
   

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” 
 
มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน พระ

พุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ คําว่า “เรือกําป่ัน” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือ

ทุกอย่างที่เดินเฉพาะด้วยเครื่องจักร หรือด้วยใบ และไม่ได้ใช้กรรเชียง แจว หรือพาย 
คําว่า “กําป่ันไฟ” หรือ “เรือกลไฟ” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือทุกอย่างที่เดิน

ด้วยเครื่องจักร และจะใช้ใบด้วยหรือไม่ใช้ก็ตาม และให้หมายความตลอดถึงเรือกําป่ันยนต์ด้วย 
คําว่า “เรือกลไฟเล็ก” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือทุกอย่างที่มีขนาดต่ํากว่า

สามสิบตันที่ใช้ ให้เดินด้วยเครื่องจักร 
คําว่า “เรือยนต์” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือยนต์ทุกอย่างที่มีขนาดต่ํากว่า

สามสิบตัน ที่ใช้ให้เดินด้วยเครื่องจักรซึ่งมิได้อาศัยกําลังเกิดจากสติม 
คําว่า “กําป่ันใบ” หรือ “เรือใบ” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือทุกอย่างที่ใช้เดิน

ด้วยใบ และไม่ใช้เครื่องจักร 
คําว่า “เรือเดินทะเล” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือทุกอย่างที่มีขนาดบรรทุก

ของได้กว่าพันหาบ และมีดาดฟ้าอย่างมั่นคงกันรั่วได้ตลอดลําต้ังแต่หัวเรือถึงท้ายเรือ 
คําว่า “เรือเล็ก” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือทุกอย่างที่ใช้ให้เดินด้วยกรรเชียง 

แจว หรือพาย 
คําว่า “แพ” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงแพไม้ซุง แพไม้ไผ่ ไม้รวกและแพไม้ทุก

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐/-/หน้า ๗๔/๕ สิงหาคม ๒๔๕๖ 
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อย่าง และคําว่า “ซุง” นั้น หมายความทั้งไม้ซุงและไม้เหลี่ยม 
คําว่า “แพคนอยู่” นั้น ท่านหมายความตลอดถึงเรือนทุกอย่างที่ปลูกอยู่บนแพไม้ไผ่ 

ไม้รวก หรือบนเรือทุ่น และลอยอยู่ในลําแม่น้ําหรือลําคลอง 
 
มาตรา ๔  เรือบางอย่างที่มีประเภทโดยเฉพาะนั้น คือ 
“เรือโป๊ะหรือเรือโป๊ะจ้าย” เรืออย่างนี้เป็นเรือเดินทะเลที่มีรูปอย่างแบบยุโรปและ

เครื่องเสาเพลาใบอย่างแบบจีน หรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือลําเลียง” นั้น เป็นเรือท้องแบนมีดาดฟ้าบ้าง แต่บางลําก็ไม่มีดาดฟ้าบ้าง และ

ใช้สําหรับลําเลียงหรือถ่ายสินค้าจากกําป่ัน หรือบรรทุกสินค้าส่งกําป่ัน 
“เรือบรรทุกสินค้า” นั้น เป็นเรือไม่มีดาดฟ้าหรือมีไม่ตลอดลํา เดินด้วยกรรเชียง 

แจว หรือพาย หรือบางทีใช้ใบ และใช้สําหรับบรรทุกสินค้า 
“เรือสําเภา” นั้น เป็นเรือเดินทะเลต่ออย่างแบบจีนหรือแบบประเทศใด ๆ ในเอเซีย 
“เรือเป็ดทะเล” “เรือฉลอมทะเล” “เรือเท้ง” “เรือสามก้าว” “เรือฉลอมท้ายญวน” 

ซึ่งจะเรียกต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ว่า “เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ” นั้น เป็นเรือที่ใช้ใบในเวลาเดินทะเล 
และใช้ใบหรือกรรเชียงหรือแจวในเวลาเดินในลําแม่น้ํา 

 
มาตรา ๕  “นายเรือ” นั้น ท่านหมายความว่า  คนที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ในเรือกําป่ัน

หรือเรืออื่น ๆ แต่ไม่หมายความถึงผู้นําร่อง 
“ลูกเรือ” นั้น ท่านหมายความว่า  บรรดาคนนอกจากนายเรือหรือผู้นําร่อง ที่รับใช้

หรือมีหน้าที่ทําการงานต่าง ๆ อยู่ในเรือกําป่ัน 
“เจ้าท่า” นั้น ท่านหมายความว่า  ผู้บังคับการท่าตําบลใด ๆ ในน่านน้ําไทย และ

หมายความตลอดถึงบรรดาคนที่เจ้าท่าตําบลใด ๆ ได้มอบหมายให้ใช้อํานาจ หรือกระทําการตาม
หน้าที่อย่างใด ๆ ที่เจ้าท่ามีหน้าที่หรือต้องกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต” นั้น ท่านหมายความว่า  เจ้าท่าหรือผู้แทนเจ้าท่า 
และหมายความตลอดถึงเจ้าพนักงานที่ได้รับอํานาจสําหรับทําการออกใบอนุญาตนอกเขตมณฑล
กรุงเทพฯ ด้วย 

“คนโดยสาร” นั้น ท่านหมายความว่า  บรรดาคนในเรือที่ไม่ใช่นายเรือ ผู้นําร่องหรือ
ลูกเรือสําหรับเรือนั้น 

 
มาตรา ๖  คําว่า “ตัน” หรือ “ขนาดตัน” ที่ใช้ในพระราชบัญญัตินี้นั้น ถ้าแห่งใด

มิได้ว่าไว้อย่างอื่น ท่านหมายความว่า เป็นขนาด หรือน้ําหนักที่คํานวณตามข้อบังคับการตรวจเซอร์
เวย์เรือของกรมเจ้าท่า 

 
มาตรา ๗  คําว่า “น่านน้ําไทย” นั้น ท่านหมายความว่า บรรดาน่านน้ําที่เป็นส่วน

แห่งพระราชอาณาจักรไทย และหมายความตลอดถึงบรรดาท่าและทําเลทอดจอดเรือ และลําแม่น้ําลํา
คลองในพระราชอาณาจักรทั่วไปด้วย 

 
มาตรา ๘  ในพระราชบัญญัตินี้ แห่งใดมีบัญญัติว่าด้วยการออกอนุญาตอย่างใด ๆ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามซึ่งเจ้าท่าเห็นจําเป็นจะต้องออกเป็นหนังสือ ท่านว่า เจ้าท่ามีอํานาจชอบด้วยกฎหมายที่จะเรียก
ค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตเช่นนั้นตามอัตรา ซึ่งเจ้าท่าจะได้ต้ังขึ้นไว้แต่อย่างมากไม่เกินกว่าสอง
บาท 

 
มาตรา ๙  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย รัตนโกสินทร ศก ๑๒๔ 

ประกาศลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการต้ังศาลทะเล ประกาศลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก และ
ประกาศลงวันที่ ๑๑ เมษายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๙ ว่าด้วยเรือกลไฟที่ใช้สําหรับรับจ้างนั้น ท่านให้
ยกเลิก แต่การที่ยกเลิกนี้ท่านว่า มิได้เป็นความเกี่ยวอย่างใดแก่บรรดาการที่ได้กระทําไว้ หรือแก่
ความผิดอย่างใด ๆ ที่ได้มีผู้กระทําขึ้นในเวลาก่อนประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  กฎสําหรับป้องกันมิให้เรือโดนกัน พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ นั้น ท่านว่า

มิใช่สําหรับแต่เรือกําป่ันไทยฝ่ายเดียว ให้ใช้ได้ตลอดถึงเรือกําป่ันทั้งหลายที่เดินในบรรดาเขตท่า และ
เขตที่ทอดจอดเรือของพระราชอาณาจักรไทย แต่อย่าให้ขัดกับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อจะต้องเป็นการ
ขัดเช่นนั้นไซร้ ต้องให้ถือเอาข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้เป็นใหญ่ ดังได้ว่าไว้ในข้อ ๓๐ แห่งกฎนั้น 
และท่านว่า ผู้เป็นเจ้าของและเป็นนายเรือทุกลํา ต้องถือและกระทําตามกฎนั้นจงทุกประการ 

 
มาตรา ๑๑  การลงโทษจําคุกหรือปรับนั้น ถ้าจําเลยเป็นคนในบังคับต่างประเทศซึ่ง

มีกงสุลผู้แทน ที่มีอํานาจฝ่ายตุลาการสําหรับประเทศนั้นต้ังอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ท่านว่าต้อง
เป็นหน้าที่ของศาลกงสุลนั้นบังคับให้เป็นไปตามโทษานุโทษ 

 
ภาค ๑ 

ข้อบังคับทั่วไป 
   

 
หมวดที่ ๑ 

ว่าด้วยเขตท่าและที่ทอดจอดเรือ 
   

 
มาตรา ๑๒  เขตท่ากรุงเทพฯ นั้นคือ 
ด้านเหนือ :- ต้ังแต่เสาหินที่สร้างไว้เหนือปากคลองบางกระบือ ที่ฝั่งแม่น้ําตรงกัน

ข้าม 
ด้านใต้ :- ต้ังแต่เสาหินที่สร้างไว้ ที่ฝั่งแม่น้ําตรงกันข้าม ณ ตําบลเหนือปากคลอง

บางลําภูเลื่อน 
 
มาตรา ๑๓  เขตท่าเกาะสีชังนั้น คือ 
ด้านเหนือ :- ต้ังแต่สุดเหนือกองหินสัมปะยื้อเป็นบรรทัดเลงตรงสู่ทิศตะวันออก 
ด้านตะวันออก :- บรรทัดเลงตรงเหนือตรงใต้ผ่าแหลมสุดตะวันออกของเกาะร้าน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ดอกไม้ 
ด้านใต้ :- บรรทัดเลงตรงทิศตะวันออกจากเสาหินที่สร้างไว้ที่ปลายแหลมวังเกาะสีชัง 
ด้านตะวันตก :- เกาะสีชังและหินสัมปะยื้อ 
 
มาตรา ๑๔  เขตท่าอ่างศิลานั้น คือ :- 
ด้านตะวันตก :- เพียงแนวน้ําลึก ๗ วา ในเวลาที่น้ําทะเลลงงวด 
ด้านใต้ :- บรรทัดเลงตรงทิศตะวันตกจากแหลมแท่นถึงที่น้ําลึก ๗ วา ในเวลาที่น้ํา

ทะเลลงงวด 
 
มาตรา ๑๕  เขตทําเลทอดจอดเรือตําบล นอกสันดอนนั้น คือ 
ด้านตะวันตก :- บรรทัดเลงตรงทิศใต้จากเสาหิน ที่สร้างไว้ประมาณกึ่งกลาง

ระยะทางระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยา กับแม่น้ําท่าจีน จนจดถึงแนวน้ําลึก ๗ วา ในเวลาที่น้ําทะเลลงงวด 
ด้านใต้ :- เสมอเพียงแนวที่น้ําลึก ๗ วา ในเวลาที่น้ําทะเลลงงวด 
ด้านตะวันออก :- จดเขตท่าอ่างศิลา 
 
มาตรา ๑๖  เขตท่าอ่ืน ๆ ในประเทศไทยนอกจากที่ว่ามานี้จะได้กําหนดต่อไป โดย

ประกาศเฉพาะตําบล 
 

หมวดที่ ๒ 
หน้าที่ของนายเรือ 
   

 
(ก) เมื่อเวลาเรอืกําป่ันเข้ามาในน่านน้ําไทย 

   
 
มาตรา ๑๗  เวลาเรือกําป่ันลําใดเข้ามาในน่านน้ําไทย ผู้เป็นนายเรือต้องชักธง

สําหรับเรือลํานั้นขึ้นไว้ให้ปรากฏ และต้องชักธงนั้นขึ้นไว้ในเวลากลางวันจนกว่าเจ้าท่ามาขึ้นบนเรือ 
 

(ข) เมื่อเวลาเรือกําป่ันเข้ามาหรือออกจากแม่น้ํา 
   

 
มาตรา ๑๘  เรือกําป่ันทุกลํา เวลาเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพระยา เมื่อถึงด่านเมือง

สมุทรปราการต้องหยุด และถ้าจําเป็นก็ต้องทอดสมอที่นั้นเพื่อให้เจ้าพนักงานแพทย์ศุขา และเจ้า
พนักงานศุลกากรมาขึ้นบนเรือ และต้องยอมให้เจ้าพนักงานศุลกากรมาในเรือนั้นถึงกรุงเทพฯ และอยู่
ต่อไปในเรือจนกว่าจะมีอนุญาตให้เปิดระวางเรือ หรือจนกว่าจะมีเจ้าพนักงานศุลกากรที่กรุงเทพฯ มา
เปลี่ยนเมื่อเจ้าพนักงานศุลกากรขอให้กระทํา ผู้เป็นนายเรือต้องเขียนข้อความกรอกในแบบพิมพ์ 
(อย่างแบบที่ ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้) บอกช่ือของเรือ จํานวนคนประจําเรือและคนโดยสาร และเรือ
มาจากตําบลใดแล้วต้องทํารายงานบอกชนิดและจํานวนอาวุธ เครื่องกระสุนปืนนั้นและดินระเบิดที่มี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาในเรือนั้น และถ้าเจ้าพนักงานจะต้องการเอาของเหล่านั้นมารักษาไว้ นายเรือก็ต้องส่งให้แก่เจ้า
พนักงานศุลกากรที่กํากับอยู่นั้นทั้งสิ้น 

 
มาตรา ๑๙  นายเรือกําป่ันไทยลําใดที่ออกไปจากแม่น้ําเจ้าพระยา ต้องแจ้งความที่

จะออกไปนั้นต่อเจ้าท่า ณ กรุงเทพฯ และนายเรือกําป่ันไทยหรือเรือกําป่ันต่างประเทศลําใด เมื่อก่อน
จะออกไป ต้องได้รับใบเบิกล่องจากกรมศุลกากรที่กรุงเทพฯ และเมื่อล่องลงไปถึงหน้าด่านเมือง
สมุทรปราการ ต้องหยุด และถ้าเป็นการจําเป็นก็ต้องทอดสมอที่นั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานศุลกากรมาขึ้น
บนเรือและรับเอาใบเบิกล่อง 

 
มาตรา ๒๐  นายเรือกําป่ันลําใดที่ทอดสมออยู่ในอ่าวนอกที่เกาะสีชัง หรือที่อ่างศิลา 

เมื่อเรือจะออกจากที่นั่นจะไปเมืองอื่นต้องได้รับใบเบิกล่องจากเจ้าพนักงานศุลกากรประจําท้องที่ และ
นายเรือกําป่ันลําใดที่เข้ามาหรือออกไปจากท่า หรือลําแม่น้ําอ่ืน ๆ ในพระราชอาณาจักรไทย ต้อง
ทอดสมอที่หน้าด่านของท่าหรือแม่น้ํานั้น ๆ แล้วรายงานการที่เข้ามาหรือจะออกไปต่อเจ้าพนักงาน 
และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานผู้นั้น 

 
มาตรา ๒๑  นายเรือกําป่ันผู้ใดกระทําความละเมิดอย่างใด ๆ ต่อบัญญัติในมาตรา 

๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าแปดร้อยบาท 
 

(ค) เมื่อเวลาเรือกําป่ันเข้ามาหรือออกจากเขตท่ากรุงเทพฯ 
   

 
มาตรา ๒๒  นายเรือกําป่ันไทยลําใด หรือนายเรือกําป่ันต่างประเทศลําใดของชาติที่

ไม่มีกงสุลเป็นผู้แทนอยู่ในประเทศไทย เมื่อเรือล่วงเข้าในเขตท่ากรุงเทพฯ แล้ว ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์หรือ
วันที่ปิดที่ว่าการ ต้องรายงานการที่เข้ามาถึงนั้น ต่อกรมเจ้าท่าภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 

 
มาตรา ๒๓  นายเรือกําป่ันเช่นว่ามาแล้วในมาตรา ๒๒ ต้องนําหนังสือสําหรับเรือ 

บัญชีคนโดยสาร ใบทะเบียนของเรือยื่นไว้ต่อกรมเจ้าท่า และถ้าเจ้าพนักงานจะต้องการสําเนาอันถ่อง
แท้ของบัญชีสินค้าที่มีมาในเรือ นายเรือต้องยื่นให้ทราบด้วย 

 
มาตรา ๒๔  ถ้าเป็นเรือกําป่ันต่างประเทศที่มีกงสุลเป็นผู้แทนอยู่ในกรุงเทพฯ นาย

เรือต้องนําหนังสือต่าง ๆ เช่นว่ามาแล้วนั้น ย่ืนไว้ต่อที่ว่าการกงสุลของประเทศนั้น แต่เมื่อเวลาที่เจ้า
ท่าขึ้นไปบนเรือต้องเขียนข้อความกรอกลงในแบบพิมพ์ (คือ แบบที่ ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้) ที่เจ้าท่า
จะส่งให้ และบอกบัญชีคนโดยสารโดยถูกต้อง และแจ้งความเหตุร้ายหรือความตายที่ได้มีขึ้นในตาม
ทางที่มานั้นด้วย 

 
มาตรา ๒๕  นายเรือกําป่ันลําใดที่เข้ามาถึงแล้ว เมื่อก่อนจะเปิดระวางเอาสินค้าขึ้น

จากเรือ ต้องทํารายงานบัญชีสินค้าที่มีมาในเรือลํานั้นโดยถี่ถ้วนยื่นต่อกรมศุลกากร 
และนายเรือกําป่ันลําใดที่จะออกไป ต้องทํารายงานบัญชีสินค้าในเรือนั้นโดยถี่ถ้วน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ย่ืนต่อกรมศุลกากรภายในหกวันก่อนเวลาที่ไป และต้องยื่นรายงานบอกจํานวน เพศ และชาติของคน
โดยสารในเรือนั้น ต่อเจ้าพนักงานศุลกากรที่เมืองสมุทรปราการด้วย 

เรือกําป่ันลําใดที่เข้ามาในเขตท่า ถ้านายเรือยังไม่ทราบพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้เจ้า
พนักงานจัดหาให้ไว้เล่มหนึ่งและคิดราคาสองบาท 

 
มาตรา ๒๖  เรือกําป่ันเดินทะเลลําใดที่เตรียมจะไปจากเขตท่า ต้องชักธงลา (คือ ธง

ที่เรียกว่า บลูปีเตอร์) ขึ้นบนเสาหน้า และต้องชักไว้จนกระทั่งเรือออกเดิน ถ้าเป็นเรือที่กําหนดจะออก
เวลาบ่าย ต้องชักธงลาขึ้นไว้เสียต้ังแต่เวลาเช้า ถ้ากําหนดจะออกเวลาเช้า ต้องชักธงลาขึ้นไว้ ให้
ปรากฏเสียต้ังแต่ตอนบ่ายวันก่อน 

 
มาตรา ๒๗  เรือกําป่ันไฟลําใดกําลังปล่อยให้ล่องตามน้ําลงมาเข้าในเขตท่ากรุงเทพฯ 

ต้องชักธงสัญญาณที่เรียกว่าธง “G” (ยี) ตามแบบข้อบังคับธงระหว่างนานาประเทศ ไว้ข้างตอนหน้า
เรือในที่เห็นได้โดยง่าย และถ้ามีเรือกําป่ันไฟลําอ่ืนกําลังแล่นตามน้ําขึ้นมาต้องออกกลางลําน้ํา และให้
ใกล้ที่สุดที่จะเป็นได้กับพวกเรือที่จอดอยู่กลางลําน้ําและคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเรือลํานั้นจะเลยพ้นไป ถ้า
เรือที่กําลังปล่อยให้ล่องตามน้ําลงมานั้นเป็นเรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจ้าย หรือเรือสําเภาฉะนั้น ต้องชัก
เครื่องสัญญาณเป็นรูปลูกตะกร้อสีดํากว้างไม่ตํ่ากว่าห้าสิบเซนติเมตร ไว้ในที่แลเห็นได้โดยง่าย 

 
มาตรา ๒๘  นายเรือคนใดกระทําความละเมิดต่อบัญญัติในมาตรา ๒๒, ๒๓, ๒๔, 

๒๕, ๒๖ และ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสี่ร้อยบาท 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยทําเลทอดจอดเรือ 

   
 
มาตรา ๒๙  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าเรือกําป่ันลําใดที่มิได้ผูกจอดเทียบท่าเรือ

หรือท่าโรงพักสินค้า เรือกําป่ันลํานั้นต้องทอดสมอจอดอยู่กลางลําน้ําด้วยสมอสองตัว มีสายโซ่ให้พอ
ทั้งสองตัวเพื่อกันมิให้เรือเกาสมอเคลื่อนจากที่นั้นได้ 

 
มาตรา ๓๐  เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบน และเรือใด ๆ ที่ทอดจอดประจําอยู่นั้น ต้อง

ผูกจอดอยู่กับสมอทุ่นอย่างมั่นคงสมกับกําลังของสายโซ่ที่ทอดอยู่นั้น 
 
มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้เรือกําป่ัน เรือเก็บสินค้า เรือท้องแบนอย่างใด ๆ ทอดสมอ 

หรือผูกจอดอยู่ในทางเรือเดินในลําแม่น้ําเป็นอันขาด 
 
มาตรา ๓๒  ห้ามมิให้เรือกําป่ันลําใดที่ผูกจอดเทียบท่าเรือ ท่าพักสินค้า หรือเทียบ

ฝั่งนั้น ทอดสมอลงไปในแม่น้ําห่างจากหัวเรือเกินกว่าสามสิบเมตร 
 
มาตรา ๓๓  เรือลําใดที่ เจ้าท่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให้หรือเรียกคืนหรือยึด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบอนุญาตไว้ โดยเรือนั้นมีความไม่สมประกอบสําหรับเดินทะเลนั้น ต้องให้ผูกจอดทอดไว้ ในที่ใดที่
หนึ่งซึ่งเจ้าท่าจะกําหนดให้ 

 
มาตรา ๓๔  เรือโป๊ะ หรือเรือโป๊ะจ้าย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือ

เป็ดทะเล และเรืออื่น ๆ ต้องจอดทอดสมอกลางแม่น้ํา และถ้าไม่เป็นการขัดขวาง ก็ให้ทอดจอด
ค่อนข้างฝั่งตะวันตก แต่ต้องไว้ช่องทางเรือเดินไม่น้อยกว่าร้อยเมตร ในระหว่างเรือกับฝั่งตะวันตก 
หรือกับบรรดาเรือที่จอดเทียบฝั่งตะวันตก หรือกับแพคนอยู่ที่ผูกเทียบอยู่กับฝั่งตะวันตก 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาเรือโป๊ะหรือเรือโป๊ะจ้าย เรือลําเลียง เรือสําเภาเรือบรรทุกสินค้า 

เรือเป็ดทะเล และเรืออื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้การนั้น ต้องให้ถอยไปอยู่ที่ทําเลสําหรับทอดจอดเรือ  แห่งใด
แห่งหนึ่งในเขตท่าตามที่เจ้าท่าเห็นสมควรจะกําหนดตามครั้งคราว และประกาศให้ทราบทั่วกันใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุในท้องที่ต้ังแต่สองรายขึ้นไป 

 
มาตรา ๓๖  ห้ามมิให้เรือกําป่ันเดินทะเลลําใดจอดทอดสมอตามลําแม่น้ํา ในระหว่าง

คลองสะพานหันกับคลองบางลําภูบน เว้นไว้แต่มีเหตุจําเป็น เพราะในระหว่างสองตําบลน้ันเป็นที่ทอด
จอดเรือรบไทย และบรรดาเรือกําป่ันเดินทะเลหรือเรือรบต่างประเทศจะแล่น หรือมีเรืออื่นจูงผ่าน
คลองสะพานหันขึ้นไปตามลําแม่น้ํานั้น ให้ถือว่าเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาต
พิเศษจากเจ้าท่า และโดยอาศัยข้อบังคับกํากับอนุญาตนั้นอยู่ด้วยตามซึ่งเจ้าท่าจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๗  ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉินอันจําเป็นที่จะต้องทําเช่นนั้น ห้ามมิให้เรือกําป่ันลําใด

จอดทอดสมอในลําแม่น้ําระหว่างวัดบุคคะโลกับปากคลองบางปะกงและระหว่างปากคลองผดุงกับ
คลองสําเพ็ง เพราะในระหว่างตําบลเหล่านี้เป็นทําเลยกเว้นไว้สําหรับทางให้เรือเดินขึ้นล่อง 

