
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เรือสยาม 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทร  โยธนิ 

ตราไว ณ วันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายวาดวยเรือสยาม 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติเรือสยาม พุทธศักราช 

๒๔๘๑” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดรอยแปดสิบวัน นับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการจด

ทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวน้ําสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติวา
ดวยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตวน้ําสยาม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๔๗๙ และบรรดากฎหมาย กฎและขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔  เรือราชนาวีสยามเปนเรือสยาม แตไมอยูภายใตบังคับบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. “นานน้ําสยาม” หมายความถึง บรรดานานน้ําที่อยูภายใตอธิปไตยของ
ประเทศสยาม 

๒. “เมืองทา” หมายความถึง ทําเล หรือถ่ินที่ทอดจอดเรือเพ่ือขนถายคนโดยสาร
หรือของ 

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

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

ลากจูง เพ่ือหากําไร จากเมืองทาหรือถ่ินที่แหงหนึ่งภายในนานน้ําสยามไปยังเมืองทาหรือถ่ินที่อีก
แหงหนึ่งหรือหลายแหงภายในนานน้ําสยาม 

๘. “การประมง” หมายความถึง การจับสัตวน้ําทุกชนิดรวมทั้งที่ใชเรือไปทําการ
จับสัตวน้ําหรือเปนพาหนะไปทําการจับสัตวน้ําดวย 

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

๑๐. “คนประจําเรือ” หมายความถึง บรรดาคนที่มีหนาที่ทําการประจําอยูในเรือ 
๑๑. “รัฐมนตรี” หมายความถึง รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๒. “เจาทา” หมายความถึง อธิบดีกรมเจาทาหรือผูทําการแทนอธิบดีกรมเจา

ทา และหมายความถึงผูที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาทา หรือใหรักษาการแทนเจาทา 
๑๓. “นายทะเบียนเรือ” หมายความถึง ผูที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน

เรือ หรือใหรักษาการแทนนายทะเบียนเรือ 
 

หมวด ๑ 
การจดทะเบียนเรือสยาม 

   
 

มาตรา ๖  การจดทะเบียนเรือสยามตามพระราชบัญญัตินี้ตองจดตอนายทะเบียน
เรือ 

 
มาตรา ๗  ผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือสยามไดนั้น จะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามตองมีสัญชาติไทย 
ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ตองจดทะเบียนตามกฎหมายสยาม มี

สํานักงานใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักรสยาม และ 
๑. ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนทั้งหมด ตองมีสัญชาติไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒. ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนทั้งหมดซึ่งตองรับผิดรวมกัน
โดยไมจํากัดจํานวนตองมีสัญชาติไทยและทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบตอง
เปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

๓. ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการสวนมากตองมีสัญชาติไทย และทุนของ
บริษัทนั้นไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบตองเปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยและบริษัทนั้นตอง
ไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกหุนผูถือ 

 
มาตรา ๘  เรือดังจะกลาวตอไปนี้ เมื่อไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

ใหถือวาเปนเรือสยาม 
สําหรับการคาในนานน้ําสยาม 
๑. เรือกล ขนาดตั้งแตสิบตันกรอสสข้ึนไป 
๒. เรือทะเลที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแตย่ีสิบตันกรอสสข้ึนไป 
๓. เรือลําน้ําที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสสข้ึนไป 
สําหรับการประมง 
๑. เรือกลทุกขนาด 
๒. เรือที่มิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสสข้ึนไป 
 
มาตรา ๙  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ซึ่งมิไดใชประโยชนตามมาตรา ๔๗ แม

จะมีขนาดดังกลาวไวในมาตรากอน และเรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ขนาดต่ํากวาที่กลาวไวใน
มาตรากอน สําหรับการคาในนานน้ําสยามหรือการประมงแลวแตกรณี ไมตองจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี ้

เรือซึ่งกลาวในมาตรานี้ ใหถือวาเปนเรือสยามดวย 
 
มาตรา ๑๐  ในการขอจดทะเบียนเปนเรือสยาม ผูขอตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
๑. ย่ืนคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพของกรมเจาทา 
๒. ทําคํารับรองวาเง่ือนไขในการที่จะถือกรรมสิทธิ์ไดเปนไปตามมาตรา ๗ และ