 
มาตรา ๓๘  ให้เจ้าท่ามีอํานาจชอบด้วยกฎหมายเสมอไปที่จะกําหนดที่ทอดจอดเรือ

สําหรับเรือกําป่ันและเรือเล็กทุกลํา และนายเรือต้องเอาเรือไปทอดจอดตามที่เจ้าท่าจะชี้ที่ให้ และ
ห้ามมิให้เอาเรือไปจากที่นั้นหรือย้ายไปทอดจอดที่อ่ืน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เว้นไว้แต่เมื่อมี
เหตุจําเป็นซึ่งเจ้าท่าจะพิเคราะห์เห็นสมควร 

เมื่อเรือกําป่ันลําใดกําลังเข้ามาในเขตท่า ต้องยอมให้เจ้าท่าขึ้นไปบนเรือ และถ้า
จําเป็นจะหยุดเรือรอรับก็ต้องหยุด 

 
มาตรา ๓๙  เรือกําป่ันลําใดเมื่อเข้ามาถึงในเขตท่าแล้ว มิได้กระทําการถ่ายสินค้า

หรือขนสินค้าขึ้นเรืออย่างหนึ่งอย่างใด นับต้ังแต่ ๑๐ วันขึ้นไปก็ดี ท่านว่าถ้าจะต้องการเอาที่ซึ่งเรือลํา
นั้นจอดอยู่ให้เรืออื่นที่ใช้ในการค้าขายทอดจอด ก็ให้ถอยเรือที่ไม่ได้ทําการเช่นว่านั้น ไปทอดจอดในที่
อ่ืนภายในเขตท่าตามที่เจ้าท่าจะกําหนดให้ 

 
มาตรา ๔๐  เรือกําป่ันลําใดต้องการจะเปลี่ยนที่ทอดจอด หรือเรือกําป่ันลําใดที่

เทียบท่าเรือ หรือท่าสินค้าต้องการจะหาที่ทอดจอดในลําแม่น้ําก็ให้ชักธงสัญญาณอักษร “T” (ธี) ตาม
แบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศสําหรับการใช้ธงสัญญาณ แล้วเจ้าท่าจะได้ขึ้นไปบนเรือลํานั้นและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ช้ีให้ทอดจอด 
 
มาตรา ๔๑  เรือกําป่ันลําใดต้องการให้กองตระเวนมาช่วยก็ให้ชักธงสัญญาณหมาย

อักษร “YN” (ไวเอ็น) ตามแบบข้อบังคับระหว่างนานาประเทศสําหรับการใช้ธงสัญญาณ ถ้ามีเหตุ
สําคัญขัดขืนต่อการบังคับบัญชาเกิดขึ้นในเรือฉะนั้นแล้ว ให้ชักธงสัญญาณหมายอักษร “YF” (ไวเอฟ) 

 
มาตรา ๔๒  ก่อนที่เรือกําป่ันไฟหรือเรือกําป่ันใบเดินทะเลลําใดจอดทอดหรือผูกจอด

เป็นปรกตินั้น ห้ามมิให้เรืออื่นเข้าไปเทียบข้าง ให้เข้าเทียบได้แต่เฉพาะเรือไฟเล็กและเรือเล็กของกรม
เจ้าท่า หรือของเจ้าพนักงานแพทย์ศุขา หรือของกรมศุลกากร หรือของผู้นําร่อง หรือเรือของกระทรวง
ทหารเรือซึ่งจะมีหน้าที่พิเศษ 

ในเวลาที่เรือกําป่ันลําใดที่กําลัง แล่นขึ้น หรือล่องในลําแม่น้ํานั้น ห้ามเป็นอันขาดมิ
ให้เรือจ้าง เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กหรือเรืออย่างใด ๆ เข้าไปเกี่ยวพ่วงข้าง เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตพิเศษของนายเรือลํานั้น 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อจะทอดจอดเรือกําป่ันลําใด นายเรือหรือผู้นําร่องต้องทอดจอดเรือ

นั้น โดยให้กินเนื้อที่อย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้และความบังคับข้อนี้ เจ้าท่าต้องระวังเป็นธุระอยู่เสมอให้
มีผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้อง 

 
มาตรา ๔๔  ตามลําแม่น้ําเล็ก และในคลองต่าง ๆ นั้นอนุญาตให้จอดเรือต่าง ๆ ได้

ทั้งสองฟาก แต่อย่าให้เป็นที่กีดแก่ทางเรือขึ้นล่องที่กลางลําน้ํา และห้ามไม่ให้จอดซ้อนลําหรือจอด
ขวาง หรือตรงกลางลําน้ําลําคลองเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๔๕ เรือกําป่ันเรือเล็กและแพต่าง ๆ ที่จอดเทียบฝั่งแม่น้ําหรือเทียบท่าสินค้า 

หรือท่าเรือนั้น ห้ามมิให้จอดขวางลําน้ํา ต้องจอดให้หัวเรือท้ายเรือ หัวแพท้ายแพหันตามยาวของทาง
น้ํา 

 
มาตรา ๔๖  ตามท่าขนสินค้าและท่าขึ้นทั้งสองฟากแม่น้ําเจ้าพระยาหรือตามสอง

ข้างเรือกําป่ันก็ดี ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้า เรือไฟเล็ก เรือเป็ดทะเลและเรืออื่น ๆ จอดหรือผูกเทียบ
ซ้อนกันเกินกว่าสองลํา ถ้าเป็นแพคนอยู่ห้ามมิให้จอดเทียบหน้าแพเกินกว่าลําหนึ่ง 

 
มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้แพไม้ซุงที่กว้างกว่าย่ีสิบต้นซุง จอดผูกเทียบข้างเรือกําป่ัน 

หรือเทียบท่าขนสินค้าหรือท่าขึ้น และห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือลําเลียง หรือเรือสําเภาผูกจอดผูกเทียบ
ข้างเรือกําป่ันมากกว่าข้างละหนึ่งลํา และห้ามมิให้เรือเช่นว่ามานี้จอดผูกเทียบท่าของสินค้าหรือท่าขึ้น
มากกว่าสองลํา 

 
มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย เรือลําเลียง เรือสําเภา เรือบรรทุกสินค้า เรือกลไฟ

เล็ก และเรือ และแพไม้ต่าง ๆ จอดผูกกับฝั่งแม่น้ํามากลําหรือโดยอย่างที่ให้ล้ําออกมาในทางเรือเดิน 
หรือจนเป็นที่กีดขวางแก่การเดินเรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๙  เรือกําป่ัน หรือเรือเล็กที่จอดมากกว่าสองลําในแม่น้ํานอกแนวเรืออื่น ๆ 

หรือนอกแนวแพคนอยู่ ซึ่งจอดอยู่ในท้องที่เดียวกันนั้น ท่านให้ถือว่าเรือกําป่ันหรือเรือเล็กนั้น เท่ากับ
จอดล้ําออกมาในทางเรือเดิน 

 
มาตรา ๕๐  ข้อห้ามต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้วในมาตรา ๔๖ และ ๔๗ นั้น เจ้าท่าจะ

เห็นสมควรลดหย่อนโดยให้อนุญาตพิเศษก็ได้ 
 
มาตรา ๕๑  นายเรือ หรือผู้ควบคุมกําป่ัน หรือเรือเล็ก หรือแพไม้มีความละเมิดต่อ

บัญญัติอย่างใด ๆ ในหมวดที่ ๓ นี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยห้าสิบ
บาท 

 
หมวดที่ ๔ 

ว่าด้วยทางเดินเรือในลําแม่น้ํา 
   

 
มาตรา ๕๒  ในเขตท่ากรุงเทพฯ นั้น ให้มีทางเดินเรือสองสาย ดังนี้คือ 
(๑) สายตะวันออกเรียกว่าสายใหญ่ สายนี้มีเขตโดยกว้างต้ังแต่เรือกําป่ันที่ทอดอยู่

กลางแม่น้ํา จนถึงฝั่งตะวันออกหรือถึงแคมเรือกําป่ัน หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันออก 
(๒) สายตะวันตก สายนี้มีเขต โดยกว้าง ต้ังแต่เรือกําป่ันที่ทอดอยู่กลางแม่น้ํา จนถึง

ฝั่งตะวันตก หรือถึงแคมเรือกําป่ัน หรือแพคนอยู่ที่จอดเทียบฝั่งตะวันตก 
 
มาตรา ๕๓  แนวลําแม่น้ําทั้งสองฟากภายในระยะสามสิบเมตรห่างจากฝั่งหรือจาก

แคมเรือกําป่ันที่จอดผูกเทียบฝั่ง หรือจากแพคนอยู่ที่จอดผูกเทียบฝั่งนั้น ให้หวงห้ามไว้สําหรับเป็นทาง
เดินเรือเล็ก 

ห้ามมิให้เรือกําป่ันใช้แนวนั้นเป็นอันขาดนอกจากเป็นเวลาจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เรือ
โดนกัน หรือเพื่อกลับหรือเคลื่อนเรือจากที่จอด 

 
มาตรา ๕๔  ถ้าเรือกําป่ันลําใดกระทําให้มีความเสียหายเพราะมิได้ปฏิบัติตามที่

บังคับไว้ ในมาตรา ๕๓ ท่านว่านายเรือลํานั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อย
บาท และอาจจะถูกฟ้องร้องในทางแพ่งอีกต่างหากด้วย 

 
(ก) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันออกหรือสายใหญ ่

   
 
มาตรา ๕๕  เรือกําป่ันไฟทุกขนาด (นอกจากที่ว่าไว้ ในมาตรา ๕๘) และเรือกําป่ัน

ใบทุก ๆ อย่างที่มีขนาดเกินกว่าห้าสิบตัน เมื่อขึ้นล่องในลําแม่น้ํา ต้องเดินในทางเดินเรือสาย
ตะวันออก เว้นไว้แต่เมื่อมีเหตุจําเป็น หรือเพื่อจะเข้าจอด หรือออกจากท่า หรือฝั่ง จึงเดินนอกสายนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ได้และบรรดาเรือที่ว่ามานี้ ต้องเดินโดยช้าที่สุดที่พอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และเพื่อป้องกัน
อันตรายแก่เรือ และอันตรายที่อาจเกิดจากละลอกคลื่นของเรือนั้น 

 
มาตรา ๕๖  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับในมาตรา ๕๕ ท่านว่ามีความผิด ต้องระวางโทษ

ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 
 

(ข) ว่าด้วยทางเรือเดินสายตะวันตก 
   

 
มาตรา ๕๗  บรรดาเรือใบขนาดต่ํากว่าห้าสิบตันและเรือทุกอย่างนอกจากได้กล่าวไว้ 

ในมาตรา ๕๕ นั้น ต้องเดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
 
มาตรา ๕๘  บรรดาเรือกําป่ันไฟที่จูงเรืออื่นที่มีขนาดต่ํากว่าสามสิบห้าตันนั้น ต้อง

เดินในทางเดินเรือสายตะวันตก 
ห้ามมิให้เรือกําป่ันไฟลําใดจูงเรือกําป่ันหรือเรืออย่างอื่น ในเขตท่ากรุงเทพฯ มากลํา

จนเกินกว่ากําลังของเรือกําป่ันไฟลํานั้นจะจูงไปได้ระยะทางชั่วโมงละสองไมล์เป็นอย่างน้อย และห้าม
มิให้เรือกําป่ันไฟลําใดที่จูงอยู่เช่นนั้นเดินได้ระยะทางเกินกว่าช่ัวโมงละหกไมล์ในเวลาทวนน้ํา หรือเดิน
เร็วกว่าช่ัวโมงละสี่ไมล์ ในเวลาตามน้ํา 

ห้ามเป็นอันขาด มิให้จูงเรือเล็กเกินกว่าคราวละสามสิบสองลําเป็นอย่างมาก และ
ห้ามไม่ให้เรือที่ถูกจูงนั้นผูกเทียบซ้อนลํากันเกินกว่าตับละสี่ลํา 

 
มาตรา ๕๙  ในเวลาที่กําลังจะโยงหรือผูกเรือบรรทุกเข้ากับสายโยงนั้น ห้ามมิให้เรือ

กลไฟลาก หรือเรือไฟเล็กที่เป็นเรือจูงนั้นแล่นรออยู่ในสายทางเรือเดินเป็นอันขาด ถ้าจะใช้สายทางเรือ
เดินในการจูง เรือจูงเหล่านั้นต้องแล่นอยู่เสมอให้ได้ระยะทางไม่น้อยกว่าช่ัวโมงละสองไมล์ 

 
มาตรา ๖๐  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๕๗, ๕๘ และ ๕๙ 

ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 
 

(ค) ว่าด้วยส่วนของทางเรือเดินทั้งสองสายที่หวงไว้สําหรับให้เรือเล็กเดิน 
   

 
มาตรา ๖๑  เรือเล็กทั้งหลาย เดินในทางเรือเดินได้ทั้งสองสาย 
 
มาตรา ๖๒  นอกจากมีเหตุจําเป็น หรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง บรรดา

เรือเล็กต้องเดินอยู่ในแนวน้ํา ในระหว่างระยะสามสิบเมตร จากฝั่งหรือจากเรือกําป่ันที่จอดเทียบฝั่ง
หรือจากแพคนอยู่ที่ผูกจอดกับฝั่งแม่น้ํา 

 
มาตรา ๖๓  เรือบรรทุกเข้าต้องเดินได้แต่ในแนวน้ําที่กําหนดไว้สําหรับเป็นทางเดิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ของเรือเล็กในทางเรือเดินสายตะวันตก และห้ามมิให้ไปเดินในทางเรือเดินสายตะวันออกในตอนหนึ่ง
ตอนใดเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อมีเหตุจําเป็นหรือเพื่อจะข้ามฟากไปจอดที่ท่าหรือที่ฝั่ง และเรือ

บรรทุกเข้าหรือเรือเล็กจะต้องทํานอกเหนือที่บังคับไว้ในมาตรา ๖๒ และ ๖๓ ฉะนั้น ก็ให้ทําโดยความ
ระวังทุกอย่างที่จะมิให้เป็นการกีดขวางแก่การเดินเรือได้ 

 
มาตรา ๖๕  ห้ามมิให้เรือบรรทุกเข้าหรือเรือเล็กผ่านหน้าเรือกําป่ันไฟที่กําลังแล่นขึ้น

หรือล่องในลําแม่น้ํานั้นใกล้กว่าระยะร้อยเมตร และถ้าจะข้ามฟากไปยังท่าหรือโรงสีห้ามมิให้ตัดข้าม
เหนือแห่งที่จะไปนั้นเกินกว่าที่ควร 

 
มาตรา ๖๖  บรรดาเรือยนต์ที่ยาวไม่เกินกว่าหกเมตรนั้น ยอมให้เดินได้ในแนวลํา

แม่น้ําทั้งสองสายที่กําหนดไว้สําหรับให้เรือเล็กเดิน แต่ถ้าจะเดินห่างจากฝั่งภายในระยะสามสิบเมตร 
ต้องเดินโดยช้าที่สุดพอสมควรแก่การควรระวังเหตุในการเดินเรือ และการควรระวังมิให้เป็นเหตุ
อันตรายแก่เรือเล็กที่ใช้กรรเชียงหรือแจวพาย 

 
มาตรา  ๖๗  นายเรือผู้ ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่ งอย่างใดในมาตรา 

๖๒,๖๓,๖๔,๖๕ และ ๖๖ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 

(ฆ) ว่าด้วยทางคลองต่าง ๆ 
   

 
มาตรา ๖๘  ในคลองต่าง ๆ บรรดาเรือที่เดินตามน้ําต้องเดินกลางคลอง บรรดาเรือ

ที่เดินทวนน้ําต้องเดินแอบฝั่ง ถ้าไม่สามารถจะทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่ามานี้ ท่านว่าให้เดินกลางร่อง
น้ํา แต่ให้ระวังปฏิบัติตามข้อบังคับท้องที่ซึ่งใช้อยู่หรือจะได้ต้ังขึ้นต่อไป อันว่าด้วยการเดินเรือในคลอง
ต่าง ๆ นั้น 

 
มาตรา ๖๙  นายเรือผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๖๘ ท่านว่า

มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 

หมวดที่ ๕ 
ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ ฯลฯ 

   
 

(ก) แพไม ้
   

 
มาตรา ๗๐  แพไม้ต่าง ๆ ต้องมีคนประจําให้พอแก่การที่จะควบคุมรักษาแพโดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เรียบร้อย และคนประจําแพต้องระวังอย่างที่สุดที่จะเป็นได้เพื่อไม่ให้แพกีดขวางแก่การเดินเรือ หรือ
โดนกับแพคนอยู่ หรือเรือที่ทอดจอดอยู่ในลําแม่น้ํา แพไม้ทุก ๆ แพต้องชักธงเครื่องหมายของเจ้าของ
แพ และธงสําหรับเช่นนี้ต้องจดทะเบียนที่กรมเจ้าท่า แพใดมีซุงกี่ต้นและกําหนดจะมาถึงเขตท่า
กรุงเทพฯ ได้เมื่อใดนั้น เจ้าของแพต้องทําหนังสือแจ้งความล่วงหน้าให้เจ้าท่าทราบ 

 
มาตรา ๗๑  ห้ามมิให้แพไม้จอดผูกติดกับเรือกําป่ันหรือหลักหรือแพคนอยู่ โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากนายเรือหรือเจ้าของหลักเจ้าของแพนั้น ๆ 
 
มาตรา ๗๒  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ แพไม้ต่าง ๆ ที่จะล่องหรือจูงลงมานั้น ต้องเดิน

ในทางเดินเรือสายตะวันตก ถ้าจะเดินในสายตะวันออก ต้องเดินได้แต่แพไม้ที่มีเรือจูง แพไม้แพหนึ่ง
ต้องมีซุงไม่เกินกว่าสองร้อยต้น หรือกว้างเกินกว่าย่ีสิบเมตร 

 
มาตรา ๗๓  ห้ามมิให้ล่องแพไม้ขึ้นลงในลําแม่น้ําในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์

ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น 
 
มาตรา ๗๔  ในคลอง ห้ามไม่ให้ล่องแพไม้ที่มีซุงผูกเทียบกันเกินกว่าสี่ต้นและที่ผูก

ติดต่อกันยาวเกินกว่าสองชั่วซุง และส่วนแพไม้ไผนั้นไม่ให้ยาวเกินกว่าสิบหกเมตร และกว้างเกินกว่าที่
พอจะให้แพนั้นเดินในคลองได้โดยไม่กีดแก่การเดินเรือ 

 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓ 

และ ๗๔ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท แต่ส่วนการฟ้องร้องเอา
โทษในความผิดต่อข้อบังคับในมาตรา ๗๑ นั้น ให้ฟ้องได้แต่เมื่อมีคําร้องมาแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเรือกําป่ัน 
หรือหลัก หรือแพคนอยู่ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ข) แพคนอยู ่

   
 
มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้จอดแพคนอยู่ในลําแม่น้ําห่างจากฝั่งเกินกว่าพอดีสําหรับมิให้

แพนั้นค้างแห้งในเวลาน้ําลงงวด 
 
มาตรา ๗๗  เสาหลักสําหรับผูกแพคนอยู่นั้นห้ามมิให้ปักพ้นแนวหน้าแพออกไป

มากกว่าหนึ่งเมตรครึ่ง 
 
มาตรา ๗๘  ห้ามมิให้ปลูกเรือนที่ปักเสาลงเลนตามฝั่งแม่น้ําห่างออกมาจากฝั่งจน

เกินกว่าพอดีสําหรับไม่ให้มีน้ําค้างอยู่ใต้เรือนเมื่อเวลาน้ําลงงวด 
 
มาตรา ๗๙  ภายใต้เขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างหรือยาว

เกินกว่าสิบหกเมตร นับรวบทั้งชานและแพเล็กที่เป็นส่วนติดต่อกับแพนั้นด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๘๐  ตามลําคลอง ห้ามมิให้แพคนอยู่แพใดมีขนาดกว้างเกินกว่าสิบสองเมตร 

และห้ามมิให้แพใดที่ผูกจอดกับฝั่งยื่นล้ําออกมาจนอาจเป็นที่กีดขวางแก่การเดินเรือ 
 
มาตรา ๘๑  ห้ามมิให้จูงแพคนอยู่ขึ้นล่องในตอนใต้หลักเขตเหนือของท่ากรุงเทพฯ 

ในระหว่างต้ังแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น 
 
มาตรา ๘๒  แพคนอยู่ที่จะจูงขึ้นล่องในลําแม่น้ํานั้นต้องเดินในทางเดินเรือสาย

ตะวันตก ต่อเมื่อมีเหตุอันจําเป็นจึงให้เดินในทางเดินสายตะวันออกได้ 
 
มาตรา ๘๓  ห้ามมิให้จอดผูกแพคนอยู่แพใดกับฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาภายในเขตท่า

กรุงเทพฯ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 
 
มาตรา ๘๔  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าแพคนอยู่แพใดยื่นออกมาในลําแม่น้ํา จน

อาจเป็นเหตุน่ากลัวอันตรายแก่การเดินเรือในเวลากลางคืนได้ ให้เจ้าท่ามีอํานาจบังคับให้แพนั้นจุด
โคมไฟสีขาวไว้ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อ
ป้องกันมิให้เรือใหญ่เล็กแล่นมาโดนแพนั้น 

 
มาตรา ๘๕  ต้ังแต่วันที่ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย ถ้าจะจอดแพคนอยู่หรือ

ปลูกเรือนมีเสาปักเลนตามฝั่งแม่น้ําภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ก็ดี หรือตามลําคลองในแขวงกรุงเทพฯ ก็
ดี ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนจึงทําได้ 

 
มาตรา ๘๖  คําขออนุญาตนั้นต้องเป็นหนังสือและมีแผนที่ฝั่งน้ํา แพคนอยู่หรือเรือน

ปักเสาลงเลนที่ข้างเคียงและทําเลที่จะจอดแพและปักหลักผูกแพนั้นด้วย 
 
มาตรา ๘๗  เมื่อรับคําขออนุญาตแล้ว เจ้าท่าต้องตรวจภายในเวลาเดือนหนึ่ง และ

ถ้าเห็นว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับในมาตรา ๘๕ และ ๘๖ ทุกอย่างแล้ว ก็ให้ออกอนุญาต
ให้ตามท่ีขอ 

 
มาตรา ๘๘  ห้ามมิให้ลงมือทําการปลูกสร้างก่อนที่ได้รับอนุญาตตามที่ร้องขอนั้น

เป็นอันขาด 
 
มาตรา ๘๙  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ให้เจ้าท่ามีอํานาจและภายนอกเขตนั้นให้เจ้า

พนักงานท้องที่มีอํานาจที่จะบังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงชายฝั่งน้ํา 
ที่จอดหรือปักหรือสร้างผิดต่อข้อบังคับในมาตราตั้งแต่ ๗๖ ถึง ๗๙ จะเป็นแพหรือหลักหรือเรือนที่
ต้ังอยู่นั้นเมื่อก่อนหรือในภายหลังเวลาใช้พระราชบัญญัตินี้ก็ตาม และให้มีอํานาจบังคับให้รื้อถอน
บรรดาแพคนอยู่หรือหลักผูกแพ หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งน้ํา ซึ่งได้ปลูกขึ้นโดยมิได้รับอนุญาต
โดยถูกต้อง หรือที่ปลูกโดยไม่ถูกต้องตามข้อความในอนุญาตที่ได้ออกให้นั้นด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๙๐  ถ้าผู้ใดไม่กระทําตามคําสั่งที่กล่าวในมาตรา ๘๙ ผู้นั้นต้องระวางโทษ

ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าวันละสิบบาทสําหรับทุกวันที่จะได้ตัดสินว่าผู้นั้นได้มีความขัดขืน และให้เจ้าท่า
หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอํานาจบังคับให้รื้อถอนแพคนอยู่ หรือเรือนที่ปักเสาลงในชายฝั่งน้ําโดยให้
ผู้ที่เป็นเจ้าของเสียค่ารื้อถอนนั้นเอง 

 
มาตรา ๙๑  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๘๑,๘๒,๘๓ และ 

๘๔ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 

(ค) ว่าด้วยเรือจับสัตว์น้ําและโพงพางที่ขวางแม่น้ํา 
   

 
มาตรา ๙๒  การจับสัตว์น้ําด้วยอวนแหโดยทอดสมอจอดเรือเรียงรายลําติดกันขวาง

ลําน้ําหรือทอดทุ่น หรือปักหลักโพงพางเป็นแถวจากฝั่งถึงกลางลําน้ํานั้น การจับสัตว์น้ําด้วยวิธีเหล่านี้
ห้ามมิให้กระทําในเขตท่ากรุงเทพฯ ถ้าพ้นเขตท่ากรุงเทพฯ ออกไปจะทําโดยได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานก็ได้ 