นําพยานหลักฐานมาพิสูจนคํารับรองนั้น ถาผูขอเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ตองนําใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมาแสดง 

๓. ย่ืนใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ ซึ่งพนักงานตรวจเรือกรมเจาทาไดออกให
ตามมาตรา ๑๒ 

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

ชัดเจนไวที่ตัวเรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



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 
 

เมื่อไดจดทะเบียนเปนเรือสยามแลว และตราบใดที่การจดทะเบียนนั้นยังไมส้ิน
ไป ใหเปนหนาที่ของผูควบคุมเรือที่จะรักษาเครื่องหมายดังกลาวแลวนั้นใหถาวรอยูเสมอ จะ
เปลี่ยนแปลงหรือปดบังไมได นอกจากเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๒  เรือที่จะขอจดทะเบียนเปนเรือสยามตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจ

เรือไปแสดงตอนายทะเบียนเรือวาเรือนั้นไดรับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมเจาทาถูกตอง
ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําสยาม 

 
มาตรา ๑๓  ในการรับจดทะเบียนเปนเรือสยาม ใหนายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญ

แสดงการตรวจเรือไว และถามีใบสําคัญของผูตอเรือหรือหนังสือสําคัญแสดงการโอนก็ใหเก็บไว
ดวย 

 
มาตรา ๑๔  สมุดทะเบียนเรือสยามใหทําตามแบบพิมพของกรมเจาทา และใหมี

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

ดวย 
 
มาตรา ๑๕  เรือลําใดไดจดทะเบียนเปนเรือสยาม ณ เมืองทาใด เมืองทานั้นเปน

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 
 

หมวด ๒ 
ใบทะเบียนเรือสยาม 

   
 

มาตรา ๑๖  เมื่อไดจดทะเบียนเรือแลว ใหนายทะเบียนเรือออกใบสําคัญแสดง
การจดทะเบียนตามแบบพิมพของกรมเจาทาใหแกผูขอจดทะเบียน ใบสําคัญนี้ใหเรียกวา “ใบ
ทะเบียน” 

 
มาตรา ๑๗  ในระหวางเวลาท่ีคงใชเรือนั้น ใบทะเบียนใหใชเปนเอกสารประจํา

เรือ และผูควบคุมเรือตองรักษาไวในเรือเสมอ ผูใดจะเอาไปเสียจากเรือไมได นอกจากเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น และเมื่อเจาพนักงานขอตรวจ ผูควบคุมเรือตองนําออก
แสดงทันที 

 



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 
 

มาตรา ๑๘  ถาใบทะเบียนสูญหายหรือเปนอันตรายไปดวยประการอื่น หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูควบคุมเรือขอใบทะเบียนใหมแทนใบเกาจากนายทะเบียนเรือประจํา
เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 

ถากรณีดังกลาวแลวเกิดขึ้นนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ใหผูควบคุมเรือ
ขอใบทะเบียนชั่วคราวที่เมืองทาแรกถึง ซึ่งมีนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามแลวแต
กรณี 

เมื่อเรือมาถึงเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ผูควบคุมเรือตองนําใบทะเบียนชั่วคราว
สงนายทะเบียนเรือประจําเมืองทานั้นภายในกําหนดสิบวันนับแตวันเรือถึง เพ่ือนายทะเบียนเรือจะ
ไดออกใบทะเบียนใหมแทนใบเกา 

ในกรณีที่ใบทะเบียนไมมีที่วางสําหรับกรอกรายการตาง ๆ ไดตอไป ใหนาย
ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามแลวแตกรณี ออกใบประจําตอตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อไดออกใบทะเบียนใหมแทนใบเกาแลว ถาใบเกายังมีอยูในกรณี

ที่ชํารุดในสาระสําคัญ หรือไดพบในภายหลังในกรณีที่สูญหาย ใหผูควบคุมเรือสงแกนายทะเบียน
เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือโดยดวน เพ่ือจัดการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูควบคุมเรือใหผูควบคุมเรือคนใหมนําใบ

ทะเบียนกับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประจําตัวของตนไปแสดงตอเจาทาหรือนายทะเบียน
เรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยาม แลวแตกรณีกอนเรือออก 

เมื่อเจาพนักงานดังกลาวมานั้นไดพิจารณาเปนที่พอใจแลว ใหหมายเหตุการ
เปลี่ยนตัวผูควบคุมเรือในใบทะเบียนและลงนามกํากับไว 

เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูควบคุมเรือนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ใหเจา
พนักงานผูหมายเหตุรายงานไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนเรือสยามที่จดทะเบียนแลวบางขนาดมิตองปฏิบัติตาม
บทแหงมาตรานี้ โดยออกเปนกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเปนผูหมายเหตุไวในใบทะเบียน 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนาย

ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามประจําเมืองทาที่มีการเปล่ียนกรรมสิทธิ์หรือที่เรือแรกถึง
แลวแตกรณีเปนผูหมายเหตุในใบทะเบียนแตจะตองแจงใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน
ทะเบียนของเรือนั้นทราบ และไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนเรือนั้นกอน 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกคราห 

ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมือง



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 
 

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียน
เรือนั้น บันทึกขอความที่ไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปนหลักฐาน 

ในกรณีดังกลาวแลวในวรรคกอน ถาใบทะเบียนไมสูญหายหรือไมถูกทําลายใหผู
ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนแกนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามประจําเมืองทาที่เกิด
เหตุหรือที่แรกถึง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๓  ใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยาม แลวแตกรณี สงใบ

ทะเบียนที่ไดรับไวตามมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ 
 
มาตรา ๒๔  ถาเรือไดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ หรือตอข้ึนใหมนอกราชอาณาจักรสยาม

และเปนเรือของบุคคลผูมีลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ เจาพนักงาน
กงสุลสยามอาจออกใบทะเบียนชั่วคราวใหแกผูควบคุมเรือ และใหเจาพนักงานกงสุลสยามสง
สําเนาใบทะเบียนชั่วคราวนั้นไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียน
โดยดวน 

ขอความในใบทะเบียนชั่วคราวตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 
๑. ช่ือเรือ 
๒. ช่ือผูควบคุมเรือ 
๓. ช่ือเจาของเรือ และในกรณีที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ช่ือเจาของทั้งเกาและใหม 
๔. เหตุที่ไดกรรมสิทธิ์เรือนั้น 
๕. วัน เดือน ป และตําบลที่ไดกรรมสิทธิ์ 
๖. รายการเกี่ยวดวยขนาดเรือ การตอเรือ และรายการอื่น ๆ เทาที่แสดงได 
๗. ช่ือเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียนเปนเรือสยาม 
 
มาตรา ๒๕  ใบทะเบียนชั่วคราวซึ่งเจาพนักงานกงสุลสยามออกใหตามมาตรา

กอน ใหใชไดเชนเดียวกับใบทะเบียนตัวจริงและใหใชไดจนกวาเรือนั้นมาถึงเมืองทาแรกใน
ราชอาณาจักรสยามที่มีนายทะเบียนเรือ แตหามมิใหใชเกินกําหนดหกเดือนนับแตวันออกใบ
ทะเบียนชั่วคราวนั้น 

ใหผูควบคุมเรือสงใบทะเบียนชั่วคราวแกนายทะเบียนเรือภายในเจ็ดวัน นับแต
วันที่เรือนั้นมาถึงเมืองทาซึ่งมีความจํานงจะจดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๖  ภายในนานน้ําสยาม เมื่อเรือลําใดจะออกไปยังเมืองทาหนึ่งเมืองทา

ใด เพ่ือจะจดทะเบียนเปนเรือสยามและประสงคจะรับประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวาง
เดินทางนั้น ใหผูควบคุมเรือขอใบผานเมืองทาช่ัวคราวจากเจาทาผูควบคุมถิ่นที่ที่เรือจะออกไป 

ใบผานเมืองทาช่ัวคราวนี้ใหใชไดเสมือนใบทะเบียนภายยในกําหนดเงื่อนไขอัน
ระบุไวในผานเมืองทาช่ัวคราวนั้น 

ในการขอใบผานนี้ เมื่อเจาทาไดพิจารณาไมเห็นสมควรจะไมอนุญาตก็ได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การโอนกรรมสิทธิ์เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว 