 
มาตรา ๙๓  ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เจ้าของ

เรือจับสัตว์น้ําหรือทุ่นหรือหลักโพงพางเช่นว่ามาแล้ว ต้องจุดไฟเป็นแสงโพลงไว้บนฝั่งตรงกับแถวเรือ
หรือทุ่นหรือหลักเหล่านั้น และต้องจุดโคมไฟไว้บนเรือหรือทุ่นหรือหลักโพงพาง ที่ห่างที่สุดออกมาจาก
ฝั่งนั้นด้วย และต้องเป่าเขากระบือหรือแตรเสียงก้อง สําหรับให้เรือที่เดินขึ้นล่องรู้ว่ามีของกีดก้ัน
เช่นนั้นอยู่ในลําน้ําด้วยรั้วหรือหลักที่ปักเรียงรายตามแนวชายฝั่งทะเลที่ปากน้ําหรือที่ใกล้ทางจะเข้า
ปากนํ้านั้น ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องจุดโคมให้เห็นแสงไฟสีขาวที่
ปลายรั้วหรือหลักสุดแถวทั้งสองข้าง 

 
มาตรา ๙๔  ทุ่นหรือหลักสําหรับจับสัตว์น้ํานั้น ห้ามมิให้ผูกโยงถึงกันด้วยลําไม้ไผ่ ให้

ใช้ผูกด้วยเชือกอย่างเดียวตามธรรมเนียมที่เคยทํากันอยู่ และห้ามมิให้ผูกโยงจากฝั่งด้วยเชือกหรือด้วย
ไม้ยาวให้เป็นที่กีดขวางแก่ทางเดินของเรืออื่น 

 
มาตรา ๙๕  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๙๒, ๙๓ และ ๙๔ 

ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสองร้อยบาท 
 

หมวดที่ ๖ 
ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด 
   

 
(ก) ว่าด้วยผูกเรือกับฝั่งด้วยเชือกลวดและเชือกต่าง ๆ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๙๖  ในแม่น้ําหรือเขตท่าใด ๆ ถ้านอกจากเรือที่จอดผูกเทียบท่าขนสินค้าท่า

ขึ้นหรือเทียบฝั่ง ห้ามมิให้เรือกําป่ันลําใดผูกโยงกับฝั่งด้วยเชือกลวดหรือเชือกอย่างอื่นจนไม่เหลือช่อง
น้ําในระหว่างเรือลํานั้นกับฝั่งสําหรับให้เรืออื่นเดินได้ 

 
มาตรา ๙๗  ห้ามมิให้เอาเชือกอย่างใด ๆ ทอดจากเรือกําป่ันลําใดที่จอดเทียบท่า ไป

ผูกกับทุ่นโยงในลําน้ําหรือเขตท่าจนกว่าจะถึงเวลาที่เรือเตรียมออกจากท่าที่จอดเทียบอยู่นั้น จึงให้ทํา
เช่นนั้นได้ 

 
มาตรา ๙๘  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๙๖ และ ๙๗ ท่าน

ว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสองร้อยบาท 
 

(ข) ว่าด้วยฝีเทา้เรือ-เกิดเหตุอันตราย-โคมไฟ 
   

 
มาตรา ๙๙  ห้ามมิให้นายเรือกลับเรือกําป่ันในลําแม่น้ํา ร่องน้ํา ช่องน้ํา หรือในสาย

ทางเรือเดิน เว้นไว้แต่ในเวลาที่ทางน้ํานั้น ๆ ว่างไม่มีเรืออื่นแล่นเข้าออก และห้ามมิให้นายเรือกําป่ัน
ลําใดที่จอดเทียบท่าขนสินค้าหรือท่าขึ้นเคลื่อนเรือออกจากท่า เว้นไว้แต่ในเวลาที่ลําแม่น้ํา ร่องน้ํา 
ช่องน้ํา หรือสายทางเรือเดินอันเป็นท้องที่นั้นว่างไม่มีเรืออื่นแล่นเข้าออก 

 
มาตรา ๑๐๐  นายเรือกําป่ันลําใดที่กําลังเข้าหรือออกที่เขตท่าหรือช่องแคบ ต้องลด

ฝีเท้าเรือให้เดินช้าลงพอสมควรแก่การเดินเรืออย่างระวัง และอย่างป้องกันเหตุอันตรายแก่เรือนั้นเอง 
 
มาตรา ๑๐๑  บรรดาเรือกลไฟเมื่อเดินเข้าคลอง หรือเข้าไปเทียบท่าจอด หรือเข้า

แอบข้างเรือลําอ่ืนก็ดี นายเรือต้องให้เรือนั้นแล่นโดยช้าไม่ให้เร็วกว่าช่ัวโมงละสี่ไมล์ และเมื่อแล่นข้าม
ทางสําหรับเรือเดินขึ้นล่องต้องระวังอย่าให้เป็นที่กีดขวางแก่การเดินเรือในทางนั้น และห้ามไม่ให้แล่น
ผ่านหัวเรือกําป่ันไฟที่กําลังเดินขึ้นหรือล่องอยู่นั้นภายในระยะร้อยเมตร 

 
มาตรา ๑๐๒  นายเรือทุก ๆ คน ต้องใช้ความระวังโดยเต็มสติปัญญาสามารถ เพื่อมิ

ให้เกิดเหตุอันตรายขึ้นแก่เรือที่ตนเดิน หรือแก่เรืออื่น หรือแก่สมบัติอย่างใด ๆ และถ้ามีเหตุอันตราย
อย่างใดเกิดขึ้นในเวลาที่ตนกําลังเดินเรืออยู่นั้น นายเรือต้องรีบทําหนังสือรายงานต่อเจ้าท่าให้ทราบ 

ถ้าเรือลํานั้นยังไม่ออกไปจากเขตท่าในทันใดถัดเวลาที่เกิดเหตุอันตรายฉะนั้น ให้ย่ืน
รายงานนั้นภายในเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมงถัดเวลาที่เกิดเหตุ ถ้าและเรือลํานั้นจะออกไปจากเขตท่าฉะนั้น 
ต้องเอารายงานซึ่งจะต้องมีสําเนาคัดจากสมุดจดหมายเหตุสําหรับดาดฟ้าและห้องเครื่องจักรติดไป
ด้วยนั้นส่งยังเจ้าท่าโดยทางไปรษณีย์จากสถานีไปรษณีย์ที่แรกจะไปส่งได้โดยสะดวก หรือส่งไว้กับเจ้า
พนักงานศุลกากรที่เมืองสมุทรปราการก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐๓  นายเรือคนใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๙๙, 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๐๐, ๑๐๑ และ ๑๐๒ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 
มาตรา ๑๐๔  เรือกลไฟเล็กและเรือยนต์ทุกลํา เมื่อเวลาเดินต้องมีโคมไฟสีเขียวไว้

ข้างแคมขวาดวงหนึ่ง โคมไฟสีแดงข้างแคมซ้ายดวงหนึ่ง และโคมไฟสีขาวอย่างแจ่มแขวนไว้ในที่เด่น
สูงจากดาดฟ้า ให้ถูกต้องตามที่จะกําหนดไว้ในกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

 
มาตรา ๑๐๕  เรือทุกลําและแพไม้ทุกแพที่ทอดสมอหรือผูกอยู่กับหลัก หรือกําลัง

เดินหรือล่องอยู่นั้น ต้องแขวนโคมไฟสีขาวดวงหนึ่งไว้ ในที่เด่นให้เป็นที่แลเห็นได้จากทุกทิศ แต่ถ้าจอด
ผูกเทียบอยู่กับฝั่งแม่น้ําไม่จําเป็นต้องมีโคมไฟไว้เช่นนี้ก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐๖  เรือลําเลียงและเรือโป๊ะจ้ายทุกลํา ถ้าเป็นเรือที่เดินด้วยเครื่องจักร

อย่างเรือไฟ ต้องมีโคมไฟเหมือนอย่างที่บัญญัติไว้สําหรับเรือกลไฟ ถ้าเป็นเรือเดินด้วยใบฉะนั้นต้องใช้
โคมไฟตามอย่างที่บัญญัติไว้สําหรับเรือใบที่กําลังเดิน 

 
มาตรา ๑๐๗  เรือทุกลําที่อยู่ในพ่วงที่กําลังเดินหรือทอดสมออยู่ก็ดี ต้องจุดโคมไฟสี

ขาวไว้ ในที่เด่นแลเห็นง่าย ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้เป็นที่สังเกต
ได้ชัดว่าหมู่เรือที่พ่วงนั้นยาวและกว้างเท่าใด 

 
มาตรา ๑๐๘  ที่ตําบลสําเภาจมปากน้ําเจ้าพระยานั้น เมื่อมีเรือกําป่ันสองลําแล่นมา

จะสวนกัน ถ้าเห็นว่าจะสวนกันที่ตรงหรือเกือบตรงข้างเรือทุ่นไฟหมายตําบลสําเภาจม ก็ให้เรือลําที่
ทวนน้ํานั้นหยุดหรือรอแล่นช้า ๆ จนกว่าเรืออีกลําหนึ่งจะได้แล่นพ้นเรือทุ่นไฟนั้นโดยเรียบร้อยแล้ว 

 
มาตรา ๑๐๙  เรือโป๊ะจ้ายและเรือใบทุกอย่าง เมื่อแล่นก้าวขึ้นล่องตามลําแม่น้ําหรือ

ตามช่องแคบ ถ้ามีเรือกลไฟลําใดเดินอยู่ในฟากน้ําหรือร่องที่ไม่ผิดหรือเดินแอบฝั่งอย่างใกล้พอสมควร
แก่ที่จะไม่ให้เป็นอันตรายแก่เรือลํานั้น ห้ามมิให้เรือที่แล่นก้าวนั้นแล่นผ่านตัดหน้าเรือหรือแล่นก้าว
ใกล้ถัดหน้าเรือกลไฟนั้นเป็นอันขาด 

ในแม่น้ําหรือในช่องน้ําที่แคบห้ามมิให้เรือกลไฟเล็กหรือเรือยนต์พยายามแล่นผ่าน
หน้าเรือกําป่ันไฟโดยอย่างที่อาจให้เกิดโดนกันขึ้นได้ 

 
มาตรา ๑๑๐  นายเรือคนใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา 

๑๐๔,๑๐๕,๑๐๖,๑๐๗,๑๐๘ และ ๑๐๙ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินกว่าหกเดือน
หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับด้วยกันทั้งสองสถาน 

 
(ค) ว่าด้วยเรือถอยออกจากอู่ 

   
 
มาตรา ๑๑๑  ในตอนลําน้ําเจ้าพระยาซึ่งเรือเดินทะเลเดินได้นั้น เมื่อมีเรือลําใดกําลัง

ถอยออกจากอู่หรือถอยลงจากท่าลาดในเวลากลางวันต้องมีทุ่นรูปกลมสีดําลูกหนึ่งชักขึ้นไว้ที่เสา หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ที่เด่นแห่งหนึ่งที่ปากอู่หรือท่าลาดนั้น ให้เรือต่าง ๆ ที่เดินขึ้นล่องในแม่น้ําแลเห็นได้ชัด เมื่อก่อนหน้า
จะถอยออกจากอู่หรือท่าลาดให้ชักลูกทุ่นขึ้นไว้เพียงครึ่งเสา เมื่อกําลังถอยออก ให้ชักขึ้นถึงปลายเสา 
ถ้าเป็นเวลาค่ําคืนให้ใช้โคมไฟสีแดงแทนและทําอย่างวิธีเดียวกันกับลูกทุ่นสีดํา 

 
มาตรา ๑๑๒  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตราที่ว่ามานี้ ท่านว่ามี

ความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 
 

(ฆ) ว่าด้วยทุ่นและเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ 
   

 
มาตรา ๑๑๓  ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือวางทุ่นหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือในน่านน้ํา

แม่น้ําหรือทําเลทอดสมอจอดเรือใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มี
หน้าที่และโดยต้องถือและกระทําตามข้อบังคับกํากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่า 
หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่นั้นจะกําหนด แต่บัญญัติที่ว่านี้ไม่ใช้ตลอดถึงทุ่นและเครื่องหมายหรือเครื่อง
ผูกจอดเรือของกระทรวงทหารเรือ ซึ่งจอดไว้ช่ัวคราวในลําน้ําสําหรับการตรวจเซอร์เวย์ทําแผนที่ 

 
มาตรา ๑๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดเอาเรือเก็บสินค้าหรือเรือชนิดใด ๆ ที่คล้ายเรือเก็บสินค้า

ซึ่งใช้เป็นเรือทุ่นหรือสําหรับบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ทอดสมออยู่เป็นการประจําในน่านน้ํา ลําแม่น้ํา หรือ
ทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ 
และโดยต้องถือและกระทําตามข้อบังคับกํากับอนุญาตและต้องเสียค่าธรรมเนียมตามซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่นั้นจะกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๕  ทุ่นหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือ ซึ่งจะได้อนุญาตตามความในมาตรา 

๑๑๓ นั้น ให้ใช้สําหรับเรือของผู้ที่ได้รับอนุญาตฝ่ายเดียว ถ้าเรืออื่นจะอาศัยใช้ผูกจอด ต้องได้รับ
อนุญาตของผู้นั้นก่อนจึงทําได้ 

 
มาตรา ๑๑๖  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๑๑๓, ๑๑๔ และ 

๑๑๕ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสองร้อยบาท และอาจจะต้องถูกบังคับ
ให้รื้อถอนทุ่นหรือเครื่องสําหรับผูกจอดเรือที่เกี่ยวข้องนั้นโดยเสียเงินของตนเองด้วย 

 
(ค) ว่าด้วยการล่วงล้ําลําแม่น้าํ 

   
 
มาตรา ๑๑๗  ภายในมณฑลกรุงเทพฯ ห้ามเป็นอันขาดมิให้ผู้ใดทําสิ่งใดที่เป็นการ

ล่วงล้ําในลําแม่น้ําเจ้าพระยา นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ 
 
มาตรา ๑๑๘  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ในมาตรา ๑๑๗ ท่านว่ามี

ความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท และให้บังคับให้รื้อถอนสิ่งที่เป็นเครื่องล่วงล้ํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นั้น ภายในเวลาที่จะกําหนดและโดยเสียเงินของตนเอง ถ้าและขัดขืนมิทําตามคําสั่งให้รื้อถอนฉะนั้น 
ให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการรื้อถอน โดยคิดเอาค่าใช้จ่ายในการนั้นแก่ผู้ที่มีความผิด 

 
(ฆ) ว่าด้วยการทิ้งอับเฉาลงในลําแม่น้ํา, เขตท่า หรือในทําเลทอดสมอจอดเรือ 

   
 
มาตรา ๑๑๙  ผู้ใดมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ถ้าและผู้

นั้นเอาหินหรือกรวดหรืออับเฉา หรือโคลนดิน หรือของอย่างใด ๆ ทิ้งลงในร่องน้ําหรือใกล้เคียงร่องน้ํา
ที่สันดอนปากน้ําแม่น้ําใด ๆ ที่เรือเดินได้ก็ดี หรือทิ้งลงในแห่งหนึ่งแห่งใดในลําแม่น้ําเช่นนั้น หรือใน
เขตท่าหรือในทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษปรับเป็น
เงินไม่เกินกว่าพันบาท และต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายที่เจ้าพนักงานต้องเสียในการขนสิ่งเหล่านั้นให้พ้นจาก
ตําบลน้ัน ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดดินในลําน้ําตอนใต้หลักเขตทิศเหนือของเขตท่า

กรุงเทพฯ หรือในเขตท่าหรือทําเลทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือ
จากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ถ้าผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับในมาตรานี้ประการใด ท่านว่ามีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าพันบาท และต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายที่เจ้าพนักงานต้องเสียเพราะเหตุ
ความละเมิดนั้นด้วย 

 
(ง) ว่าด้วยเรือที่เป็นอันตรายลง ฯลฯ 

   
 
มาตรา ๑๒๑  เมื่อมีเรือใหญ่น้อยหรือเรืออย่างใด ๆ เป็นอันตรายหรือจมลงในร่อง

น้ําที่เรือเดินได้ตําบลใด ๆ โดยอุบัติเหตุหรือเหตุอย่างใด ๆ ก็ดี ท่านว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของเรือที่เป็น
อันตรายลงเช่นนั้น ที่จะต้องจัดการหมายที่ ๆ เรือจมนั้นโดยพลัน ด้วยเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เห็นสมควร สําหรับเป็นที่สังเกตทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
ไปจนกว่าจะได้รื้อขนเรือที่จมจากที่นั้น และท่านว่าการรื้อขนนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของเรือนั้นต้องลงมือ
กระทําโดยพลันและโดยความรีบร้อนตามสมควร 

ถ้าและเจ้าของเรือที่จมในร่องน้ําทางเรือเดินตําบลใดละเลยมิได้ทําเครื่องหมายลงไว้
ในที่ ๆ เรือจมดังที่ว่ามาแล้ว ท่านว่าให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการให้มีเครื่องหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรลงไว้เป็นเครื่องสังเกตสําหรับให้ชาวเดินเรือมีความระวัง แล้วเรียกเอา
เงินค่าที่ต้องใช้จ่ายไปเท่าใด ในการทําเครื่องหมายจากผู้เป็นเจ้าของเรือที่จมนั้นได้ 

อนึ่งเมื่อการเดินเรือในเขตท่า หรือในแม่น้ําที่เรือเดินได้ตําบลใดเกิดมีความขัดขวาง
หรือน่ากลัวเกิดอันตรายเพราะมีเรืออย่างหนึ่งอย่างใดจมอยู่ หรือเพราะมีสิ่งกีดขวางอย่างอื่น ๆ ที่
คล้ายกันและเจ้าพนักงานได้บอกกล่าวตามสมควรแก่เจ้าของหรือแก่ผู้แทนเจ้าของเรือจมหรือสิ่งที่กีด
ขวางนั้นแล้ว เจ้าของมิได้จัดการอย่างใด ท่านว่าให้เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอํานาจรื้อ
ทําลาย, ขน, ขาย หรือกระทําอย่างใด ๆ แก่เรือที่จมหรือสิ่งที่กีดขวางนั้นได้ และให้เรียกเงินค่าที่ได้ใช้
จ่ายไปในการนั้น ๆ จากเจ้าของเรือที่จมหรือสิ่งที่กีดขวางนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
(จ) ว่าด้วยแตรหวีดเป่าด้วยแรงสติม 

   
 
มาตรา ๑๒๒  ห้ามมิให้เรือกําป่ันไฟหรือเรือกลไฟเล็กที่ทอดสมออยู่ก็ดี หรือกําลัง

เดินอยู่ก็ดี เป่าแตรหวีดนอกจากเฉพาะสําหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพื่อป้องกันมิให้โดนกัน
กับเรืออื่นและเสียงแตรที่เป่าขึ้นนั้นห้ามมิให้เป่านานเกินกว่าสมควร ข้อบังคับที่ว่านี้ให้ใช้ได้สําหรับ
แตรเรือยนต์เหมือนกัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ ห้ามมิให้เรือลําใดใช้แตรที่มีเสียงห้าว หรือ

เสียงครางครวญ เว้นไว้แต่เรือมาจากต่างประเทศที่ไม่มีแตรอย่างอื่นนอกจากอย่างนั้น 
 

ว่าด้วยการยิงปืน 
   

 
มาตรา ๑๒๔  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือจาก

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดยิงปืนจากเรือกําป่ันหรือเรือเล็กลําใดเป็นอันขาด เว้นไว้แต่สําหรับ
เป็นเครื่องสัญญาณว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่เรือ 

 
ว่าด้วยการตีกลองตีฆ้องและจุดดอกไม้เพลิง 

   
 
มาตรา ๑๒๕  ภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า หรือ

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดตีกลอง ตีฆ้อง ปล่อยหรือจุดดอกไม้เพลิงในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๔ 
ทุ่มถึงเวลาย่ํารุ่งเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๑๒๖  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๑๒๒,๑๒๓,๑๒๔ 

และ ๑๒๕ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 

(ฉ) ว่าด้วยทรัพย์สิ่งของที่ลืมไว้ในเรือและทรัพย์สิ่งของที่ลอยพลัดอยู่ในแม่น้ํา 
   

 
มาตรา ๑๒๗  เมื่อมีทรัพย์สิ่งของอย่างใดของคนโดยสารหรือของคนอื่นลืมไว้ในเรือ

กําป่ันหรือเรือเล็กลําใด และนายเรือลํานั้นไม่สามารถที่จะคืนให้แก่เจ้าของได้ ท่านว่าให้เอาไปส่งไว้ยัง
โรงพักกองตระเวนที่ต้ังอยู่ใกล้ และทําคําช้ีแจงเหตุที่เกี่ยวข้องยื่นไว้ด้วย 

 
มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดพบและเก็บทรัพย์สิ่งของในแม่น้ํา อันเป็นของ ๆ คนอื่นที่หายไป 

เช่น ไม้ซุงหรือไม้กระดานที่เป็นของพลัดจากแพหรือเรือหรือสิ่งของอย่างอื่น ท่านว่าต้องนําส่งไว้ยัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

โรงพักกองตระเวนที่ต้ังอยู่ใกล้ 
 
มาตรา ๑๒๙  เมื่อมีทรัพย์สิ่งของมาส่งไว้ดังนั้น กองตระเวนต้องคืนให้แก่เจ้าของ ถ้า

หากรู้จักตัว ถ้าหาเจ้าของไม่ได้ ก็ให้ประกาศโฆษณาไว้เมื่อพ้นกําหนดเวลา ๓ เดือนไปแล้ว ท่านว่าให้
ขายทรัพย์สิ่งของนั้นโดยวิธีขายทอดตลาด ขายได้เงินเท่าใด ให้ชักไว้ร้อยละสิบสําหรับผู้ที่พบและเก็บ
ทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ เหลือจากนั้นให้ส่งไว้เป็นของรัฐบาล แต่ในการที่จะคืนให้เจ้าของก็ดี หรือจะขาย
ทอดตลาดก็ดี ท่านให้กองตระเวนสืบให้ทราบเสียก่อนว่าทรัพย์สิ่งของนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีศุลกากร
หรือไม่ 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดละเมิดต่อข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดในมาตรา ๑๒๗,๑๒๘ และ 

๑๒๙ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 

(ช) ว่าด้วยคําเตือนสําหรับนายเรือกําป่ัน 
   

 
มาตรา ๑๓๑  เมื่อเวลาอนุญาตให้ลูกเรือลาพัก นายเรือควรชี้แจงแก่ลูกเรือให้ทราบ

ว่าเวลาขึ้นบกอย่าให้มีมีดที่มีฝักหรืออาวุธที่อาจทําอันตรายได้อย่างอื่น ๆ เช่น ลูกด่ิง ฯลฯ ติดตัวไป
ด้วยเป็นอันขาด 

ตามความในมาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ แห่งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ท่านว่าถ้าผู้ใด
มีอาวุธอย่างใดเช่นว่ามาน้ัน เข้าไปในถนนหรือสาธารณสถาน กองตระเวนมีอํานาจที่จะจับกุมผู้นั้นได้ 
และถ้าพิจารณาเป็นสัตย์ต่อหน้าศาลให้ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสิบสองบาท และให้ริบ
อาวุธนั้นเสียด้วย 

 
มาตรา ๑๓๒  นายเรือกําป่ันทุกคนต้องกระทําตามบังคับและคําสั่งที่สมควรทุกอย่าง

ของเจ้าท่า ในการที่จะให้เคลื่อนหรือย้ายเรือที่ตนควบคุมอยู่นั้นไปยังที่ใด ๆ 
 
มาตรา ๑๓๓  ห้ามมิให้พาเอาศพเข้ามาในน่านน้ําไทยจากเมืองท่าต่างประเทศ 
นอกจากศพที่มีหีบหรือเครื่องหุ้มห่ออย่างมิดชิดแน่นหนารั่วไม่ได้ และมีหนังสือใบ

พยานกํากับศพมาด้วยฉบับหนึ่งชี้แจงว่าตายด้วยเหตุอะไรเป็นหนังสือใบพยานที่แพทย์ซึ่งมีวุฒิสมควร
ตามกฎหมายได้ทําให้และกงสุลไทยในเมืองท่าที่มาจากนั้น ได้ลงชื่อเป็นพยานหรือถ้าไม่มีกงสุลไทย 
เจ้าพนักงานฝ่ายตุลาการได้ลงชื่อเป็นพยาน เมื่อศพมาถึงน่านน้ําไทย นายเรือต้องรีบแจ้งความให้ผู้นํา
ร่อง เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานแพทย์ศุขาทราบโดยพลัน 

 
ภาคท่ี ๒ 

ข้อบังคับสําหรับออกใบอนุญาตการใช้และ 
การควบคุมเรือกําป่ันและเรือเล็กต่าง ๆ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวดที่ ๑ 
ว่าด้วยข้อบังคับทั่วไป 