   
 

มาตรา ๒๗  การโอนโดยนิติกรรมซึ่งกรรมสิทธิ์เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว ให
ย่ืนคํารองตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น เพ่ือขอใหจัดการโอนไวใน
สมุดทะเบียน 

สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ ใหทําเปนหนังสือตามแบบพิมพของกรม
เจาทา ตอหนานายทะเบียนเรือดังกลาวมาแลว 

ถามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวมาแลวนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ให
นายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามประจําเมืองทาที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้น แลวแต
กรณี ทําหนาที่เปนนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุการโอนไวใน
ใบทะเบียนและสงสําเนาสัญญา ถาจําเปนก็รวมทั้งคําแปลสัญญาอันรับรองวาถูกตองไปยังนาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน เมื่อไดรับเอกสารเชนวานั้นและเห็นวา
ถูกตองแลวใหนายทะเบียนเรือจดการโอนไวในสมุดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอน เมื่อปรากฏวาผูรับโอนไมตอง

ดวยลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ 
๑. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาที่กลาวนั้นเรียกใบทะเบียนคืน และใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
๒. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือ หรือเจา

พนักงานกงสุลสยาม แลวแตกรณี เรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเกี่ยวกับเหตุการณและใบ
ทะเบียนนั้น พรอมทั้งเอกสารตาง ๆ ที่ระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อกรรมสิทธิ์ในเรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของผูใด

โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ใหผูนั้นสงใบทะเบียนพรอมทั้งคํารับรองและพยานหลักฐานเกีย่วกบั
สัญชาติของตนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่เรือไดตกไปเปนของผูนั้น 

เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาสอบถามได 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อเรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว ไดตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติ

กรรมเปนของบุคคลที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ ใหผูที่ไดกรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นคํา
รองเปนหนังสือตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ เพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้น
ในนามของตน ภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในมาตรากอนพรอมทั้งนําพยานหลักฐานมาแสดงวา
ตนไดกรรมสิทธิ์และเปนผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามได 



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 
 

เมื่อไดรับคํารองและพยานหลักฐานดังกลาวขางตนแลว ถามีมูลพอเชื่อฟงได
ภายในเจ็ดวัน ใหนายทะเบียนเรือจัดใหปดประกาศคํารองนั้นไว ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ
และโฆษณาในหนังสือพิมพโดยผูรองตองออกคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถาพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศไวแลว ไมมีผูใดคัดคานตอนาย
ทะเบียนเรือ ใหนายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผูรองและเมื่อไดสอบพยานหลักฐานเปนที่
ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนเรือบันทึกรายการไวในสมุดทะเบียนและหมายเหตุใบทะเบียนตามคํา
รองนั้น 

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

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีที่เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว ไดตกไปโดยทางอื่น

นอกจากนิติกรรม เปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา 
๗ ก็ดีหรือในกรณีที่บุคคลผูเปนเจาของขาดลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ถาเจาของเรือมี
ความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือสยามตอไปก็ใหจัดการโอนไปยังผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือ
สยามไดตามมาตรา ๗ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เรือไดตกไปเปนของตน หรือนับแตวันที่ขาด
ลักษณะเชนนั้น แลวแตกรณี แตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือสยาม
ตอไป ก็ใหย่ืนคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสีย
ภายในเกาสิบวัน ดังกลาวแลวดุจกัน 

ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยาง
ใด ใหถือวาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือสยามตอไป และเมื่อกรมเจาทา
รองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกา
สิบวันดังกลาวแลว เพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตาม
มาตรา ๗ เมื่อขายไดและหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแก
บุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

ในระหวางที่จัดการโอนดังกลาวขางตน ใหถือวาเรือนั้นเปนเรือสยาม แตในกรณี
ที่มิไดจัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือสยาม เมื่อพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่เรือนั้นเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดและเมื่อพน
กําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลว ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๒  เมื่อหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดซึ่งเปนเจาของเรือสยามที่ได

จดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของบุคคลอื่นใดโดยนิติกรรม หรือโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมให
หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการบริษัทแลวแตกรณี แจงความตอนายทะเบียนเรือประจํา