   
 
มาตรา ๑๓๔  เรือกําป่ันต่างประเทศที่ไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัตินี้นั้น ต้องเป็นเรือ

ที่ประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ คือ :- 
(๑) เป็นเรือที่ได้จดทะเบียนในเมืองท่าต่างประเทศ และ 
(๒) เดินอยู่ในระหว่างเมืองท่าต่างประเทศกับน่านน้ําไทย และ 
(๓) มีหนังสือใบพยานการตรวจเรือลํานั้น ซึ่งยังไม่หมดอายุ และเป็นหนังสือใบ

พยานที่เจ้าพนักงานต่างประเทศผู้มีหน้าที่ในส่วนนั้นได้ออกให้ และชี้แจงว่าเป็นเรืออันสมควรเดิน
ทะเลได้ และบอกกําหนดเวลาที่สมควรเดินทะเลได้เช่นนั้น 

 
มาตรา ๑๓๕  นอกจากเรือกําป่ันต่างประเทศอย่างที่ว่าไว้ในมาตรา ๑๓๔ บรรดา

เรือกําป่ันไฟและเรือเล็กต่าง ๆ ที่ใช้เดินอยู่ในน่านน้ําไทยภายในเขตท่ากรุงเทพฯ และบรรดาเรือกลไฟ
ที่เดินรับจ้างหรือรับคนโดยสารหรือรับจ้างจูงเรือในมณฑลกรุงเก่า มณฑลนครสวรรค์ มณฑล
พิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครไชยศรี และมณฑลราชบุรีนั้น ต้องรับใบอนุญาตจงทุกลํา 

 
มาตรา ๑๓๖  บัญญัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตสําหรับเรือต่าง ๆ นั้นจะประกาศ

เป็นการพิเศษให้ใช้ในมณฑลอื่น ๆ นอกจากที่ว่ามาแล้วเมื่อใดก็ได้ 
 
มาตรา ๑๓๗  เรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตนั้น ต้องยื่นต่อเจ้า

ท่า และต้องเขียนด้วยกระดาษแบบพิมพ์ที่มีไว้สําหรับ และเวลายื่นเรื่องราวผู้ขอใบอนุญาตต้องนําเงิน
ประมาณไม่ตํ่ากว่าก่ึงจํานวนเงินค่าธรรมเนียมสําหรับออกใบอนุญาตนั้นมาวางไว้ด้วย 

 
มาตรา ๑๓๘  เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตวินิจฉัยโดยเหตุอันสมควรเห็นว่าเรือ

กําป่ันและเรือเล็กลําใดมีความพิทักษ์รักษาและความสะอาดเรียบร้อยไม่พอเพียงสําหรับการที่ใช้กัน
อยู่หรือที่คิดจะใช้นั้นก็ดี หรือว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือคนประจําเรือลําใดได้ประพฤติไม่เรียบร้อยอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าถ้าเป็นเรือที่ยังไม่มีใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้นั้นมีอํานาจที่จะไม่ยอมออก
ใบอนุญาตให้ ถ้าเป็นเรือที่มีใบอนุญาตแล้วเจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะเรียกคืนและริบใบอนุญาตนั้นได้ 

 
มาตรา ๑๓๙  เมื่อเห็นว่าเรือกําป่ันลําใดมีความไม่สมประกอบหรือไม่เป็นที่น่าไว้ใจ

สําหรับการเดินทาง ที่จะใช้เรือนั้นในทางทะเลหรือทางแม่น้ํา ท่านว่าเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตมี
อํานาจที่จะกักเรือนั้นไว้และบังคับให้เปลี่ยนแก้และซ่อมแซมเรือนั้นเสียให้มั่นคงเรียบร้อย 

 
มาตรา ๑๔๐  ถ้าเรือกําป่ันหรือเรือเล็กลําใดที่เจ้าพนักงานไม่ยอมออกใบอนุญาต 

หรือเรียกคืนใบอนุญาตหรือกัก ตามบัญญัติในมาตรา ๑๓๙ เป็นเรือของคนในบังคับศาลกงสุล
ต่างประเทศศาลใดศาลหนึ่ง ท่านว่าถ้าจะร้องอุทธรณ์ก็ให้มีอํานาจชอบธรรมที่จะร้องต่อศาลนั้นได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๔๑  ใบอนุญาตที่ออกให้สําหรับเรือที่เจ้าของเป็นคนในบังคับศาลกงสุล
ต่างประเทศศาลใดศาลหนึ่งนั้น ก่อนที่จะใช้ได้ผู้รับใบอนุญาตต้องนําใบอนุญาตให้กงสุลของประเทศ
ของตนลงชื่อประทับตรารู้เห็นด้วยเสียก่อน 

 
มาตรา ๑๔๒  ใบอนุญาตทุกฉบับต้องมีเลขลําดับประจํา และต้องมีคําช้ีแจงว่าใช้ได้

ชอบด้วยกฎหมายต้ังแต่วันเดือนปีใด ถึงวันเดือนปีใด ถ้าเป็นใบอนุญาตสําหรับเรือไฟ ให้ใช้กระดาษ
แบบพิมพ์ตามแบบ (๔) ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๓  การออกใบอนุญาตหรือการเปลี่ยนใบอนุญาตนั้น ให้ทําได้โดยเรียก

ค่าธรรมเนียมตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ แห่ง ภาคท่ี ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๔๔  ใบอนุญาตนั้นให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายมีกําหนดไม่เกินกว่าสิบสอง

เดือน 
 
มาตรา ๑๔๕  ใบอนุญาตนั้นจะสับเปลี่ยนกันใช้ไม่ได้ แต่ถ้าในระหว่างที่ใบอนุญาต

ยังไม่หมดอายุ เรือนั้นได้เปลี่ยนเจ้าของกันไปแล้วก็ให้จัดการโอนกรรมสิทธ์ิกันได้ แต่ต้องแจ้งความให้
เจ้าท่าทราบด้วย เพื่อเจ้าท่าจะได้แก้ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อในบัญชีทะเบียนไว้เป็นสําคัญโดยเรียก
ค่าธรรมเนียม ถ้าเป็นเรือเล็กเรือบรรทุกสินค้า หรือเรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินหนึ่งบาท ถ้าเป็นเรือ
นอกจากที่ว่ามานี้เป็นเงินห้าบาท 

 
มาตรา ๑๔๖  เมื่อยังไม่ได้จัดการโอนในทะเบียนและในใบอนุญาตตามที่บังคับไว้ใน

มาตรา ๑๔๕ ท่านว่าผู้ที่จะโอนนั้น ต้องคงเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ก่อนตามบัญญัติในมาตรา ๒๙๘ และ 
๒๙๙ และให้ถือว่าการโอนนั้น ยังใช้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้สําหรับคนผู้อ่ืนที่ยังไม่รู้ในเรื่องการ
โอนนั้น 

 
มาตรา ๑๔๗  ถ้าในระหว่างอายุใบอนุญาตฉบับใด กระดาษใบอนุญาตนั้นลบเลือน

จนอ่านไม่ชัดก็ดี หรือสูญหายไปก็ดี ท่านห้ามมิให้ใช้เรือลํานั้น จนกว่าเจ้าท่าจะได้ออกสําเนา
ใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ ถ้าเป็นการที่สูญหายจะขอใหม่ ให้ย่ืนเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
มาตรา ๑๔๘  ใบอนุญาตฉบับใหม่ที่ออกให้แทนเช่นว่ามานั้น ให้มีอักษรว่า “สําเนา

ใบอนุญาต” เขียนลงไว้เป็นสําคัญ และให้ใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายเพียงกําหนดเวลาที่ฉบับเดิมยังไม่
หมดอายุ 

 
มาตรา ๑๔๙  การออกสําเนาใบอนุญาตนั้น ให้ออกโดยเรียกเงินค่าธรรมเนียม ถ้า

สําหรับเรือเล็กเรือบรรทุกสินค้า หรือเรือเป็ดทะเล ฯลฯ เป็นเงินหนึ่งบาท ถ้าเป็นเรือนอกจากที่ว่ามานี้
เป็นเงินห้าบาท 

 
มาตรา ๑๕๐  ผู้ที่ควบคุมเรือกําป่ันและเรือเล็กลําใด ที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องรักษา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบอนุญาตไว้ในเรือนั้นเสมอ 
 
มาตรา ๑๕๑  ผู้ที่ควบคุมเรือกําป่ันและเรือเล็กลําใดที่เป็นเรือต้องจดทะเบียนนั้น 

เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือเจ้าพนักงานกองตระเวนหรือเจ้าพนักงานกรมเจ้าท่า หรือผู้ที่เช่า
เรือลํานั้นมีความประสงค์จะขอตรวจดูใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้นแล้ว ผู้ควบคุมต้องนํามาแสดงให้
เห็นปรากฏ 

 
มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมเรือกําป่ันและเรือเล็กลําใดที่มีใบอนุญาตหรือยังไม่มี

ใบอนุญาตก็ดี ถ้าและผู้นั้นรู้อยู่แล้วเอาใบอนุญาตสําหรับเรือลําอ่ืนออกแสดง หรือใช้ประหนึ่งว่าเป็น
ใบอนุญาตสําหรับเรือลําของตนไซร้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินกว่าหกเดือน หรือ
ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วทั้งสองสถาน และผู้ใดแสวงหา
ใบอนุญาตมาสําหรับการเช่นว่ามาแล้วในมาตรานี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษดุจกัน 

 
มาตรา ๑๕๓  ห้ามมิให้เรือกําป่ันลําใดเอาชื่อของเรือลําอ่ืนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมา

ใช้ ถ้าและเรือกําป่ันลําใดที่ขอรับใบอนุญาตมีช่ือพ้องกันกับเรือลําอ่ืน เจ้าท่าต้องขอให้ผู้ที่ย่ืนเรื่องราว
ขอรับใบอนุญาตนั้นเปลี่ยนชื่อเรือเป็นอย่างอื่น และให้ยับย้ังการออกใบอนุญาตไว้จนกว่าจะได้เปลี่ยน
ช่ือเรือนั้น 

 
มาตรา ๑๕๔  เจ้าของเรือกําป่ันลําใดจะเปลี่ยนชื่อเรือที่จดทะเบียนไว้แล้ว ท่านว่า

ต้องนําช่ือใหม่ไปจดทะเบียนโดยพลันและเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นเงินสองบาท 
 
มาตรา ๑๕๕  ห้ามมิให้เรือกลไฟลําใดบรรทุกคนโดยสารมากกว่าจํานวนที่แจ้งใน

ใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้น 
 
มาตรา ๑๕๖  เรือกําป่ันลําใดจะใช้ธงพิเศษสําหรับเป็นเครื่องหมายของเจ้าของ หรือ

ใช้เครื่องหมายอย่างใดที่ปล่องเรือก็ดี ต้องได้จดทะเบียนธงหรือเครื่องหมายนั้นไว้ ณ ที่ว่าการกรมเจ้า
ท่า และอธิบายลงไว้ในใบอนุญาตสําหรับเรือเสียก่อนจึงให้ใช้ได้ 

 
มาตรา ๑๕๗  ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นส่วนของชื่อและเลขลําดับที่พระราชบัญญัติ

นี้บังคับให้เขียนด้วยสี หรือให้ติดหรือสลักลงไว้ที่เรือกําป่ันและเรือเล็กต่าง ๆ นั้น จะต้องเป็นเลขหรือ
อักษรขนาดเท่าใด ต้องแล้วแต่เจ้าท่าจะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๕๘  เจ้าท่า,เจ้าพนักงาน กองตระเวน,เจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าคนใดก็ดี 

ย่อมมีอํานาจโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือกําป่ันหรือเรือเล็กลําใด ๆ ได้ทุกลํา 
เพื่อให้ทราบว่าเรือนั้นได้รับอนุญาตสําหรับเรือแล้วหรือไม่ และเพื่อให้ทราบว่าได้มีความละเมิดต่อ
ข้อบังคับในพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎข้อบังคับอย่างใด ๆ ซึ่งเจ้าท่าได้ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๕๙  สิ่งของอย่างใด ๆ ที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้แม้จะเป็นจํานวน
อย่างน้อยสักเพียงใดก็ดี ท่านห้ามมิให้บรรทุกไปในเรือกําป่ันหรือเรือเล็กลําใดพร้อมกันกับคนโดยสาร 
เว้นไว้แต่เรือลํานั้น ๆ ได้จัดที่ไว้เป็นพิเศษในตอนใต้ดาดฟ้าสําหรับบรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมและ
น้ํามันเบ็นซิน และถ้าเจ้าท่าเห็นเป็นการสมควรแล้ว จึงให้บรรทุกของสองอย่างนั้นไปด้วยได้ แต่
ข้อบังคับในมาตรานี้ท่านว่าไม่ต้องถือเป็นการห้าม คนโดยสารคนใดที่จะพาอาวุธปืนของตนกับเครื่อง
กระสุนปืนมีจํานวนอันสมควรสําหรับใช้เองไปด้วยในเรือได้ 

 
มาตรา ๑๖๐  ถ้านายเรือกําป่ันหรือเรือลําใดที่ได้รับใบอนุญาตแล้วไม่มีสิ่งของและ

เครื่องประกอบ สําหรับเรือไว้ ในเรือลํานั้นโดยบริบูรณ์ตามกฎข้อบังคับการตรวจเซอร์เวย์เรือ ท่านว่า
มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสองร้อยบาท 

 
มาตรา ๑๖๑  นอกจากที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ท่านว่าบรรดาความผิดต่อข้อบังคับ

อย่างใด ๆ ที่กําหนดไว้ในภาคที่ ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้นั้น ให้ผู้กระทําผิดต้องระวางโทษปรับเป็น
เงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 

 
หมวดที่ ๒ 

การตรวจเซอร์เวย์เรือ 
   

 
มาตรา ๑๖๒  การที่จะออกใบอนุญาตหรือเปลี่ยนใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมให้แก่ 
(๑) เรือกลไฟลําใดก็ดี 
(๒) เรือโป๊ะจ้าย, เรือลําเลียง, เรือเป็ดทะเล ฯลฯ เรือสําเภาและเรือใบเดินทะเล

อย่างอื่น ๆ ลําใดก็ดี ท่านว่าให้กระทําได้ ต่อได้เห็นหนังสือสําคัญรายงานการตรวจเรือ ซึ่งเจ้าพนักงาน
ของรัฐบาลผู้ตรวจเรือที่เจ้าท่าได้แต่งต้ังนั้น ได้ทําให้ไว้ แสดงว่าเรือลํานั้นได้รับความตรวจตราตาม
ระเบียบ และปรากฏว่าเป็นเรือมีความสมประกอบทุกอย่างสําหรับการที่ใช้เรือนั้นในชั่วระหว่างเวลา
สิบสองเดือน หรือน้อยกว่าสิบสองเดือน โดยถูกต้องตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

 
มาตรา ๑๖๓  กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ ที่ได้อ้างถึงในพระราชบัญญัตินี้นั้น 

คือกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้อํานาจแก่เจ้าท่าให้ออกได้ตามครั้งคราว 
โดยได้รับอนุญาตเสนาบดีกระทรวงนครบาล และกฎข้อบังคับนั้นท่านว่าให้ลงมือใช้ได้ต้ังแต่วันที่ได้ปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่าเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๑๖๔  ผู้ย่ืนเรื่องราวขอรับใบอนุญาตสําหรับเรือ ลําใด ต้องเตรียมเรือลํานั้น

ไว้ ให้เจ้าพนักงานตรวจตามระเบียบกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
ผู้ตรวจทราบว่าจะตรวจเรือลํานั้นได้เมื่อใด และในที่ใด 

 
มาตรา ๑๖๕  ค่าธรรมเนียมการตรวจนั้น ต้องเสียตามพิกัดที่กําหนดไว้ในกฎ

ข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวดที่ ๓ 

ว่าด้วยเรือกลไฟทุกอย่าง 
   

 
มาตรา ๑๖๖  เรือกลไฟทุกลําต้องมีช่ือเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งเขียนหรือติด

ไว้ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายที่หัวเรือทั้งสองแคม ถ้าเป็นเรือกลไฟเดินทะเลต้องเขียนหรือติดช่ือเรือและชื่อ
เมืองที่ได้จดทะเบียนเรือนั้นไว้ที่ท้ายเรือด้วย ถ้าเป็นเรือไม่มีช่ือฉะนั้น ต้องเขียนหรือติดเลขลําดับของ
ใบอนุญาตสําหรับเรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งไว้ที่หัวเรือทั้งสองแคม และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังชื่อ
หรือเลขที่ว่านี้เป็นอันขาด 

 
มาตรา ๑๖๗  บรรดาเรือกลไฟสําหรับให้เช่าต้องเอาใบอนุญาตสําหรับเรือและ

สําเนาข้อบังคับที่บัญญัติไว้ ในหมวดนี้และในหมวดที่ ๑ ใส่กรอบแขวนไว้ ในที่เด่นในเรือที่คนทั้งหลาย
อ่านได้ง่าย 

 
มาตรา ๑๖๘  บรรดาเรือกลไฟสําหรับให้เช่า ซึ่งมิใช่เรือกลไฟเดินทะเล ต้องเขียน

เลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับเรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งที่หัวเรือขนาบข้างชื่อเรือ และต้องเขียน
ช่ือและเลขเช่นนั้นไว้ที่ท้ายเรือด้วย จํานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้น ต้องเขียนหรือติดไว้
ในที่เด่นแลเห็นได้ง่ายจากภายนอกทั้งสองข้างลําเรือ และห้ามมิให้เอาสิ่งไรปิดบังชื่อหรือเลขเช่นว่ามา
นี้เป็นอันขาด 

 
มาตรา ๑๖๙  เนื้อที่ในเรือสําหรับให้คนโดยสารคนหนึ่ง ๆ จะต้องมีขนาดเท่าไรนั้น

จะได้กําหนดไว้โดยชัดในกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ และเรือลําใดจะยอมให้บรรทุกคนโดยสาร
ได้ก่ีคนนั้น จะได้กําหนดไว้ในใบอนุญาตสําหรับเรือ 

 
มาตรา ๑๗๐  เรือลําใดที่จะอนุญาตให้คนโดยสารขึ้นอยู่บนดาดฟ้าช้ันบนที่มีหลังคา

ผ้าใบได้นั้น ต้องเป็นเรือที่เจ้าพนักงานผู้ตรวจเรือได้ตรวจเป็นที่พอใจ ว่าเรือลํานั้นมีความมั่นคงสมควร
ที่จะให้คนโดยสารขึ้นอยู่บนดาดฟ้าช้ันนั้นได้ 

 
มาตรา ๑๗๑  ในเรือลําใดถ้าใช้เนื้อที่ที่กําหนดสําหรับคนโดยสารเป็นที่วางสิ่งของกิน

เนื้อที่มากน้อยเท่าคนโดยสารกี่คน ต้องลดจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้นลงไปให้สมกัน 
 
มาตรา ๑๗๒  ในใบอนุญาตต้องกล่าวว่า แรงสติมที่หม้อน้ําของเรือนั้นควรมีหรือ

อนุญาตให้มีได้เพียงใดเป็นอย่างมากที่สุด ถ้าเจ้าของหรือผู้ใช้จักรหรือนายเรือกลไฟลําใดใช้แรงสติม
เกินกว่าที่อนุญาตให้ใช้ก็ดี หรือเอาของหนักหรือสิ่งใดถ่วงหรือกดที่ (เซฟติแวลฟ์) คือเครื่องสําหรับให้
พ่นสติมไอน้ําเพื่อป้องกันอันตรายไว้ โดยมิควรก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเงินไม่เกินกว่า
ห้าร้อยบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๗๓  ถ้ามีอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้นในเรือกลไฟลําใดแก่ลําเรือ หรือหม้อน้ํา 
หรือเครื่องจักร หรือแก่คนโดยสาร หรือบุคคลใด ๆ ก็ดี หรือมีอุบัติเหตุอันตราย ซึ่งเรือลํานั้นเป็น
ต้นเหตุก็ดี ท่านว่าต้องแจ้งความไปยังเจ้าท่าโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๗๔  ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตนั้น ให้เรียกตามพิกัดดังต่อไปนี้ คือ  
สําหรับเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตัน ปีละ ๑๐๐ บาท 
สําหรับเรือขนาดต่ํากว่า ๕๐๐ ตัน แต่ไม่ตํ่ากว่า ๒๐๐ ตัน ปีละ ๙๐ บาท 
สําหรับเรือขนาดต่ํากว่า ๒๐๐ ตัน แต่ไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ ตัน ปีละ ๖๐ บาท 
สําหรับเรือขนาดต่ํากว่า ๑๐๐ ตัน แต่ไม่ตํ่ากว่า ๕๐ ตัน ปีละ ๕๐ บาท 
สําหรับเรือขนาดต่ํากว่า ๕๐ ตัน แต่ไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ตัน ปีละ ๔๐ บาท 
สําหรับเรือขนาดต่ํากว่า ๒๕ ตัน ปีละ ๓๐ บาท 
 
มาตรา ๑๗๕  การออกใบอนุญาตใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ สําหรับเรือยนต์

ขนาดยาวไม่ถึงหกเมตรที่ใช้สําหรับความสําราญหรือการกีฬานั้น ให้เรียกค่าธรรมเนียมแต่เพียงสิบห้า
บาท ถ้าและเอาเรือยนต์เช่นว่านี้ไปใช้สําหรับการค้าขาย,การรับจ้างคนโดยสารหรือการรับจ้างบรรทุก
สินค้าหรือสิ่งของฉะนั้น ท่านว่าผู้รับใบอนุญาตสําหรับเรือนั้น มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่
เกินกว่าร้อยบาท 

 
มาตรา ๑๗๖  เจ้าท่าย่อมมีอํานาจที่จะกักเรือกลไฟลําใด ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว

นั้นไว้ได้ เมื่อวินิจฉัยเห็นว่าเรือลํานั้นบรรทุกเกินกว่าที่ควร หรือมีอับเฉาน้อยไม่สมควรกับเรือหรือเป็น
เรือที่โคลงแคลงมาก และให้จัดการได้ตามสมควรแก่เหตุ 

 
หมวดที่ ๔ 

ว่าด้วยเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือลําเลียง, 
เรือเป็ดทะเล, และอื่น ๆ และเรือสําเภา 

   
 
มาตรา ๑๗๗  ในใบอนุญาตทุกฉบับสําหรับเรือใบ, เรือโป๊ะจ้าย, เรือลําเลียง, เรือ

เป็ดทะเล และอื่น ๆ และเรือสําเภานั้น ต้องชี้แจงขนาดกว้างยาว, ลึก ของเรือและเรืออาจบรรทุกของ
หนักได้เพียงใด 

 
มาตรา ๑๗๘  เรือที่ว่ามาแล้วเช่นนั้นทุก ๆ ลําต้องมีเลขลําดับของใบอนุญาตสําหรับ

เรือเป็นเลขไทยและเลขฝรั่งเขียนด้วยสีให้อ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือทั้งสองแคมและที่ท้ายเรือ ห้ามมิให้
เขียนเลขอื่นที่มิใช่เลขลําดับของใบอนุญาต และห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังเลขที่เขียนไว้นั้นเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๑๗๙  ห้ามมิให้เรือโป๊ะจ้าย, เรือลําเลียง, เรือเป็ดทะเลและอื่น ๆ และเรือ

สําเภา มีท้องเรือปลอม หรือมีระวาง หรือที่ลับสําหรับซ่อนสินค้าหรือซ่อนบุคคล 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๘๐  ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตสําหรับเรือที่ว่ามาในหมวดนี้ ให้เรียก
ตามพิกัดดังต่อไปนี้ คือ :- 

ช้ันที่ ๑-สําหรับเรือที่บรรทุกได้ ต้ังแต่ ๖,๐๐๐ หาบขึ้นไป ปีละ ๕๕ บาท 
ช้ันที่ ๒-สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ หาบ ปี

ละ ๔๕ บาท 
ช้ันที่ ๓-สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๔,๐๐๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ หาบ ปี

ละ ๓๕ บาท 
ช้ันที่ ๔-สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ หาบ ปีละ ๓๐ บาท 
 

หมวดที่ ๕ 
ว่าด้วยเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ 

   
 
มาตรา ๑๘๑  ใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กต่าง ๆ ทุกฉบับนั้น ให้

ใช้ได้เพียงวันที่ ๓๑ สิงหาคมทุก ๆ ปี นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนแล้ว 
 
มาตรา ๑๘๒  ใบอนุญาตจะได้ออกให้ในวันใด ๆ ก็ดี ท่านว่าต้องเรียกเงิน

ค่าธรรมเนียมเต็มตามพิกัดที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๑๘๘ เว้นเสียแต่ถ้าเป็นใบอนุญาตออกในภายหลัง
วันที่ ๑ มีนาคม สําหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยรับใบอนุญาตฉะนั้น ท่านให้
เรียกค่าธรรมเนียมแต่ครึ่งพิกัด 

 
มาตรา ๑๘๓  เมื่อมีผู้ย่ืนเรื่องราวขอรับใบอนุญาต หรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตใหม่

แทนฉบับเดิมที่หมดอายุ สําหรับเรือบรรทุกสินค้าหรือเรือเล็กลําใด ๆ ถ้าเจ้าท่ามีเหตุอันสมควรที่จะ
สงสัยว่าได้มีการละเมิดที่เกี่ยวด้วยเรือนั้นเอง หรือเกี่ยวด้วยใบอนุญาตใด ๆ สําหรับเรือนั้นไซร้ ท่านว่า
เจ้าท่ามีอํานาจที่จะรอการออกใบอนุญาตตามที่ขอนั้นและกักเรือลํานั้น ๆ ไว้เพื่อไต่สวนต่อไป ถ้าและ
ไต่สวนตกลงในชั้นที่สุดว่าไม่ควรออกใบอนุญาตให้ฉะนั้น ให้ถือว่าเรือลํานั้นดุจทรัพย์สมบัติที่เก็บได้ 
ตามความมุ่งหมายของบัญญัติในมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๘๔  ในใบอนุญาตสําหรับเรือบรรทุกสินค้า ต้องชี้แจงขนาดกว้างยาวและ

ลึกของลําเรือและจํานวนน้ําหนักที่เรือนั้น มีกําลังบรรทุกได้เพียงใด 
 
มาตรา ๑๘๕  ในใบอนุญาตสําหรับเรือเล็กต่าง ๆ ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้อง

ช้ีแจงจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้เรือนั้นบรรทุกได้ ถ้าเป็นเรือที่ใช้ทั้งสําหรับบรรทุกสินค้าและ
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฉะนั้น ในใบอนุญาตต้องชี้แจงขนาดกว้างยาวและลึกของลําเรือและกําลัง
ของเรือที่บรรทุกของหนักได้เพียงใด และจํานวนคนโดยสารที่อนุญาตให้บรรทุกได้นั้นด้วย 

 
มาตรา ๑๘๖  เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ ทุกลํา ที่ใช้สําหรับให้เช่าหรือ

รับจ้างและได้รับใบอนุญาตสําหรับเรือแล้วนั้น ต้องมีเลขลําดับของใบอนุญาตเป็นเลขไทยที่เขียนด้วยสี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อ่านได้ชัดไว้ที่หัวเรือทั้งสองแคม ห้ามไม่ให้มีเลขอย่างอื่นเขียนไว้ในที่นั้นเป็นอันขาด และต้องสลักเลข
ลําดับนั้นลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในลําเรือนั้น ๆ ด้วย ถ้าเป็นเรือสําหรับรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ต้อง
เขียนจํานวนคนโดยสารท่ีอนุญาตให้บรรทุกได้นั้น ด้วยสีลงไว้ในที่แลเห็นได้ง่ายในลําเรือนั้นเป็นอักษร
เลขไทยและเลขฝรั่ง และที่เขียนไว้เช่นนี้ห้ามมิให้เอาสิ่งใดปิดบังไว้เป็นอันขาด 

 
มาตรา ๑๘๗  ห้ามมิให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็ก ๆ ลําใด ๆ มีท้องเรือปลอมหรือ

มีที่ลับอย่างใด ๆ สําหรับซ่อนสิ่งของหรือบุคคล 
 
มาตรา ๑๘๘  ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตสําหรับเรือเช่นว่ามาน้ี ให้เรียกตามพิกัด

ดังต่อไปนี้ คือ 
ช้ันที่ ๑- สําหรับเรือที่บรรทุกได้ ต้ังแต่ ๘๐๐ หาบขึ้นไป ปีละ ๒๕ บาท 
ช้ันที่ ๒- สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๘๐๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๔๕๐ หาบ ปีละ 

๒๐ บาท 
ช้ันที่ ๓-สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๔๕๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ หาบ ปีละ ๑๕ 

บาท 
ช้ันที่ ๔- สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๑๐๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๕๐ หาบ ปีละ ๑๐ 

บาท 
ช้ันที่ ๕-สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๕๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๑๐ หาบ ปีละ ๕ บาท 
ช้ันที่ ๖- สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๑๐ หาบ แต่ไม่ตํ่ากว่า ๒ หาบ ปีละ ๓ บาท 
ช้ันที่ ๗- สําหรับเรือที่บรรทุกได้ตํ่ากว่า ๒ หาบ ปีละ ๑ บาท 
 

ภาคท่ี ๓ 
ข้อบังคับพิเศษ 

   
 

หมวดที่ ๑ 
ข้อบังคับสําหรับเรือกําป่ันและเรือต่าง ๆ 

ที่บรรทุกสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ 
   

 
มาตรา ๑๘๙  คําว่าสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้นั้น ท่านหมายความว่า

สิ่งของเช่น น้ํากรด, ดินประสิว, น้ํากรดกํามะถัน, ดินระเบิด, ดินปืน, ไม้ขีดไฟ, ไนโตรกลิสิริน, น้ํามัน
ปิโตรเลียม, น้ํามันแน็บทา, น้ํามันเบ็นซิน และสิ่งอื่นที่อาจกระทําให้เกิดระเบิดได้ 

 
มาตรา ๑๙๐  เรือกําป่ันลําใดล่วงเข้าในเขตท่าหรือแม่น้ําใดในประเทศไทย และมี

สิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้อยู่ในลําเรือก็ดี และเรือกําป่ันลําใดที่เตรียมจะบรรทุกสิ่งของ
เช่นนั้นก็ดี ท่านว่าต้องทอดสมอในที่ใดที่หนึ่งในเขตท่าหรือลําแม่น้ําตามที่เจ้าท่าจะชี้ให้ และห้ามมิให้
เคลื่อนเรือนั้นจากที่นั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๙๑  ท่านห้ามมิให้ถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ออกจากเรือใน

ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าท่า 
 
มาตรา ๑๙๒  สิ่งของที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ซึ่งมีเรือกําป่ันลําใดพาเข้ามา

นั้น ท่านห้ามมิให้ขนขึ้นบกในที่อ่ืนนอกจากที่ซึ่งเจ้าท่าจะกําหนดให้หรือ ณ ที่พักสินค้า ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้รับสิ่งของเช่นนั้นไว้ได้ 

 
มาตรา ๑๙๓  สิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้นั้น เมื่อจะถ่ายลําเรือ ขนลงเรือ 

ขนขึ้นบก หรือขนจากตําบลหนึ่งไปยังตําบลอ่ืนโดยทางน้ําภายในเขตท่าหรือทําเลที่ทอดสมอจอดเรือก็
ดี ท่านว่าต้องบรรทุกในเรือที่มีประทุนหรือดาดฟ้า หรือเรือโป๊ะจ้ายหรืออย่างอื่นและให้มีผ้าใบคลุม
ด้วย ถ้าเป็นน้ํามันแน็บทาหรือน้ํามันเบ็นซินสิ่งที่คลุมนั้นต้องทําด้วยไม้ เรืออย่างใด ๆ ที่บรรทุกไป
เช่นนี้ ต้องชักธงสี่เหลี่ยมสีแดงยาวไม่ตํ่ากว่า ๘๐ เซนติเมตร กว้าง ๔๕ เซนติเมตร ขึ้นไว้เป็นสําคัญ 
และห้ามมิให้มีโคมไฟหรือไฟหรือสูบยาในเรือนั้นเป็นอันขาด และเรือนั้นต้องรีบไปโดยไม่ยับย้ัง หรือ
ทอดสมอ หรือหยุดพักในที่ใด ๆ นอกจากเฉพาะ ณ ตําบลสําหรับที่จะขนสิ่งของเหล่านั้นขึ้นบกโดย
พลัน 

 
มาตรา ๑๙๔  สิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ซึ่งบรรทุกอยู่ในเรือกําป่ันหรือ

เรือโป๊ะจ้าย หรือเรือต่าง ๆ ลําหนึ่งลําใดเมื่อเรือถึงตําบลท่ีจะไป และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของกรม
ศุลกากรโดยถูกต้องแล้ว ท่านว่าให้เจ้าของหรือผู้ที่ควรรับสิ่งของเหล่านั้นขนของเหล่านั้นขึ้นจากเรือ
และนําส่งโดยพลัน ถ้าและเจ้าของหรือผู้ที่ควรรับสิ่งของเหล่านั้นละเลยเสีย ท่านว่าเจ้าท่ามีอํานาจ
ชอบด้วยกฎหมายที่จะจัดการขนของเหล่านั้นขึ้น โดยเรียกเอาค่าใช้จ่ายในการนั้นจากผู้ที่เป็นเจ้าของ
หรือผู้ที่ควรรับสิ่งของเหล่านั้น 

 
มาตรา ๑๙๕  เมื่อเวลาจะขนสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้อย่างใด ๆ เข้าไป

หรือออกจากโรงพักสินค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วแห่งใด ๆ ท่านผู้ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควรรับสิ่งของ
เหล่านั้น ต้องมาพร้อม ณ ที่โรงพักสินค้า หรือมิฉะนั้นต้องแต่งผู้ใดที่รับผิดชอบได้มาแทนตัว ถ้ามี
ปัญหาอย่างใดเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า เกิดขึ้นด้วยเรื่องจํานวนหรือน้ําหนักหีบที่ขนเข้าไว้หรือจ่ายออกจาก
โรงพักสินค้านั้น จะตัดสินกันในเวลานั้นในระหว่างเจ้าของหรือผู้แทนเจ้าของกับเจ้าพนักงานผู้ควบคุม
โรงพักสินค้า และถ้าเห็นเป็นการจําเป็นก็ให้เจ้าพนักงานนั้นนําเรื่องเสนอต่อเจ้าท่า 

 
มาตรา ๑๙๖  ผู้ใดล่วงละเมิดหรือขัดขืนหรือละเลยไม่กระทําตามบัญญัติใด ๆ ใน

หมวดนี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท หรือจําคุกไม่เกินกว่าหก
เดือน 

 
หมวดที่ ๒ 

ข้อบังคับว่าด้วยน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๙๗  ในหมวดนี้คําว่า “น้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง” นั้น

หมายความว่าน้ํามันปิโตรเลียมและน้ํามันและสิ่งต่าง ๆ นอกจากน้ํามันสําหรับหยอดเครื่องจักร ฯลฯ 
ซึ่งทําจากน้ํามันปิโตรเลียม และบรรทุกอยู่ในเรือกําป่ัน หรือถังใหญ่หรือในห้องระวางท้องเรือหรือที่
เก็บอย่างใด ๆ ที่จุน้ําได้ต้ังแต่ ๘๐๐ กาลันขึ้นไป และคําว่า “เรือกําป่ันถัง” นั้น หมายความว่าเรือ
กําป่ันหรือเรือเล็กอย่างใด ๆ ที่บรรทุกหรือใช้สําหรับบรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง 

 
มาตรา ๑๙๘  เรือกําป่ันถังทุกลําที่บรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง

เมื่อเข้ามาในน่านน้ําไทยก็ดี และเรือกําป่ันทุกลําที่เตรียมจะบรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมเช่นนั้น จาก
สถานที่ได้รับอนุญาตสําหรับเป็นที่เก็บน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวางก็ดี ต้องชักธงสีแดงขึ้น
ไว้ที่ปลายเสาหน้า และที่ปลายเสากลางให้ชักธงหมายอักษร T.H.E. (ธี.เอช.อี.) อันเป็นเครื่องหมายตาม
ระเบียบสัญญาณในระหว่างนานาประเทศว่าด้วยการใช้ธง ว่ามีน้ํามันปิโตรเลียมอยู่ในเรือ และต้องชัก
ธงเหล่านี้ไว้ตลอดเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเสมอไป ในระหว่างเวลาที่ยังมีน้ํามัน
ปิโตรเลียมมากน้อยเท่าใดอยู่ในเรือ และต่อนั้นไปจนตลอดเวลาที่เรือลํานั้นยังอยู่ในน่านน้ําไทยเวลา
กลางคืนตลอดเวลาที่ว่ามาแล้วนั้น เรือที่กล่าวมานี้ต้องชักโคมไฟสีแดงสองโคมเรียงคู่ขึ้นไว้ ในที่เด่นให้
แลเห็นได้ง่ายที่สุด และสูงพ้นจากดาดฟ้าไม่ตํ่ากว่า ๖ เมตรแต่ท่านว่าถ้าเรือกําป่ันลําใด เจ้าท่าเห็น
เป็นที่พอใจว่า เมื่อขนน้ํามันปิโตรเลียมจากเรือหมดแล้วได้ชําระระวางเรือจนหมดจด และได้ล้างเรือ
โดยสะอาดเรียบร้อย เปิดให้อากาศเข้าออกได้ตลอดด้วยไซร้ เจ้าท่าจะยกเว้นมิให้เรือลํานั้นต้องปฏิบัติ
ตามบังคับในมาตรานี้ก็ได้ 

 
มาตรา ๑๙๙  เรือกําป่ันถังทุกลําที่เข้ามาถึงในเขตท่าหรือลําแม่น้ําใด ๆ ในประเทศ

ไทย และมีน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวางมาในเรือ ท่านว่าเรือนั้นต้องรีบไปยังที่ท่าขน
สินค้าซึ่งได้รับอนุญาตสําหรับขนน้ํามันปิโตรเลียมอย่างนั้นโดยพลัน และห้ามมิให้เรือลํานั้นถอยไปจาก
ที่นั้นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

 
มาตรา ๒๐๐  ในระหว่างเวลาที่เรือกําป่ันถังลําใด ซึ่งมีน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุก

ในถังระวางอยู่ในเรือยังพักอยู่ในเขตท่าหรือลําแม่น้ําตําบลใด ๆ ในประเทศไทย ท่านห้ามมิให้ใช้ไฟ
หรือโคมนอกจากโคมไฟฟ้าบนเรือหรือในที่ใกล้ชิดกับเรือลํานั้น ในขณะที่ถังระวางหรือห้องบรรทุก
น้ํามันปิโตรเลียมยังเปิดอยู่หรือกําลังถ่ายหรือรับน้ํามันปิโตรเลียมหรือในขณะที่ฝาครอบปากระวางยัง
เปิดอยู่ และห้ามบรรดาคนในเรือนั้นทุกคนมิให้สูบยาหรือมีไม้ขีดไฟอยู่กับตัว แต่ที่บังคับไว้เหล่านี้ 
ต้องถือว่าไม่เป็นการห้ามไฟครัว หรือไฟในห้องเครื่องจักรสําหรับให้เกิดสติมพอให้เรือถอยเข้าหรือ
ถอยออกที่ท่าขนสินค้าเช่นว่ามาแล้วหรือออกไปยังทะเล หรือเพื่อให้มีแรงสติมสําหรับทําการถ่าย
น้ํามันปิโตรเลียมที่ยังมีอยู่นั้นออกจากเรือ 

 
มาตรา ๒๐๑  เรือกําป่ันถังลําใดที่บรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมมาในถังระวางเรือ เข้า

มาถึงเมืองท่าใด ๆ ในประเทศไทย ท่านว่าผู้เป็นนายเรือ เมื่อได้รายงานว่าเรือได้เข้ามาถึงและก่อนที่
จะลงมือขนสินค้าอย่างใด ๆ จากเรือนั้นต้องยื่นหนังสือชี้แจงให้เจ้าท่าทราบว่า :- 

(ก) มีน้ํามันปิโตรเลียมบรรทุกมาในเรือมากเท่าไร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ข) น้ํามันนั้นได้บรรทุกในกี่ห้องระวางหรือกี่ถัง 
(ค) ประเภทและชนิดของน้ํามันนั้น และมีหนังสือสําคัญกํากับมาด้วยหรือไม่จาก

เมืองท่าที่บรรทุกน้ํามันมา หรือเมืองท่าที่แวะมาตามทาง ซึ่งกล่าวด้วยอาการร้อนจัดถึงเพียงใดที่จะ
กระทําให้น้ํามันนั้นระเหยเป็นลมที่อาจลุกเป็นเปลวไฟได้ 

 
มาตรา ๒๐๒  เมื่อได้ทําคําช้ีแจงเช่นนั้นแล้ว และเห็นว่านายเรือกําป่ันลํานั้นได้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร ท่านว่าเจ้าท่ามีอํานาจที่จะอนุญาตให้เรือกําป่ันนั้นลง
มือขนน้ํามันปิโตรเลียมออกจากเรือโดยพลัน ตามข้อบังคับดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๒๐๓  การขนน้ํามันปิโตรเลียมที่บรรทุกในถังระวางขึ้นจากเรือกําป่ันถัง 

และการขนน้ํามันปิโตรเลียมลงบรรทุกเรือจากสถานที่รับอนุญาตสําหรับเก็บน้ํามันปิโตรเลียมอย่างวิธี
บรรทุกในถังในระวางเรือนั้น ให้ทําโดยใช้ท่ออ่อนและท่อเหล็กหล่อในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 
และพระอาทิตย์ตก น้ํามันปิโตรเลียมที่นําเข้ามาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้น ให้สูบจากเรือขึ้นบรรจุไว้ในถัง
ใหญ่สําหรับเก็บน้ํามัน และเมื่อเรือกําป่ันที่บรรทุกมานั้นเสร็จการถ่ายน้ํามันปิโตรเลียมจากเรือ หรือ
รับน้ํามันปิโตรเลียมลงบรรทุกในเรือเสร็จ แล้วต้องเทน้ํามันให้ออกหมดจากท่อโดยทันที ถ้าและเรือ
กําป่ันนั้น ทําการถ่ายหรือบรรทุกดังว่ามาแล้วยังไม่เสร็จก่อนเวลาพระอาทิตย์ตก ต้องคิดอ่านจัดการ
โดยอาศัยใช้เครื่องปิดท่ออย่างใดอย่างหนึ่ง พอป้องกันมิให้น้ํามันที่ยังค้างอยู่ในท่อนั้นไหลรั่วออกมาได้
เป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๐๔  ห้ามมิให้เอาน้ํามันปิโตรเลียม จะเป็นน้ํามันที่ปนน้ําหรือไม่ได้ปนก็

ตาม เทลงในเขตท่าหรือลําแม่น้ําจากเรือกําป่ันถังหรือจากสถานที่ได้รับอนุญาตสําหรับเป็นที่เก็บ
น้ํามันนั้นเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๐๕  ในไม่ว่าเวลาใด ห้ามมิให้เรือกําป่ันถัง เข้าไปยังท่าหรือเข้าจอดเทียบ

ท่ามากกว่าลําหนึ่งและในขณะที่เรือกําป่ันถังลําใดกําลังถ่ายน้ํามันปิโตรเลียมจากเรือ หรือรับน้ํามัน
ปิโตรเลียมลงบรรทุกในเรือ ห้ามมิให้เรือกําป่ันหรือเรือลําอ่ืนหรือเรือสําเภาลําหนึ่งลําใดอยู่เทียบท่า
เดียวกัน หรือเทียบกับกําป่ันถังลํานั้นเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๐๖  เรือกําป่ันถังลําใดที่บรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมอยู่ในถังระวางเรือ หรือที่

พ่ึงจะเสร็จการถ่ายน้ํามันปิโตรเลียมที่บรรทุกมาเช่นนั้นจากเรือก็ดี ท่านห้ามมิให้เคลื่อนจากที่ ๆ จอด
อยู่นั้นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า ถ้าและเจ้าท่าเห็นเป็นที่พอใจว่าเรือกําป่ันถังลําใดไม่มีน้ํามัน
ปิโตรเลียมอยู่ในเรือ และได้ล้างชําระเปิดให้อากาศเข้าออกในถังระวางเรือโดยสะอาดสนิทแล้ว เจ้าท่า
อนุญาตให้เรือลํานั้นเลื่อนไปจอดยังที่ใดตามที่จะกําหนดให้ไว้นั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๒๐๗  นอกจากบางแห่งที่เป็นการขัดกันหรือไม่ประกอบกันกับข้อบังคับต่าง 

ๆ ที่ว่ามาแล้วในนี้ และนอกจากที่จะได้เจาะจงบัญญัติไว้ให้เป็นอย่างอื่น บรรดาข้อบังคับที่ยังคงใช้อยู่
และได้ต้ังขึ้นโดยกฎข้อบังคับว่าด้วยสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ในส่วนการเก็บรักษาการขน
สิ่งของเช่นนั้นตามทางบกและทางน้ําและส่วนการทอดสมอจอดเรือกําป่ันเรือโป๊ะจ้าย และเรือใหญ่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

น้อยต่าง ๆ ที่ได้บรรทุกหรือเตรียมจะบรรทุกสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ภายในน่านน้ําไทย
นั้น ข้อบังคับเหล่านี้ท่านว่าให้ใช้ได้สําหรับการเก็บและการขนน้ํามันปิโตรเลียมที่บรรจุถังรูปกลอง 
หรือเครื่องบรรจุอย่างอื่น ๆ จากสถานที่ได้รับอนุญาตให้เก็บน้ํามันปิโตรเลียมอย่างบรรทุกในถังระวาง
เรือได้และสําหรับการทอดสมอจอดเรือกําป่ัน เรือโป๊ะจ้าย และเรือใหญ่น้อยต่าง ๆ ซึ่งได้บรรทุกหรือ
เตรียมจะบรรทุกน้ํามันปิโตรเลียมอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน 

 
มาตรา ๒๐๘  ผู้ใดละเมิด หรือขัดขืน หรือละเลยไม่กระทําตามข้อบังคับอย่างหนึ่ง

อย่างใดในหมวดนี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท หรือจําคุกไม่
เกินกว่าหกเดือน 

 
หมวดที่ ๓ 

ข้อบังคับว่าด้วยการทอดสมอใกล้เคียง 
หรือเกาสมอขา้ม สายไฟฟ้าที่ทอดใต้น้ํา 

   
 
มาตรา ๒๐๙  สายโทรเลข สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้าทอดใต้น้ํา ข้ามฟากแม่น้ํา

เจ้าพระยาหรือแม่น้ําใด ๆ ที่ได้ทอดไว้แล้ว และจะได้ทอดต่อไปนั้น ต้องมีที่สังเกตที่ตรงสายจะลงน้ํา
ทั้งสองฝั่ง เครื่องสังเกตนั้นให้ทําเป็นเสาสูง มีป้ายใหญ่สีขาวรูปกลมติดที่ปลายเสา ในกลางป้ายมี
อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “สายใต้น้ําห้ามทอดและเกาสมอ” 

สายใต้น้ําเช่นว่ามานี้ทอดอยู่ ณ ตําบลใด ท่านห้ามมิให้เรือลําใด ทอดสมอเหนือหรือ
ใต้สายนั้นภายในระยะร้อยเมตร หรือเกาสมอข้ามสายเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๑๐  นายเรือลําใดทอดสมอเรือภายในเขตที่ต้องห้ามตามความในหมวดนี้ 

หรือเกาสมอหรือลากแหอวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ําอย่างใด ๆ ข้ามเขตเหล่านั้นก็ดี ท่านว่ามีความผิด
ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท และอาจต้องถูกใช้ค่าซ่อมแซมสายใต้น้ําที่เป็นอันตราย
เพราะตนได้ทอดสมอหรือลากของข้ามสายเช่นนั้นด้วย 

ในระหว่างพิจารณาความกระทําผิดเช่นว่ามานี้ ท่านว่าศาลมีอํานาจที่จะบังคับให้กัก
เรือที่เกี่ยวข้องนั้นไว้ได้ จนกว่าจะมีประกันมาวางสําหรับเงินค่าปรับหรือค่าเสียหายที่จะตัดสินให้ใช้
นั้น 

 
มาตรา ๒๑๑  ตามความในหมวดนี้ เมื่อเรือลําใดแล่นข้ามเขตอันต้องห้ามดังที่ว่า

มาแล้วแห่งใด ถ้ามิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้ําจนแลเห็นได้ ท่านให้ถือว่าเรือลํานั้นเท่ากับได้เกาสมอข้าม
เขตที่ต้องห้าม 

 
หมวดที่ ๔ 

ว่าด้วยค่าธรรมเนียมประภาคาร 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๑๒  เรือกําป่ันลําใดเข้ามาในน่านน้ําไทยเจ้าของหรือนายเรือลํานั้น ต้อง
เสียเงินค่าธรรมเนียมสําหรับประภาคาร, ทุ่นหมายร่องน้ํา และโคมไฟต่าง ๆ ในการเดินเรือ ตามอัตรา
ซึ่งรัฐบาลจะได้กําหนดไว้ตามครั้งคราว และให้เสียเงินค่าธรรมเนียมนั้นแก่เจ้าพนักงานที่รัฐบาลจะได้
ต้ังแต่งไว้สําหรับการนั้นตามครั้งคราว 

 
มาตรา ๒๑๓  เรือรบไทย เรือรบต่างประเทศ และเรือยอชต์ของเอกชนนั้น ไม่ต้อง

เสียค่าธรรมเนียมประภาคาร 
 
มาตรา ๒๑๔  บัญชีพิกัดค่าธรรมเนียมประภาคารและข้อบังคับที่จะใช้สําหรับเก็บ

ค่าธรรมเนียมประภาคารดังว่ามานี้ ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่า เพื่อให้คนทั้งหลายทราบ 
 
มาตรา ๒๑๕  เจ้าพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมประภาคารต้องทําใบเสร็จให้แก่ผู้ที่นํา

เงินมาเสียค่าธรรมเนียมประภาคารและเจ้าท่า เจ้าพนักงานศุลกากร หรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เมื่อจะ
ออกใบเบิกล่องสําหรับเรือกําป่ันลําใด ต้องได้เห็นใบเสร็จนั้นเสียก่อนจึงยอมออกให้ 

 
มาตรา ๒๑๖  นายเรือกําป่ันลําใดพยายามจะไปจากน่านน้ําไทยโดยไม่ได้เสีย

ค่าธรรมเนียมประภาคารตามบัญญัติในหมวดนี้ก็ดี หรือขัดขืนไม่ยอมให้รังวัดเรือกําป่ันของตนเพื่อให้
ทราบขนาดของเรือลํานั้นก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสามร้อยบาท 

 
หมวดที่ ๕ 

ข้อบังคับสําหรับการป้องกันโรคภยันตราย 
   

 
มาตรา ๒๑๗  เมื่อได้รับข่าวว่ามีไข้อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬโรค ไข้จับ หรือโรค

ร้ายต่าง ๆ ที่มีอาการติดกันได้ เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในเมืองท่าหรือตําบลใด ๆ ภายนอกพระราชอาณาเขต
ไทย ให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลมีอํานาจชอบด้วยกฎหมาย ออกประกาศในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา และแจ้งประกาศไปยังกงสุลต่างประเทศทั่วกันว่า เมืองท่าหรือตําบลน้ัน ๆ มีโรคร้ายที่ติดกัน
ได้ แล้วให้บังคับบรรดาเรือที่จะมาจากเมืองท่าหรือตําบลน้ัน ให้ไปอยู่ที่สถานีหรือทําเลทอดสมอเพื่อ
ป้องกันโรคภยันตราย และให้กักอยู่ที่นั้น จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์กระทรวงนครบาลหรือเจ้า
พนักงานรอง ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าเจ้าพนักงานแพทย์นั้น จะอนุญาตปล่อยให้ไปได้ 

 
มาตรา ๒๑๘  ทําเลสําหรับทอดสมอเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายใน

น่านน้ําไทยนั้น คือ :- 
(๑) ที่เกาะพระ หน้าสถานีป้องกันโรคภยันตราย 
(๒) ที่เกาะสีชัง หน้าด่านศุลกากร 
(๓) ที่อ่างศิลา หน้าด่านศุลกากร 
(๔) ที่เมืองสมุทรปราการในแม่น้ําเจ้าพระยา หน้าด่านศุลกากร 
(๕) ที่กรุงเทพฯ ในแม่น้ําเจ้าพระยา หน้าโรงพักกองตระเวนตําบลบาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คอแหลม 
 
มาตรา ๒๑๙  สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั้นต้ังอยู่ที่เกาะพระ หรือ ณ ตําบลใด ๆ อีก

สุดแล้วแต่จะกําหนดต่อภายหลัง 
 
มาตรา ๒๒๐  ถ้าเรือกําป่ันลําใดที่เข้ามาถึงน่านน้ําไทยมีคนเป็นไข้กาฬโรค ไข้

อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้จับ หรือโรคร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ติดกันได้มาในเรือก็ดี หรือเป็นมาแล้ว
ภายใน ๑๔ วันก่อนวันที่เรือมาถึงก็ดี นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือลํานั้น ต้องชักธงสําหรับบอกว่า
มีโรคร้ายขึ้นไว้และต้องทอดสมอจอดเรืออยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์
จะอนุญาตปล่อยให้ไปจึงไปได้ ถ้าเป็นเรือที่จอดอยู่แล้วในน่านน้ําไทยนายเรือหรือผู้บังคับการในเรือ
นั้น ต้องชักธงสําหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นทันที และต้องถอยเรือไปจอดอยู่ยังตําบลท่ีเจ้าพนักงาน
แพทย์เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๒๑  เจ้าพนักงานแพทย์ต้องรีบไปไต่สวนเหตุการณ์ที่เรือนั้นและถ้าเห็น

เป็นการจําเป็นสําหรับความป้องกันโรคภยันตรายแก่บ้านเมืองที่จะต้องกักเรือและบรรดาคนในเรือลํา
นั้นไว้ที่ด่านป้องกันโรคภยันตราย ก็ให้มีคําสั่งแก่นายเรือหรือผู้ที่บังคับการในเรือนั้น ให้พาเรือและคน
ในเรือไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรคภยันตราย 

 
มาตรา ๒๒๒  เมื่อมีคําสั่งดังนั้นเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือนั้น จะต้อง

เอาเรือนั้นไปยังตําบลท่ีเจ้าพนักงานจะชี้ให้จอด และต้องจอดกักด่านอยู่ที่นั้นจนกว่าจะมีอนุญาต
ปล่อยให้ไปได้ตามข้อบังคับในกฎหมายนี้ 

 
มาตรา ๒๒๓  บรรดาเรือที่ต้องกักด่านสําหรับป้องกันโรคภยันตรายตามคําสั่งนั้นใน

เวลากลางวันให้ชักธงสําหรับบอกว่ามีโรคร้าย คือ ธงสีเหลืองมีธงค้าขายอยู่ข้างล่างและในเวลา
กลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงไว้ที่ปลายเสาหน้า 

 
มาตรา ๒๒๔  บรรดากองเรือรักษาที่เฝ้าอยู่นั้น ในเวลากลางวันให้ชักธงสีเหลือง

อย่างเดียวนั้นไว้ที่ท้ายเรือและในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นให้มีโคมไฟไว้ทั้งที่หัวเรือ
และท้ายเรือ 

 
มาตรา ๒๒๕  ห้ามไม่ให้เรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายถอยไปจากที่ โดย

มิได้รับหนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานแพทย์ 
 
มาตรา ๒๒๖  ห้ามไม่ให้เรือทั้งหลาย นอกจากเรือของเจ้าพนักงานแพทย์เข้าเทียบ

ข้างเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย และห้ามไม่ให้คนผู้ใดไปมาติดต่อกับเรือที่ต้องกักนั้น และ
ห้ามไม่ให้คนผู้ใดในเรือที่ต้องกักนั้นไปมาติดต่อกับบนฝั่ง เว้นแต่การท่ีอาศัยฝากธุระโดยทางเจ้า
พนักงานแพทย์นั้น ยอมให้กระทําได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๒๗  เมื่อเรือลําใด ที่มาถึงเมืองท่าใด ๆ ในประเทศไทย กําลังมีโรคร้ายที่
ติดกันได้ ในเรือหรือได้มีมาแล้วภายใน ๑๔ วันก่อนเวลาที่เรือมาถึงนั้นก็ดี ให้ส่งห่อและถุงหนังสือ
ไปรษณีย์แก่เจ้าพนักงานแพทย์ และเมื่อเจ้าพนักงานแพทย์ได้เอารมยาหรือทําตามวิธีป้องกันโรคร้าย
อย่างใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรแก่การแล้ว ก็ให้ส่งห่อและถุงหนังสือไปรษณีย์ไปยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์
ในเมืองนั้นได้ 

 
มาตรา ๒๒๘  เมื่อมีวิธีสําหรับป้องกันความติดต่อของโรคร้ายได้ โดยเสนาบดี

กระทรวงนครบาลยอมเห็นชอบด้วยตามคราวที่สมควรแก่การแล้ว ก็ให้เจ้าพนักงานแพทย์ มีอํานาจ
ชอบด้วยกฎหมายอนุญาตให้เรือกลไฟลําใด ๆ ผ่านทางเขตท่ารับถ่านน้ําและเสบียง และขนสินค้าขึ้น
บกได้ 

 
มาตรา ๒๒๙  เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานแพทย์มีอํานาจบังคับ ให้เอา

คนในเรือลําใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายทั้งหมด หรือแต่บางคนขึ้นไปไว้ที่โรงพยาบาลหรือ
โรงพักที่สถานีป้องกันโรคของเมืองท่านั้นให้พักอาศัยและรักษาอยู่ที่นั้นจนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะ
เห็นสมควรให้กลับไปที่เรือหรือย้ายไปลงเรืออื่นทําการติดต่อกับฝั่งได้ 

 
มาตรา ๒๓๐  เมื่อเวลามีคนที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตราย ในเวลา

กลางวันให้ชักธงสีเหลือง และเวลากลางคืนให้ชักโคมไฟสีแดงขึ้นไว้เป็นสําคัญในที่ ๆ แลเห็นได้ง่าย 
 
มาตรา ๒๓๑  เมื่อมีธงหรือโคมไฟเป็นเครื่องหมายความกักด่านป้องกันโรค

ภยันตรายชักขึ้นไว้เช่นนั้น ห้ามไม่ให้คนผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานแพทย์ หรือคนที่เจ้าพนักงานแพทย์
ให้อนุญาตนั้น ไปขึ้นบกที่โรงพักด่านป้องกันโรคภยันตรายเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๓๒  เมื่อเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องการกองรักษาสําหรับการป้องกันรักษา

ด่านที่ป้องกันโรคภยันตราย ให้การเป็นไปตามข้อบังคับการป้องกันโรคภยันตรายก็ให้ผู้บังคับการกอง
ตระเวนจัดให้ตามท่ีต้องการ 

 
มาตรา ๒๓๓  ห้ามไม่ให้คนผู้ใดที่ต้องกักอยู่ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายไปจากที่

นั้นโดยอ้างเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่ได้รับอนุญาตปล่อยจากเจ้าพนักงานแพทย์นั้นเป็นอันขาด 
 
มาตรา ๒๓๔  ถ้าคนผู้ใดขึ้นไปบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายหรือเข้าไป 

หรือจอดเรือขึ้นที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแพทย์ คนผู้นั้น
จะต้องถูกกักด่านป้องกันโรคภยันตราย มีกําหนดเวลาตามที่เจ้าพนักงานแพทย์จะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๓๕  ถ้าเจ้าพนักงานแพทย์ มีความต้องการให้นายเรือที่ต้องกักด่านป้องกัน

โรคภยันตรายจัดหาเรือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อส่งคนโดยสารและลูกเรือของเรือนั้น ขึ้นไปไว้ยัง
โรงพักสถานีป้องกันโรคภยันตราย นายเรือต้องปฏิบัติตามทุกประการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๓๖  ถ้ามีคนตายในเรือลําใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย หรือตาย
ในเรือที่บังคับให้ไปอยู่ในความกักด่านป้องกันโรคภยันตรายก็ดี ต้องจัดการปลงศพผู้ตายตามวิธีที่เจ้า
พนักงานแพทย์จะสั่งให้ทําและผู้เป็นนายเรือลํานั้น จะต้องเป็นธุระจัดการนั้นให้เป็นไปตามคําสั่งของ
เจ้าพนักงานแพทย์ทุกประการ 

 
มาตรา ๒๓๗  บรรดาเรือต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั้น เมื่อได้ส่งคนโดยสาร

ขึ้นไว้ ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายแล้วต้องล้างและชําระเรือด้วยน้ํายากันโรคร้ายให้เป็นที่พอใจเจ้า
พนักงานแพทย์ และเมื่อทําดังนั้นแล้วก็อนุญาตปล่อยเรือนั้นไปจากความกักด่านได้ 

 
มาตรา ๒๓๘  ผู้แทนเจ้าของเรือจะต้องรับใช้ค่าเลี้ยงดูคนที่ต้องส่งขึ้นจากเรือนั้นไป

ไว้ที่ด่านป้องกันโรคภยันตรายที่รัฐบาลได้ใช้จ่ายออกไปแล้วตามใบพยานของเจ้าพนักงานแพทย์และ
ต้องรับใช้ค่าชําระล้างเรือ และค่าพยาบาลคนโดยสารและของอื่นด้วยยากันโรคร้ายนั้นด้วย 

 
มาตรา ๒๓๙  เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องรีบแจ้งรายงานต่อเสนาบดี

กระทรวงนครบาลในทุกครั้งที่มีเหตุสมควร ต้องเอาคนโดยสารในเรือใด ๆ ที่พ่ึงเข้ามาถึงนั้นกักด่าน
ป้องกันโรคภยันตราย และเมื่อต้องกักเรือใด ๆ เพื่อตรวจโรคร้ายและเวลาที่อนุญาตปล่อยเรือนั้นก็
ต้องรายงานด้วยเหมือนกัน 

 
มาตรา ๒๔๐  เมื่อมีเรือเข้ามาจากเมืองท่าหรือตําบลใดที่มีโรคภยันตรายที่ติดกันได้ 

หรือที่ชักธงบอกว่ามีโรคร้ายอยู่ในเรือก็ดี ถ้าเป็นการจําเป็นเพื่อการเดินเรือไม่ให้เป็นอันตราย ผู้นําร่อง
จะขึ้นบนเรือนั้น เพื่อพามายังที่ทอดสมอด่านตรวจโรคภยันตรายก่อนได้รับอนุญาตแพทย์ก็ได้ แต่ถ้า
ภายหลังเจ้าพนักงานแพทย์ตรวจเห็นเป็นที่สมควรว่าต้องกักเรือลํานั้นที่ด่านป้องกันโรคภยันตราย 
ผู้นําร่องผู้นั้นก็จะต้องถูกกักด้วย ตามลักษณะในมาตรา ๒๗๒ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔๑  นายเรือหรือแพทย์ในเรือลําใด ที่เข้ามาถึงจากตําบลใดที่มีไข้

อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ หรือโรคร้ายที่ติดต่อกันได้กําลังแพร่หลายอยู่ก็ดี หรือในลําเรือนั้นได้มีคนป่วย
เป็นโรคอย่างหนึ่งอย่างใดในระหว่าง ๑๔ วันก่อนวันที่เข้ามาถึงนั้นก็ดี นายเรือหรือแพทย์ผู้นั้นมีหน้าที่
จําเป็นต้องแจ้งเหตุเหล่านั้นโดยถ่องแท้แก่ผู้นําร่อง และแก่เจ้าพนักงานแพทย์ที่จะมาจอดเทียบข้าง
หรือขึ้นบนเรือนั้นให้ทราบ 

 
มาตรา ๒๔๒  เจ้าพนักงานแพทย์ มีอํานาจที่จะขึ้นบนเรือใด ๆ ที่เข้ามาในน่านน้ํา

ไทย และตรวจคนในเรือนั้นได้ทุกคน และถ้าเห็นสมควรแก่การจะเรียกดูสมุดและหนังสือสําคัญ
สําหรับเรือด้วยก็ได้ และเจ้าพนักงานแพทย์จะต้องพยายามทุกอย่างในทางที่ชอบด้วยกฎหมายตามท่ี
จะเห็นสมควรแก่การสําหรับที่จะให้ทราบได้ว่าเรือตลอดทั้งคนในเรือนั้นมีความสะอาดเรียบร้อย
ปราศจากไข้เจ็บเพียงไร 

 
มาตรา ๒๔๓  บรรดาคนที่ส่งขึ้นไว้ที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายนั้น ต้องอยู่ในความ

กักด่านป้องกันโรคภยันตราย ตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ คือ:- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ไข้กาฬโรค ไม่เกิน ๑๐ วันต้ังแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลงหรือหายสนิทหรือย้ายไป
ไว้ในที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอื่น 

ไข้ทรพิษ ไม่เกิน ๑๔ วันต้ังแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือย้ายไป
ไว้ในที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอื่น 

ไข้อหิวาตกโรค ไม่เกิน ๑๐ วันต้ังแต่วันที่คนป่วยสุดท้ายตายลง หรือหายสนิทหรือ
ย้ายไปไว้ในที่ซึ่งไม่ปะปนกับคนอื่น 

 
มาตรา ๒๔๔  ห้ามมิให้เอาสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากหนังสือและเงินตรา

ออกจากที่ใด หรือเรือลําใดที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
แพทย์เป็นอันขาด และบรรดาสิ่งของทุกอย่างที่เอาออกมาแล้วนั้นต้องชําระด้วยเครื่องยาป้องกันโรค
ร้ายตามวิธีที่เจ้าพนักงานแพทย์จะสั่งให้ทํานั้นเสียก่อนจึงส่งต่อไปได้ 

 
มาตรา ๒๔๕  บรรดาหนังสือและห่อสิ่งของทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์วัตถุ) สําหรับส่ง

ถึงคนที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตรายนั้น ให้ส่งไว้ยังที่ว่าการกรมไปรษณีย์เพื่อให้รีบส่งต่อไปใน
โอกาสแรกที่จะส่งได้ 

 
มาตรา ๒๔๖  เจ้าพนักงานแพทย์ได้ตรวจบนเรือที่ต้องกักด่านป้องกันโรคภยันตราย 

หรือไปตรวจที่สถานีป้องกันโรคภยันตรายในเวลาที่มีคนต้องกักด่านอยู่นั้นก็ดี เมื่อเวลากลับต้องชําระ
ตนเองด้วยเครื่องยาป้องกันโรคร้ายให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงขึ้นบกได้ 

 
มาตรา ๒๔๗  ในคราวที่เจ้าพนักงานแพทย์ของรัฐบาลไทยแจ้งความแก่นายเรือใน

บังคับต่างประเทศลําใดว่า จะต้องจัดการตามลักษณะใน มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๒๑ มาตรา ๒๒๙ 
มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๒ นั้น เมื่อก่อนจะได้ลงมือจัดการนายเรือลํานั้น ย่อมมีอํานาจชอบธรรม
ที่จะไปแจ้งเหตุต่อกงสุลของประเทศนั้นได้ และกงสุล (ถ้าเห็นสมควรแก่การ) ก็มีอํานาจที่จะมาดูใน
เวลาที่ตรวจเรือต่างประเทศนั้น และจะยอมหรือไม่ยอมให้เจ้าพนักงานจัดการตามข้อบังคับในมาตรา
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๒๔๘  ถ้ามีความละเมิดข้อบังคับต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างบนนี้เกิดขึ้นอย่าง

หนึ่งอย่างใด บรรดาคนที่ช่วยในการกระทําความละเมิด และนายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือที่มีความ
ละเมิดเกิดขึ้นหรือที่ได้เกี่ยวข้องในการกระทําความละเมิดนั้น จะต้องต่างคนรับผิดชอบในความ
ละเมิดนั้น และต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสองพันบาท 

 
หมวดที่ ๖ 

ข้อบังคับสําหรับผู้นําร่อง 
   

 
มาตรา ๒๔๙  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเป็นผู้นําร่องก่อนได้สอบไล่ความรู้ในทางนั้นจน

ได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้มีความรู้พอกับการ และได้รับใบอนุญาตสําหรับทําการเป็นผู้นําร่องได้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ต่อไปในหมวดนี้ ถ้าผู้ใดทําการเป็นผู้นําร่องโดยมิได้รับความสอบไล่ความรู้เช่น
ว่ามานี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 

อนึ่งท่านว่า ถ้าเป็นเวลามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะว่าต่อไปนี้ถึงผู้ใดที่ไม่ได้รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้นําร่องจะเข้าทําการควบคุมเรือกําป่ันลําใดอย่างผู้นําร่องก็ได้ ไม่ต้อง

มีโทษตามกฎหมาย เหตุนั้นคือ 
(ก) เมื่อไม่มีผู้นําร่องที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายมาขอร้องหรือได้ใช้เครื่องหมาย

สัญญาณแสดงให้เห็นว่าจะเป็นผู้นําร่องคุมเรือกําป่ันลํานั้น 
(ข) เมื่อเรือกําป่ันลํานั้นอยู่ในความอันตราย หรือในความลําบากอย่างหนึ่งอย่างใด 

อันเป็นคราวจําเป็นที่นายเรือต้องแสวงหาความช่วยเหลืออย่างดีที่จะหาได้ในขณะนั้น 
ถ้าและเมื่อมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสําหรับทําการนําร่องได้ขอร้องหรือได้ใช้เครื่องหมาย

สัญญาณขอร้อง เป็นผู้นําร่องคุมเรือกําป่ันลําใด นายเรือรู้อยู่แล้วใช้หรือยังขืนใช้ผู้ใดที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตเช่นนั้นเป็นผู้นําร่องคุมเรือลํานั้น ท่านว่านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสอง
เท่าจํานวนค่าจ้างนําร่องอันสมควรจะเรียกได้สําหรับเรือลํานั้น 

 
มาตรา ๒๕๐  ให้เจ้าท่าพร้อมด้วยผู้ช่วยอีกสองนายซึ่งรัฐบาลจะได้เลือกต้ัง เป็น

กรรมการสําหรับสอบไล่บรรดาผู้ได้รับประกาศนียบัตร เป็นนายเรือแล้วที่จะขอสอบไล่ความรู้เพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้นําร่องนั้นและเมื่อสอบไล่เห็นเป็นที่พอใจว่าผู้นั้นมีความรู้อันสมควรและเป็นผู้
ประพฤติตัวเรียบร้อยไม่เป็นคนเมา ก็ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นสําหรับทําการเป็นผู้นําร่องเฉพาะใน
เขตที่จํากัดตามซึ่งจะกําหนดลงไว้ในใบอนุญาตนั้น และก่อนที่จะขอเข้าสอบไล่นั้นต้องได้หนังสือ
รับรองลงชื่อเจ้าพนักงานแพทย์สุขาภิบาล มาเป็นสําคัญแสดงว่าเป็นคนมีสายตาดีเป็นปกติ 

 
มาตรา ๒๕๑  จํานวนผู้นําร่องที่ได้รับใบอนุญาตแล้วประจําเมืองท่าหรือแม่น้ําแห่ง

หนึ่งแห่งใดก็ดี ห้ามไม่ให้มีเกินกว่าจํานวนที่เจ้าท่าจะได้กําหนดตามครั้งคราวโดยได้รับอนุญาตของ
รัฐบาล และเมื่อเมืองท่าหรือแม่น้ํานั้น ได้มีผู้นําร่องที่ได้รับอนุญาตประจําเต็มจํานวนที่กําหนดอยู่แล้ว 
ท่านว่าอย่าให้ออกใบอนุญาตสําหรับผู้นําร่องประจําตําบลน้ัน ๆ อีก 

 
มาตรา ๒๕๒  ถ้าได้ออกใบอนุญาตสําหรับให้ผู้ทําการเป็นผู้นําร่องชั่วคราว ใน

ระหว่างที่ผู้นําร่องอันได้รับอนุญาตแล้วคนใดไม่อยู่ ท่านว่าเมื่อผู้นําร่องคนนั้นได้กลับมาแล้วใบอนุญาต
ช่ัวคราวนั้นเป็นอันหมดเขตใช้ไม่ได้ต่อไปและต้องส่งคืนยังเจ้าท่า 

 
มาตรา ๒๕๓  เจ้าท่าเมื่อได้รับอนุญาตรัฐบาลแล้วมีอํานาจที่จะต้ังกฎข้อบังคับตาม

ครั้งคราว สําหรับการที่ผู้นําร่องควรประพฤติในหน้าที่ และเมื่อได้ประกาศในหนังสือราชกิจจา
นุเบกษา และปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่าแล้ว ถ้าผู้ใดทําความละเมิดประการใดต่อกฎ
ข้อบังคับนั้นไซร้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 

 
มาตรา ๒๕๔  (ก) ถ้าผู้นําร่องที่ได้รับใบอนุญาตแล้วคนใด ในระหว่างเวลาที่ตนยัง

ไม่ได้รับจะนําร่องเรือลําใด ขัดขืนไม่ยอมทําการนําร่องคุมเรือลําหนึ่งลําใดที่จะเข้ามาหรือออกไปจาก
เขตท่าโดยไม่มีเหตุช้ีแจงอันสมควรก็ดี หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ข) ขัดขืนหรือละเลย โดยไม่มีเหตุช้ีแจงอันสมควรที่จะไปทําการนําร่องคุมเรือลํา
หนึ่งลําใดที่ชักธงเครื่องหมายสัญญาณเรียกหาผู้นําร่องก็ดี หรือ 

(ค) เข้าทําการนําร่องในเวลาที่ตนกําลังเมาหรือปรากฏว่าประพฤติกิริยารุนแรงไม่
เรียบร้อยในเวลาอยู่ในหน้าที่เช่นนั้นก็ดี หรือ 

(ฆ) เมื่อนายเรือกําป่ันลําใดร้องขอให้ผู้นําร่องคุมเรือเข้าไปในเขตท่าหรือตําบลใดที่
ตนมีความรู้อันสมควรที่จะนําเข้าไปได้ และตนขัดขืนไม่ยอม โดยไม่มีข้อชี้แจงอันสมควรว่าอาจจะเป็น
เหตุอันตรายขึ้นได้แก่เรือกําป่ันลํานั้นก็ดี หรือ 

(ง) ไปเสียจากเรือกําป่ันลําใดในระหว่างเวลาที่ตนกําลังนําร่องคุมอยู่ตามท่ีเขาจ้างให้
ทํานั้นยังไม่เสร็จการ โดยไม่ใช่ความยินยอมของนายเรือลํานั้นก็ดี 

ผู้นําร่องคนใดกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ว่ามาแล้ว ท่านว่ามีความผิดต้องระวาง
โทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท และต้องถูกเสียค่าเสียหายในเหตุอันนั้นตามที่มีผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจะฟ้องร้องต่อศาลด้วยอีกโสตหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๕๕  จํานวนเงินต่าง ๆ ที่มีแจ้งในบัญชีแบบที่ ๒ ท้าย พระราชบัญญัตินี้ดี 

และจํานวนเงินต่าง ๆ นอกจากนั้นตามที่รัฐบาลจะสั่งให้กําหนดต่อไปตามครั้งคราวก็ดี ท่านให้ผู้นํา
ร่องที่ได้รับใบอนุญาตแล้วนั้น มีอํานาจเรียกได้จากผู้ที่เป็นนายเรือหรือควบคุมเรือกําป่ันลําที่ตนได้ทํา
การเป็นผู้นําร่องซึ่งเกี่ยวค้างในการเสียค่าธรรมเนียมเช่นนั้น โดยฟ้องร้องนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
กําป่ันลํานั้นต่อศาลตามกฎหมาย ถ้าไม่ได้โดยสะดวกให้ยึดเอาเรือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ สําหรับเรือนั้น
ไว้กว่าจะได้เงินก็ได้ และท่านว่าเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกใบเบิกล่องสําหรับเรือลําใดที่ค้าง
เงินค่าจ้างนําร่องนั้น จะยึดกักใบเบิกล่องไว้ได้เสมอโดยชอบด้วยกฎหมาย จนกว่าจะได้ใช้กันเสร็จ 

 
มาตรา ๒๕๖  ผู้นําร่องที่ได้รับใบอนุญาตแล้วคนใดขอทําการนําร่องสําหรับเรือ

กําป่ันลําใด ถ้านายเรือเรือลํานั้นขอดูใบอนุญาตและขอสําเนาบัญชีพิกัดค่าธรรมเนียมนําร่องที่อนุญาต
ไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้นําร่องต้องให้ดูตามประสงค์ ถ้าขัดขืน ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท 

 
มาตรา ๒๕๗  ผู้นําร่องที่ได้รับใบอนุญาตแล้วคนใดเรียกเงินค่าธรรมเนียมนําร่อง

มากกว่าพิกัดที่อนุญาตไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน
กว่าห้าสิบบาท 

 
มาตรา ๒๕๘  ผู้ใดไม่ใช่คนนําร่องซึ่งได้รับใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในข้อบังคับ

ที่ว่ามานี้สําหรับทําการนําร่องอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าและผู้นั้นใช้ใบอนุญาตอันนั้นหรือเอาใบอนุญาตอัน
นั้นออกแสดงอ้างเพื่อแสวงหาการทําสําหรับตนเองก็ดี สําหรับคนอ่ืนก็ดี หรือใช้เครื่องหมายหรือธง
อย่างใด ๆ ที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับใด ๆ เฉพาะสําหรับผู้นําร่องที่รับใบอนุญาตแล้วใช้ก็ดี ท่านว่าผู้ใด
กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่ว่ามานี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าพันบาท หรือ
จําคุกไม่เกินกว่าหกเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน 

อนึ่งผู้ใดที่แสวงหาใบอนุญาตให้ผู้อ่ืนกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นความผิดเช่นว่า
มาแล้วในมาตรานี้ ท่านว่ามีความผิดและต้องระวางโทษานุโทษดุจกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๕๙  ความเสียหายอย่างใด ๆ อันพึงเกิดจากความละเลยหรือความทําการ

ไม่พอเพียงแก่หน้าที่ของผู้นําร่องคนใดในเวลาทําการเป็นผู้นําร่องนั้น ท่านว่าจะอ้างเอาความอย่าง
หนึ่งอย่างใดในข้อบังคับที่ว่ามาแล้วในหมวดนี้ ขึ้นเป็นเครื่องแก้ตัว หรือเรียกคืนค่าเสียหายนั้นไม่ได้
เป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๖๐  บรรดาผู้นําร่องที่มีใบอนุญาตสําหรับทําการนําร่องอยู่แล้ว ในเวลาที่

ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าให้คงทําการเป็นผู้นําร่องได้ต่อไปตามข้อบังคับสําหรับผู้นําร่อง
ดังที่ว่ามาแล้วในนี้ 

 
มาตรา ๒๖๑  เรือผู้นําร่องทุก ๆ ลําเมื่อเวลาคอยรับจ้างในการนําร่อง ต้องชักธงสอง

สี แดงกับขาว ตามยาวมีสีขาวอยู่เบื้องบนไว้เป็นสําคัญ 
 
มาตรา ๒๖๒  ผู้นําร่องทุกคน เมื่อก่อนหน้าจะขึ้นบนเรือลําใดต้องขอทราบจากนาย

เรือลํานั้นเสียก่อนว่ามีไข้ทรพิษ ไข้อหิวาตกโรคหรือโรคร้ายอย่างอื่นที่ติดกันได้ในเรือ หรือได้มีความไข้
เจ็บที่น่าสงสัยว่าเป็นโรคร้ายเช่นนั้นในเรือเมื่อเวลามาตามทางนั้นหรือไม่ ถ้าหากมีหรือได้มีโรคร้าย
หรือความไข้เจ็บอันน่าสงสัยเช่นนั้น ท่านว่าอย่าพ่ึงให้ผู้นําร่องขึ้นไปบนเรือ แต่ให้สั่งให้นายเรือชักธง
สําหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นไว้ และถ้าเรือยังอยู่นอกสันดอน ให้เรือเลยไปทอดสมออยู่ที่สถานีป้องกัน
โรคภยันตราย และอยู่ที่นั่นจนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะอนุญาตปล่อยให้ไปได้ ถ้าเรือได้ข้ามสันดอน
เข้ามาแล้ว ให้สั่งให้นายเรือชักธงสําหรับบอกว่ามีโรคร้ายขึ้นไว้แล้วเลยไปทอดสมอและคอยอยู่ ณ 
ด่านป้องกันโรคภยันตรายที่อยู่ใกล้จนกว่าเจ้าพนักงานแพทย์จะอนุญาตปล่อยให้เรือไปได้ 

ในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานแพทย์ยังไม่ได้ขึ้นไปตรวจบนเรือห้ามมิให้มีการไปมา
ติดต่อในระหว่างเรือที่ต้องกักด่านเช่นนั้นกับฝั่งเป็นอันขาด 

 
มาตรา ๒๖๓  ผู้นําร่องทุกคน เมื่อเวลาขึ้นไปบนเรือกําป่ันลําใด ต้องขอทราบจาก

นายเรือก่อนว่ามีดินปืนหรือดินระเบิดเครื่องระเบิดอย่างใด ๆ ในเรือนั้นหรือไม่ ถ้าหากมีก็ให้บอกแก่
นายเรือว่าต้องขนของเหล่านั้นขึ้นบกที่เมืองสมุทรปราการ ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ตามท่ีจะได้กําหนดไว้
ตามครั้งคราว โดยเจ้าของหรือนายเรือเรือลํานั้นต้องรับผิดชอบและเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเอง 

 
มาตรา ๒๖๔  เมื่อเวลาออกหาการรับจ้าง ผู้นําร่องต้องมีใบอนุญาตไว้กับตัวพร้อม

ทั้งข้อบังคับสําหรับการนําร่องและพระราชบัญญัตินี้ ถ้าและนายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือลําใดที่ตนขึ้น
ไปบนเรือแล้ว ขอดู ต้องให้ดูตามประสงค์ 

 
มาตรา ๒๖๕  เมื่อขณะเข้าทําการนําร่องคุมเรือไฟลําใด ผู้นําร่องต้องขอตรวจดู

ในทันทีว่าเครื่องจักรของเรือลํานั้นใช้ได้เป็นปกติและเปิดให้เดินถอยหลังได้คล่องแคล่วดี และต้อง
ตรวจดูว่าสมอนั้นอยู่พ้นน้ําและพร้อมเพรียงที่จะใช้ได้ทันที และตรวจดูว่าเครื่องถือท้ายนั้นเรียบร้อย
ไม่มีสิ่งใดกีดและใช้ได้คล่องดีเป็นปกติหรือไม่ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๖๖  ผู้นําร่องทุกคน ที่นําร่องเรือลําใดต้องใช้ความระมัดระวังและพยายาม
ให้มากที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือเสียหายขึ้นแก่เรือลํานั้นหรือเรือลําอ่ืน หรือแก่
ทรัพย์สิ่งของอย่างใด ๆ และถ้าแม้มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นในระหว่างที่ตนกําลังเป็นผู้นําร่องเรือลําใดอยู่
ผู้นําร่องนั้นต้องมีหนังสือรายงานแจ้งเหตุไปยังเจ้าท่าให้ทราบถ้าเรือลําที่คุมนั้นยังไม่ออกไปนอกสัน
ดอนในทันทีภายหลังเวลาที่เกิดเหตุต้องส่งรายงานนั้นถึงเจ้าท่าภายในเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่
เกิดเหตุ ถ้าเป็นเรือที่กําลังจะไปยังสันดอนฉะนั้น ผู้นําร่องต้องกลับมายังกรุงเทพฯ โดยโอกาสแรกท่ีจะ
มาได้และนํารายงานนั้นส่งถึงเจ้าท่าภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ตนเข้ามาถึงกรุงเทพฯ 

 
มาตรา ๒๖๗  ถ้าผู้นําร่องคนใดพบหรือมีเหตุสมควรจะสงสัยว่าทุ่นที่ทอดเป็น

เครื่องหมายไว้ทุ่นหนึ่งทุ่นใดเคลื่อนจากที่ ๆ เคยทอดอยู่เป็นปกติ หรือหลุดจากที่นั้นลอยอยู่ หรือเป็น
อันตรายลง หรือหายไปจากที่ก็ดี หรือสังเกตเห็นโคมไฟเครื่องหมายสําหรับการเดินเรือแห่งใดผิดปกติ
หรือบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าเมื่อกลับมายังฝั่งในคราวนั้นผู้นําร่องคนนั้น ต้องมีหนังสือ
รายงานแจ้งความนั้น ๆ ให้เจ้าท่าทราบภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่กลับมาถึงแล้ว 

 
มาตรา ๒๖๘  ถ้าผู้นําร่องคนใดสังเกตเห็นการขัดขวางหรือเปลี่ยนแปลงมีขึ้นในร่อง

น้ําใด ๆ ก็ดี หรือสังเกตเห็นอาการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏหรือน่าสงสัยว่าได้มีขึ้นแก่ไชยภูมิแห่งใด ๆ 
บนฝั่ง ซึ่งเป็นที่เคยสังเกตสําหรับการเดินเรือก็ดี ท่านว่าอย่าให้ผู้นําร่องคนนั้นรั้งรอ ให้รีบเร่งมีหนังสือ
รายงานแจ้งความยังเจ้าท่าให้ทราบ 

 
มาตรา ๒๖๙  กฎข้อบังคับสําหรับป้องกันมิให้เรือโดนกันในทะเล และข้อบังคับ

พิเศษสําหรับป้องกันการเดินเรือตามช่องแคบและในเขตท่านั้น ท่านว่าผู้นําร่องที่กําลังนําร่องเรือ ต้อง
ถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัดทุกเมื่อ 

 
มาตรา ๒๗๐  ผู้นําร่องที่นําร่องเรือลําใดออกไปส่งที่ทะเลนั้น อย่างน้อยต้องอยู่

ต่อไปในเรือจนกว่าเรือลํานั้นได้ออกไปพ้นเขตทําเลนําร่อง และผู้นําร่องที่นําร่องเรือลําใดเข้ามาจาก
ทะเลก็เหมือนกัน ต้องอยู่ต่อไปในเรือจนกว่าเรือลํานั้นได้ทอดสมอหรือจอดเป็นที่พอใจของนายเรือ
หรือของผู้ที่ควบคุมเรือลํานั้นแล้ว จึงจะออกจากเรือลํานั้นได้ เขตทําเลนําร่องที่นอกสันดอนนั้นคือ 
เพียงแนวน้ําลึกสี่วาเมื่อเวลาน้ําลงงวด 

 
มาตรา ๒๗๑  เมื่อเรือลําใดต้องถูกกักด่านป้องกันโรคภยันตราย ถ้าเจ้าพนักงาน

แพทย์เห็นว่าจําเป็นต้องกักผู้นําร่องเรือลํานั้นไว้ ในเรือเพราะเหตุที่ได้ขึ้นอยู่บนเรือที่มีโรคภยันตราย
เช่นนั้น ก็ให้กักผู้นําร่องนั้นไว้ในเรือได้จนกว่าจะอนุญาตปล่อยให้เรือลํานั้นพ้นจากถูกกักด่านป้องกัน
โรคภยันตราย 

 
มาตรา ๒๗๒  ห้ามมิให้ผู้นําร่องนําเรือค้าขายลําใดไปทอดสมอในแห่งหนึ่งแห่งใด

ภายในเขตที่กําหนดไว้สําหรับทอดจอดเรือรบไทย ตามความซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๗๓  ทําเลที่ทอดจอดเรือสําหรับผู้นําร่องพักที่นอกสันดอนหรือในเขตทําเล
ทอดสมอเรือแห่งใด ๆ ในน่านน้ําไทยนั้น ต้องให้เจ้าท่าเป็นผู้กําหนดให้ และห้ามมิให้เรือนําร่องลํานั้น
ไปพักที่อ่ืนนอกจากทําเลที่กําหนดไว้ให้นั้น โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อน 

 
มาตรา ๒๗๔  เรือพักของผู้นําร่องนั้นต้องจดทะเบียนรับใบอนุญาตสําหรับเรือทุก ๆ 

ปี โดยเจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าต้องตรวจดูเรือซึ่งจะเทียบท่าไว้สําหรับการตรวจทุก ๆ ปีนั้นด้วย และ
เว้นปีหนึ่งต้องนําเข้าอู่ให้ตรวจครั้งหนึ่งเสมอไป 

 
มาตรา ๒๗๕  ผู้นําร่องคนใดละเมิดต่อข้อบังคับในหมวดที่ ๖ นี้ อย่างหนึ่งอย่างใด ที่

ไม่มีลักษณะโทษกําหนดไว้โดยเฉพาะนั้น ท่านว่าให้ต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าร้อยบาท 
 
มาตรา ๒๗๖  ผู้นําร่องทุก ๆ คนที่กําลังนําร่องเรืออยู่นั้น ท่านว่าต้องอยู่ใต้ข้อบังคับ

ต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้สําหรับนายเรือในภาคที่ ๑ และภาคที่ ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้จงทุกประการ 
 

หมวดที่ ๗ 
ว่าด้วยการจ้างและการเลิกจ้างคนสําหรับเรือต่าง ๆ 

และการสอบไล่ความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตรสําหรับทําการตามหน้าที่ได้ 
   

 
มาตรา ๒๗๗  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการควบคุมเรือกลไฟ, เรือยนต์, เรือเดินทะเล หรือ

ควบคุมเครื่องจักรของเรือเหล่านั้น นอกจากเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นพยานว่าตนมีความรู้อัน
สมควรที่จะทําการเช่นนั้นได้ 

 
มาตรา ๒๗๘  เมื่อจะออกประกาศนียบัตรเช่นว่ามาแล้ว ให้แก่ผู้ใดสําหรับทําการ

เป็นนายเรือหรือต้นกลหรือนายท้ายหรือผู้ใช้จักรหรือต้นหน ท่านว่าผู้นั้นต้องได้รับความสอบไล่ว่ามี
ความรู้สมควรแก่การ และผู้นั้นต้องแสดงสักขีพยานเป็นหลักฐานว่าตนมีความชํานาญในการนั้น ๆ 
และเป็นคนประพฤติกิริยาเรียบร้อยในเวลาอยู่ในเรือ ไม่เป็นคนเมาและถ้าจะเป็นนายเรือ ต้นหน, 
หรือนายท้าย ต้องแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจว่าตนมีสายตาดีเป็นปกติด้วย 

 
มาตรา ๒๗๙  ระเบียบช้ันสําหรับนายเรือ, ต้นกล, และต้นหน และระเบียบการสอบ

ไล่ความรู้ และพิกัดค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียอย่างไรนั้น ท่านว่าให้กําหนดโดยกฎข้อบังคับซึ่งเจ้าท่า
จะเป็นผู้ออกตามครั้งคราวโดยได้รับอนุญาตเสนาบดีกระทรวงนครบาล และกฎข้อบังคับเช่นนี้ ให้เป็น
อันใช้ได้ชอบด้วยกฎหมายต้ังแต่วันที่เปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่าเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๒๘๐  ในประกาศนียบัตรสําหรับความรู้นั้น ต้องให้มีแจ้งปรากฏนาม, อายุ 

และตําหนิรูปพรรณของผู้ถือประกาศนียบัตร ถ้าผู้ถือเป็นนายท้ายหรือผู้ใช้จักรต้องมีรูปถ่ายของผู้นั้น
ติดอยู่กับประกาศนียบัตรด้วย 

ประกาศนียบัตรนั้นให้มีกําหนดใช้ได้ห้าปี เมื่อครบกําหนดแล้ว ผู้ถือต้องนําไปเปลี่ยน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียมก่ึงจํานวนค่าธรรมเนียมที่ได้เสียสําหรับฉบับเดิม และถ้าเจ้าท่าจะต้องการ
ให้แสดงสักขีพยานอย่างเดียวกันกับที่กล่าวมาในมาตรา ๒๗๘ ก็ต้องกระทําตามประสงค์ด้วย 

 
มาตรา ๒๘๑  บรรดาประกาศนียบัตรสําหรับความรู้ที่ได้ออกให้ไปแล้วก่อนเวลา

ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้นั้น ให้เป็นอันใช้ได้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้ไป
แล้ว 

 
มาตรา ๒๘๒  ผู้ใดเข้าทําการควบคุมเรือกลไฟ,เรือยนต์,เรือเดินทะเลหรือเครื่องจักร

ของเรือเช่นนั้น โดยตนมิได้รับประกาศนียบัตรสําหรับความรู้ตามช้ันที่ถูกต้องตามระเบียบก็ดี หรือโดย
อาศัยใช้ประกาศนียบัตรที่พ้นกําหนดอนุญาตให้ใช้ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็น
เงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท 

 
มาตรา ๒๘๓  ผู้ใดเอาประกาศนียบัตรของคนอื่นออกอ้างหรือใช้สําหรับตนด้วย

ประการใด ๆ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษานุโทษเป็นสามสถาน สถานหนึ่งให้จําคุกไม่เกิน
กว่า ๖ เดือน สถานหนึ่งให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท สถานหนึ่งทั้งจําทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน และ
ผู้ใดแสวงหาประกาศนียบัตรมาให้ใช้สําหรับการเช่นว่ามาในมาตรานี้ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวาง
โทษเช่นว่ามาแล้วดุจกัน 

 
มาตรา ๒๘๔  ในระหว่างอายุใบอนุญาตซึ่งออกให้สําหรับเรือกลไฟ เรือยนต์ หรือ

เรือเดินทะเลลําใดยังไม่ครบกําหนด ถ้าเจ้าท่าจะขอทราบในวันหนึ่งวันใดในระหว่างนั้น ว่าใครเป็นผู้
ควบคุมเรือหรือควบคุมเครื่องจักรของเรือลํานั้น เจ้าของเรือหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้น 
ต้องบอกให้ทราบตามประสงค์ ถ้าเจ้าของเรือหรือผู้ที่รับใบอนุญาตนั้นไม่บอกให้ทราบหรือบอกเป็น
ความเท็จ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท และโทษปรับนี้ย่อมไม่
เป็นการลบล้างโทษปรับอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งผู้กระทําผิดจะพึงได้รับตามลักษณะในมาตรา ๒๙๘ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้อีกโสตหนึ่งต่างหาก 

 
มาตรา ๒๘๕  คนรับจ้างสําหรับทําการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าทําการงานหรือ

มีผู้จ้างทําการงานในเรือกําป่ันชาติไทย หรือเรือกําป่ันต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจําอยู่ใน
ประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาตเจ้าท่าก่อนจึงทําได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นั้นได้รับ
จากเรือที่ตนได้ทําการงานมาแล้วในหนหลังมาเก็บรักษาไว้ด้วย ถ้าและผู้นั้นนําใบพยานเช่นนั้นมาส่ง
ไม่ได้ ท่านว่าผู้นั้นจําเป็นต้องชี้แจงว่าเป็นด้วยเหตุใดให้เป็นที่พอใจเจ้าท่า 

 
มาตรา ๒๘๖  ค่าธรรมเนียมซึ่งรัฐบาลไทยจะได้กําหนดตามครั้งคราวนั้น ให้เรียก

เก็บสําหรับการว่าจ้างและการเลิกจ้างทุกครั้ง ให้เจ้าท่าจัดระเบียบพิกัดค่าธรรมเนียมเช่นนี้ปิด
ประกาศไว้ ในที่แลเห็นง่าย ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่า และให้มีอํานาจไม่ยอมเป็นธุระจัดการว่าจ้างหรือ
การเลิกจ้างรายใด ๆ ก่อนได้รับค่าธรรมเนียมในส่วนนั้น 

 
มาตรา ๒๘๗  เจ้าของเรือหรือนายเรือกําป่ันจะว่าจ้างหรือเลิกจ้างคนการสําหรับเรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เดินทะเล ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่า ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมตามพิกัดที่ต้ังไว้สําหรับการว่าจ้างหรือเลิก
จ้างนั้นทุกครั้ง 

 
มาตรา ๒๘๘  เมื่อคนทําการในเรือเดินทะเลคนใดเลิกรับจ้างจากเรือกําป่ันไทยลํา

หนึ่งลําใดภายในพระราชอาณาเขต นายเรือกําป่ันลํานั้นต้องทําใบพยานการเลิกจ้างให้ผู้นั้นไปฉบับ
หนึ่งเป็นคู่มือ ให้ทําให้ในเวลาที่เลิกจ้าง และให้เขียนความลงไว้ในนั้นว่าผู้นั้นได้รับจ้างช้านานเท่าใด 
ประเภทการที่ได้ใช้ให้ทําและเลิกจ้างเมื่อวันใด และลงลายมือนายเรือเป็นสําคัญ ถ้าและผู้เลิกรับจ้าง
จะขอร้องให้ทําหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้ให้ค่าจ้างและได้หักเงินค่าจ้างอย่างไร นายเรือต้องทําให้ตาม
ประสงค์ ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ร้องขอ 

 
มาตรา ๒๘๙  การเลิกจ้างคนทําการในเรือเดินทะเลจากเรือกําป่ันชาติไทย หรือจาก

เรือกําป่ันต่างประเทศที่ไม่มีกงสุลประจําอยู่ในประเทศไทยนั้นห้ามมิให้ทําในที่อ่ืน นอกจากที่ว่าการ
กรมเจ้าท่า 

 
มาตรา  ๒๙๐   ความผิ ด ต่อข้ อบั งคั บอย่ า ง ใด  ๆ  ที่ บัญญั ติ ไ ว้ ในมาตรา 

๒๘๕,๒๘๗,๒๘๘ และ ๒๘๙ นั้น ท่านให้ปรับผู้กระทําผิดเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าสิบบาท 
 

หมวดที่ ๘ 
ว่าด้วยการใช้อํานาจทําโทษสําหรับความผิด 

   
 
มาตรา ๒๙๑  ผู้ใดเป็นผู้นําร่อง,ต้นกล,นายท้าย,ผู้ใช้จักร,นายเรือ หรือต้นหน ได้รับ

ประกาศนียบัตร หรือ ใบอนุญาตตามลักษณะมาตรา ๒๔๙ หรือ ๒๗๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ถ้าและ
ทําการไม่สมควรกับหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ หรือมีความละเลยหรือขัดขืนไม่กระทําตามข้อบังคับ
ที่ว่ามาแล้ว ท่านว่าเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่มีอํานาจที่จะงดไม่ให้ผู้นั้นใช้ประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาต
ของตนในระหว่างเวลามีกําหนดไม่เกินกว่าปีหนึ่ง หรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตนั้นก็ได้ 
และโดยไม่เป็นการลบล้างโทษอย่างอื่นซึ่งผู้นั้นจะพึงได้รับเพราะเหตุที่ทําการไม่สมควรกับหน้าที่ หรือ
ความประพฤติมิชอบ หรือความละเลย หรือขัดขืนฉะนั้น 

ถ้าและผู้นําร่องคนใด ต้องคําพิพากษาเป็นสัตย์ว่าได้กระทําการลอบหนีภาษี 
นอกจากโทษานุโทษซึ่งพึงจะต้องได้รับตามกฎหมายสําหรับความผิดเช่นนั้น ท่านว่าให้เรียกคืน
ใบอนุญาตสําหรับผู้นั้นเสีย และห้ามมิให้ผู้นั้นมีอํานาจยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ ในระหว่างเวลา
สิบสองเดือนนับจากวันที่ต้องคําพิพากษาฉะนั้น 

 
มาตรา ๒๙๒  เจ้าท่าทุกตําบลมีอํานาจหน้าที่ที่จะงดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตร 

หรือใบอนุญาตใด ๆ ได้ ตามลักษณะมาตรา ๒๙๑ และเพื่อประกอบกับการเช่นนั้นให้เจ้าท่ามีอํานาจ
ทําการไต่สวน และหมายเรียกพยานและสืบพยานได้ทุกอย่าง ถ้าพยานคนใดไม่มาเบิกพยานหรือขัด
ขืนไม่ยอมเบิกพยานก็ดี ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษต่อหน้าศาลธรรมดา ตามโทษานุโทษท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้สําหรับความผิดเช่นนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการไต่สวนอย่างใดตามที่ว่ามาแล้วเจ้าท่าจะมีผู้ช่วยวินิจฉัยสองนาย ซึ่งเสนาบดี
กระทรวงนครบาลจะเลือกจากจําพวกคนที่มีความรอบรู้ชํานาญในการเดินเรือทะเลมานั่งพร้อมด้วยก็
ได้ 

ถ้าผู้ต้องคดีคนใดไม่มีความพอใจและจะขอให้ตรวจคําตัดสินของคณะที่ไต่สวนเช่น
ว่ามานี้เสียใหม่ ท่านว่าจะฟ้องอุทธรณ์เจ้าท่าต่อศาลอันมีหน้าที่ก็ฟ้องได้ 

 
มาตรา ๒๙๓  การใช้อํานาจปรับโทษที่ให้ไว้แก่เจ้าท่าตามพระราชบัญญัตินี้นั้นไม่

เกี่ยวข้องอย่างใดกับคดีทางอาญาหรือทางแพ่งซึ่งอาจฟ้องร้องจําเลยในความผิดอันเดียวนั้น ต่อศาลซึ่ง
มีหน้าที่เพื่อให้ลงโทษหรือให้ปรับจําเลยใช้ค่าเสียหาย ตามลักษณะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๒๙๔  ผู้ใดซึ่งเจ้าท่ายึดหรือเรียกคืนประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตอย่างใด 

ตามลักษณะพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีบังคับให้ส่งต้องนําประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตสําหรับตัวนั้น
ไปส่งยังเจ้าท่า ถ้าไม่ส่ง ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าสองร้อยบาท 

 
มาตรา ๒๙๕  ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตใด ๆ ที่ถูกเรียกคืนนั้นท่านให้ยกเลิก

เป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไปทุกฉบับ 
 
มาตรา ๒๙๖  บรรดาใบอนุญาตหรือประกาศนียบัตรที่ถูกยึดไว้ช่ัวคราวนั้น ให้รักษา

ไว้ ณ ที่ว่าการกรมเจ้าท่าเมื่อครบกําหนดเวลาที่ให้ยึดแล้ว ให้ส่งคืนแก่ผู้ถือรับไปตามเดิม แต่ต้องจด
ความที่ได้ยึดนั้นลงไว้ในฉบับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตนั้นด้วยเป็นสําคัญ 

 
หมวดที่ ๙ 

ลักษณะโทษและลักษณะรับผิดชอบทางแพ่ง 
   

 
มาตรา ๒๙๗  ผู้ใดไม่กระทําตามคําสั่ง หรือต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานคนใดซึ่ง

ทําการในหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษานุโทษเป็นสามสถาน 
สถานหนึ่งให้จําคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สถานหนึ่งให้ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สถานหนึ่งให้
ลงโทษทั้งจําทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน 

 
มาตรา ๒๙๘  ในความผิดอย่างใด ๆ ต่อพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ที่ควบคุมเรือหรือ

ควบคุมเครื่องจักรของเรือกําป่ันและเรือเล็กต่าง ๆ ลําใดซึ่งเป็นจําเลยนั้น หลบหนีตามตัวไม่ได้ ท่าน
ว่าศาลมีอํานาจลงโทษปรับแก่เจ้าของเรือหรือแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสําหรับเรือลํานั้นได้ตามท่ี
กฎหมายนี้บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๒๙๙  เจ้าของเรือหรือผู้ที่รับใบอนุญาตสําหรับเรือกําป่ันและเรอืเลก็ต่าง ๆ ทกุ

ลํา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งนายเรือ,ต้นกล,ต้นหน หรือลูกเรือลํานั้นถูกปรับโดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๓๐๐  เจ้าของแพไม้ทุกแพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าปรับต่าง ๆ ซึ่งผู้

ที่ควบคุมแพหรือคนประจําการในแพนั้นถูกปรับโดยกระทําความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใดต่อ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐๑  ลักษณะโทษต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าไม่

เกี่ยวข้องอย่างใดกับความรับผิดชอบซึ่งจําเลยจะพึงถูกปรับในคดีส่วนแพ่ง เพราะความผิดอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวดที่ ๑๐ 

ข้อบังคับทั่วไปสําหรับเมื่อมีเหตุเรือโดนกัน 
   

 
มาตรา ๓๐๒  ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป็นโดยความไม่ได้แกล้งหรือเป็นโดยเหตุ

ใด ๆ ซึ่งเหลือความสามารถของมนุษย์จะป้องกันได้ก็ดี ท่านว่าอันตรายและความเสียหายที่ได้มีขึ้นแก่
เรือลําใดมากน้อยเท่าใดต้องเป็นพับกับเรือลํานั้นเองทั้งสิ้น 

 
มาตรา ๓๐๓  ถ้ามีเหตุเรือโดนกันครั้งใด เป็นด้วยความผิดหรือความละเลย ท่านว่า

อันตรายและความเสียหายที่ได้มีขึ้นมากน้อยเท่าใด ให้ปรับเอาแก่เรือลําที่มีความผิดหรือมีความ
ละเลยนั้น 

 
มาตรา ๓๐๔  ถ้าเรือที่โดนกันนั้น ต่างมีความผิดหรือความละเลยทั้งสองลํา ท่านว่า

ไม่ต้องปรับให้ฝ่ายใดใช้ค่าเสียหายอันตรายซึ่งได้มีแก่ลําใดหรือทั้งสองลําเว้นไว้แต่ถ้าพิจารณาได้ความ
ปรากฏว่า มูลเหตุที่โดนกันได้เกิดจากฝ่ายใดโดยมากฉะนั้น จึงให้ศาลซึ่งมีหน้าที่ตัดสินกําหนดจํานวน
เงินที่ฝ่ายนั้นจะต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๐๕  เมื่อมีความผิดหรือความละเลยเกิดขึ้นอย่างใดอันเรือที่เกี่ยวข้องมี

ความผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย ท่านว่าเจ้าของหรือนายเรือทั้งสองลํานั้นหรือลําใด แต่ลําเดียวต้อง
รับผิดชอบใช้ค่าอันตรายหรือความเสียหายที่ได้มีขึ้นแก่สิ่งของที่บรรทุกในเรือหรือแก่บุคคล เพราะ
ความผิดหรือความละเลยที่ได้กระทํานั้น 

ถ้าและการต้องใช้ค่าอันตรายหรือความเสียหายนั้นตกหนักแก่เรือที่ต้องคดีนั้นแต่ลํา
เดียว ท่านว่าเรือลํานั้นย่อมมีอํานาจที่จะฟ้องร้องให้เรืออีกลําหนึ่งที่ต้องคดีด้วยกันช่วยใช้เงินที่ได้เสีย
ไปแล้วนั้นกึ่งหนึ่ง 

ถ้าและทางพิจารณาตามกฎหมายได้ พิพากษาว่าความรับผิดชอบนั้นควรแบ่งกันเป็น
อย่างอื่นนอกจากที่ว่ามาแล้วฉะนั้น ท่านว่าการที่จะต้องใช้เงินค่าอันตรายหรือความเสียหายต้อง
เป็นไปตามคําพิพากษานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๐๖  การร้องเอาค่าเสียหายนั้นท่านว่ากัปตันหรือนายเรือลําใดที่เกี่ยวในคดี
ย่อมมีอํานาจเป็นโจทก์แทนบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได้ 

 
มาตรา ๓๐๗  ถ้าการที่เรือโดนกันเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือเกิดบาดเจ็บแก่บุคคล ท่าน

ว่าเงินค่าเสียหายที่ตัดสินให้เสียในส่วนนี้ต้องใช้ก่อนค่าเสียหายอย่างอื่น ๆ 
 
มาตรา ๓๐๘  คําร้องเอาค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เนื่องจากเหตุเรือโดนกันนั้น ท่านว่า

ต้องยื่นภายในหกเดือนนับจากวันที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นโจทก์ได้ทราบเหตุอันนั้น 
 
มาตรา ๓๐๙  เมื่อได้มีคําฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุเรือโดนกันยื่นต่อศาล 

ถ้าผู้ใดที่เกี่ยวในคดีร้องขอขึ้น ท่านว่าผู้พิพากษาที่มีหน้าที่มีอํานาจที่จะออกคําสั่งให้มีการอายัติแก่เรือ
ลําเดียวหรือหลายลํา อันต้องหาว่าเป็นต้นเหตุในการที่เรือโดนกันนั้นได้ 

 
มาตรา ๓๑๐  (๑) ถ้ามีความผิดอย่างใดต่อกฎข้อบังคับสําหรับป้องกันเหตุเรือโดน

กัน เกิดขึ้นเพราะความละเมิดของนายเรือ หรือเจ้าของเรือลําใด อันเป็นละเมิดที่กระทําด้วยความจง
ใจ ท่านว่านายเรือหรือเจ้าของเรือผู้นั้น มีความผิดต้องระวางโทษานุโทษสําหรับทุกครั้งที่ละเมิด
เช่นนั้นเป็นสามสถาน สถานหนึ่งให้จําคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สถานหนึ่งให้ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าพัน
บาท สถานหนึ่งทั้งจําทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน 

(๒) ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่บุคคล หรือทรัพย์สมบัติเพราะเหตุเรือลําใดไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ในกฎข้อบังคับสําหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันท่านว่าให้ถือว่า
ความเสียหายอันนั้นเท่ากับได้มีขึ้นจากความละเมิดอันจงใจของผู้ควบคุมการอยู่บนดาดฟ้าเรือลํานั้น
ในขณะที่เกิดเหตุ เว้นไว้แต่ถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจว่ามีเหตุอันจําเป็นในขณะนั้นที่จะต้อง
ประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว 

(๓) ในคดีเรื่องเรือโดนกัน ถ้าปรากฏขึ้นต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีนั้นว่าได้มีความละเมิด
เกิดขึ้นต่อข้อบังคับข้อหนึ่งข้อใดแห่งกฎข้อบังคับสําหรับป้องกันเหตุเรือโดนกัน ท่านให้ถือว่าความผิด
ที่เป็นมูลแห่งคดีนั้นตกอยู่กับเรือลําที่ได้มีความละเมิดอันนั้น เว้นไว้แต่ถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่พอใจ
ว่าได้มีเหตุอันจําเป็นที่จะต้องประพฤติให้ผิดไปจากกฎข้อบังคับที่ว่ามาแล้ว 

 
มาตรา ๓๑๑  เมื่อเจ้าของเรือหรือนายเรือลําใดต้องการกฎข้อบังคับสําหรับป้องกัน

เหตุเรือโดนกัน ก็ให้เจ้าท่าจ่ายให้ตามความประสงค์ 
 
มาตรา ๓๑๒  เมื่อเกิดเหตุเรือสองลําโดนกันขึ้นเวลาใด นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ

ทั้งสองฝ่าย เมื่อเห็นว่าจะกระทําได้เพียงใดโดยไม่เป็นที่น่ากลัวอันตรายจะมีขึ้นแก่เรือ หรือลูกเรือ 
หรือคนโดยสาร (ที่หากจะมี) ในเรือของตน ท่านว่าเป็นหน้าที่ของนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือควรจะ
กระทําดังต่อไปนี้ คือ 

(ก) ต้องช่วยเหลือตามความสามารถที่จะกระทําได้เพียงใด แก่เรืออีกลําหนึ่งที่โดน
กัน และแก่นายเรือ, ลูกเรือและคนโดยสาร (ถ้าหากมี) ของเรือลํานั้น เพื่อป้องกันให้พ้นจากอันตรายที่
จะพึงเกิดจากเหตุที่เรือโดนกันนั้นและต้องรอเรืออยู่ใกล้กับเรือลํานั้น จนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่าไม่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ต้องการให้ช่วยเหลืออีกต่อไป 
(ข) ต้องแจ้งชื่อเรือ ช่ือเมืองท่าที่เป็นสํานักนี้ของเรือของตน และมาจากเมืองท่าใด 

จะไปเมืองท่าใด แก่นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรืออีกลําหนึ่งที่โดนกันนั้นให้ทราบ 
ถ้านายเรือ หรือผู้ที่ควบคุมเรือลําใด ละเลยไม่กระทําตามข้อปฏิบัติที่ว่าไว้ในมาตรา

นี้ และไม่มีเหตุอันสมควรที่จะแก้ตัวได้ว่าเป็นด้วยเหตุใด ท่านว่าถ้าไม่มีสักขีพยานแน่นอนว่าเป็นอย่าง
อ่ืน ต้องถือว่าเหตุเรือโดนกันนั้นได้เกิดขึ้นเพราะความประพฤติผิด หรือความละเลย หรือความ
ประพฤติละเมิดฉะนั้น 

ถ้านายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือลําใด ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะแก้ตัวได้ และผู้นั้นไม่
กระทําตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษานุโทษเป็นสามสถาน สถานหนึ่ง
ให้จําคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สถานหนึ่งให้ปรับเป็นเงินไม่เกินกว่าพันบาท สถานหนึ่งทั้งจําทั้งปรับเช่น
ว่ามาแล้วด้วยกัน ถ้าและเป็นผู้ที่มีประกาศนียบัตรสําหรับทําการในหน้าที่เช่นนั้น ท่านว่าต้องมีการ
พิจารณาความที่ประพฤติผิด และให้งดประกาศนียบัตรนั้นเสีย หรือห้ามไม่ให้ใช้อีกต่อไปก็ได้ สุดแต่
สมควรแก่การ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบที่ ๑ 
แบบคําถามซึ่งนายเรือต้องชี้แจงในเวลาที่เรือเข้ามาถึง 

   
 
(๑) วันที่เรือมาถึง...................................................................................  
(๒) ช่ือเรือ..............................................................................................  
(๓) ธงชาติของเรือ .................................................................................  
(๔) ประเภทของเรือ...............................................................................  
(๕) เรือขนาดกี่ตัน ..................................................................................  
(๖) ช่ือนายเรือ .......................................................................................  
(๗) เรือมาขึ้นแก่ผู้ใด ..............................................................................  
(๘) เรือมาจากไหน.................................................................................  
(๙) ได้ออกเรือจากนั่นเมื่อวันใด .............................................................  
(๑๐) ประเภทสินค้าที่บรรทุกมาในเรือ ..................................................  
(๑๑) มียาฝิ่นบรรทุกมาเท่าไร ................................................................  
(๑๒) มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์มาเท่าไร ................................................  
(๑๓) มีเครื่องอาวุธอย่างไรเท่าไร ...........................................................  
(๑๔) มีเครื่องกระสุนปืนและเครื่องระเบิดอย่างไรเท่าไร .......................  
(๑๕) มีโรคร้ายที่ติดกันได้หรือไม่ ...........................................................  
(๑๖) ได้มีคนตายในเรือหรือไม่ ..............................................................  
(๑๗) จํานวนคนประจําเรือ ....................................................................  
(๑๘) จํานวนคนโดยสารชั้นมีห้องให้พัก.................................................  
(๑๙) จํานวนคนโดยสาร ที่อาศัยพักบนดาดฟ้า .....................................  
(๒๐) จดหมายเหตุ .................................................................................  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบที่ ๒ 
พิกัดค่าจ้างนําร่อง 
   

 
ต้ังแต่สันดอนถึงกรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ถึงที่ทอดสมออันไม่น่ากลัวอันตราย

นอกสันดอน คิดรวมทั้งขามาขาไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พิกัดสําหรับเรือกลไฟ และสาํหรับเรือใบที่มีเรือจูง 
   

 
เรือขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ ตันลงมา     เงิน ๑๑๕ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๑๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๒๐๐ ตัน  เงิน ๑๓๗ บาท 

๕๐   สตางค์ 
เรือขนาดเกินกว่า ๒๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๒๕๐ ตัน  เงิน ๑๖๐ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๒๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๓๐๐ ตัน  เงิน ๑๖๖ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๓๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๓๕๐ ตัน  เงิน ๑๗๒ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๓๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๔๐๐ ตัน  เงิน ๑๗๗ บาท 

๕๐   สตางค์ 
เรือขนาดเกินกว่า ๔๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๔๕๐ ตัน  เงิน ๑๘๓ บาท 

๕๐   สตางค์ 
เรือขนาดเกินกว่า ๔๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๕๐๐ ตัน  เงิน ๑๘๙ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๕๕๐ ตัน  เงิน ๑๙๕ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๕๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๖๐๐ ตัน  เงิน ๒๐๐ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๖๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๖๕๐ ตัน  เงิน ๒๐๔ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๖๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๗๐๐ ตัน  เงิน ๒๐๗ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๗๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๗๕๐ ตัน  เงิน ๒๑๐ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๗๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๘๐๐ ตัน  เงิน ๒๑๓ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๘๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๘๕๐ ตัน  เงิน ๒๑๖ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๘๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๙๐๐ ตัน  เงิน ๒๑๙ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๙๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๙๕๐ ตัน  เงิน ๒๒๒ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๙๕๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๑๐๐๐ ตัน  เงิน ๒๒๕ บาท 
เรือขนาดเกินกว่า ๑,๐๐๐ ตัน แต่ตํ่ากว่า ๑๐๕๐ ตัน  เงิน ๒๒๘ บาท 
ถ้าเป็นเรือขนาดเกินกว่า ๑๐๕๐ ตัน ให้เพิ่มค่าจ้างอีกทุก ๆ ๕๐ ตันละ ๒ บาท 
ถ้าเป็นเรือใบที่ไม่มีเรือกลไฟจูง ให้เพิ่มพิกัดอีกร้อยละ ๑๕ 
เมื่อเวลาว่าจ้างผู้นําร่องนั้น ต้องว่าราคาจ้างทั้งขาไปขามารวมกันไม่ให้ว่าจ้างเฉพาะขาไปหรือ

ขามาอย่างเดียว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ค่าจ้างนําร่องระหว่างต้ังแต่สันดอนถึงเกาะสีชัง 
หรืออ่างศิลาและตั้งแต่เกาะสีชังและอ่างศิลาถึงสันดอน 

   
 

สําหรับเรือกลไฟหรือเรือใบ 
ที่เข้ามาหรือจะออกไปยัง         }       ให้คิดเพียง ๑ ส่วน ใน ๓ ของพิกัด 
ตําบลท่ีออกชื่อข้างบนนี้ 
 
สําหรับเรือกลไฟหรือเรือใบที่ได้เข้ามากรุงเทพฯ แล้วจะออกไปยังตําบลท่ีออกชื่อข้างบนนี้ :- 
(ก) ถ้าเป็นเรือขนาดต่ํากว่า ๖๐๐ ตัน เงิน ๕๐ บาท 
(ข) ถ้าเป็นเรือขนาดเกินกว่า ๖๐๐ ตัน ให้คิดเพิ่มจากจํานวนที่เกินอีกทุก ๆ ๑๐๐ ตันละ 

๓ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ค่าจ้างนําร่องตั้งแต่สันดอนถึงเกาะพระ 
และตั้งแต่เกาะพระมาสันดอน 

   
 

ให้คิดเพียงส่วน ๑ ใน ๓ ของพิกัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ค่าจ้างนําร่องภายในเขตท่า 
   

 
(๑) ต้ังแต่สุดเขตท่ากรุงเทพฯ ทิศใต้ 

ถึงวัดพระยาไกร      เงิน ๑๕ บาท 
(๒) ต้ังแต่วัดพระยาไกรถึงหน้าสถานบริษัท 

เบอร์นิโอกําปนี      เงิน ๑๐ บาท 
(๓) ต้ังแต่หน้าสถานบริษัทบอร์นิโอกําปนี ถึง 

ปากคลองผดุง      เงิน ๑๐ บาท 
(๔) ต้ังแต่ปากคลองผดุงฯ ถึงสุดเขตทิศใต้ 

ของทําเลสําหรับทอดสมอจอดเรือรบ   เงิน ๑๐ บาท 
(๕) ต้ังแต่สุดเขตทิศใต้ของทําเลสําหรับทอด 

สมอจอดเรือรบถึงหน้ากระทรวงทหารเรือ   เงิน ๑๐ บาท 
(๖) ต้ังแต่หน้ากระทรวงทหารเรือถึงสุดเขตท่า 

ทิศเหนือ       เงิน ๑๐ บาท 
(๗) สําหรับนําเรือเข้าอู่หรือออกจากอู่    เงิน ๑๐ บาท 
ถ้าเป็นเรือขนาดเกินกว่า ๑,๒๐๐ ตัน ให้เพิ่มพิกัดอีกระยะละ ๕ บาท สําหรับทุกระยะที่ว่ามา

นี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ค่าจ้างนําร่องสําหรับย้ายหรือที่นอกเขตท่า 
   

 
สําหรับทุกไมล์หรือส่วนของหนึ่งไมล์   เงิน ๕ บาท 
คําช้ีแจง ถ้าต้องหน่วงผู้นําร่องไว้ในเรือโดยไม่ใช่เพราะเหตุต้องคอยคราวน้ําต้องคิดค่าจ้าง

ให้วันละ ๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบที่ ๓ 
พิกัดค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ 

   
 

สําหรับเรือกําป่ันเดินทะเลที่เข้ามาในแม่น้ําเจ้าพระยา 
คิดตามขนาดเรือ      ตันละ ๕ สตางค์ 

สําหรับเรือกําป่ันเดินทะเลที่ทอดสมอที่เกาะสีชัง  
คิดตามขนาดเรือ      ตันละ ๓ สตางค์ 

สําหรับเรือกําป่ันเดินทะเลที่เข้ามาอยู่นอกสันดอน 
คิดตามขนาดเรือ      ตันละ ๓ สตางค์ 

สําหรับเรือกําป่ันเดินทะเลที่ทอดสมอ ณ ทําเล 
ทอดสมออ่างศิลา คิดตามขนาดเรือ    ตันละ ๓ สตางค์ 

สําหรับเรือกําป่ันเดินทะเลที่เข้าในเขตท่าหรือ 
แม่น้ําอ่ืน ๆ ในประเทศไทย คิดตามขนาดเรือ   ตันละ ๓ สตางค์ 

สําหรับเรือที่เดินตามชายฝั่งทะเล คิดตามขนาดเรือ  ตันละ ๔ สตางค์ 
บรรดาเรือโป๊ะจ้าย เรือสําเภา และเรืออย่างอื่น ๆ ที่ใช้ทําการ เฉพาะสําหรับบรรทุกสินค้าไป

ส่ง หรือรับมาจากเรือกําป่ันที่พักอยู่นอกปากน้ํานั้น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมประภาคารเช่นว่ามาแล้ว 
 
พระราชบัญญัติตราไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ เป็นวันที่ 

๙๗๙ ในรัชกาลปัจจุบันนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แก้ไข 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