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 
 

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนทราบวาหุนไดตกไปเปนของ
บุคคลอื่นนั้นพรอมทั้งย่ืนรายงานเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่ไดมาเปนเจาของหุนนั้นดวย 

เพ่ือการนี้ ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาสอบถามได 

 
มาตรา ๓๓  ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซึ่งเปนเจาของเรือสยามที่ไดจด

ทะเบียนแลวขาดลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ ใหนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย เวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะ
ไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ขาด
ลักษณะเชนนั้น 

 
มาตรา ๓๔  ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซึ่งเปนเจาของเรือสยามที่ไดจดทะเบียน

แลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ ใหผูมี
สวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซึ่งการโอนหรือตกทอดไปเปน
เหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

ในการที่จะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามที่
ไดจดทะเบียนแลวได เพ่ือประโยชนในการที่จะรองขอตอศาลใหส่ังขายทอดตลาดนั้น ใหถือเอา
หุนซึ่งไดโอนไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลว เปนหุนที่จะตองขายทอดตลาด
ดังกลาวนี้ ถามีจํานวนมากกวาที่จําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนที่มีเลข
หมายนอยที่สุดเปนลําดับขึ้นไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะที่จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์
เรือสยามตามมาตรา ๗ หุนนอกนั้นไมตองขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ลงในประกาศครั้ง
แรก ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซื้อหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะที่จะถือกรรมสทิธิ์
เรือสยามได ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 
มาตรา ๓๕  ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซึ่งเปนเจาของเรือสยามที่

ไดจดทะเบียนแลวไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗ ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอ
นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนทราบ
เหตุการณนั้น และถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่แจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตาม
มาตรา ๗ ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

เพ่ือการนี้ ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เก่ียวของมาสอบถามได 

 
หมวด ๔ 

การจํานองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับ 



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 
 

เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว 
   

 
มาตรา ๓๖  สัญญาจํานองเรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลวนั้น ใหทําเปนหนังสือ

ตามแบบพิมพของกรมเจาทา และจดทะเบียนการจํานองตอหนานายทะเบียนเรือประจําเมืองทา
ข้ึนทะเบียนของเรือนั้น 

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

การจดทะเบียนดังบัญญัติไวในสองวรรคกอนนั้น ใหจดไวในสมุดทะเบียนและ
หมายเหตุไวในใบทะเบียน 

 
มาตรา ๓๗  ถาจะตองปฏิบัติตามความในมาตรากอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามประจําเมืองทาหนึ่งเมืองทาใด แลวแต
กรณีเปนผูทําหนาที่นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ โดยหมายเหตุไวในใบ
ทะเบียนแลวสงสําเนาใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน เมื่อไดรับ
สําเนาเชนนั้นแลว ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือจดขอความนั้นไวในสมุด
ทะเบียน 

 
หมวด ๕ 

ช่ือเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมอืงทาข้ึนทะเบยีน 
การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม 

   
 

มาตรา ๓๘  เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลวจะใชช่ืออยางอ่ืนใหผิดไปจากที่ไดจด
ทะเบียนไวไมได 

ช่ือของเรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว จะเปลี่ยนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดีกรมเจาทา 

การขอเปลี่ยนชื่อเรือ ใหทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อเรือแลวการแกช่ือที่ตัวเรือ ในสมุด

ทะเบียน ในใบทะเบียน ในเอกสารอื่นทุกฉบับซึ่งเห็นวาสมควร และการโฆษณาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนชื่อเรือนั้น ใหทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๐  เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว เมื่อไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือ

สวนอื่นของเรือใหผิดไปจากรายการซึ่งปรากฏอยูในใบทะเบียน ผูควบคุมเรือตองแจงการ



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 
 

เปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามประจําเมืองทาที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เชนวานั้นโดยดวน ถาที่เมืองทานั้นไมมีเจาพนักงานดังกลาวแลว ตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงที่เมืองทาแรกถึงซึ่งมีเจาพนักงานดังกลาวแลว 

 
มาตรา ๔๑  ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนเรือตามมาตรากอน ให

ผูควบคุมเรือสงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมเจาทาไปแสดงดวย 
ถานายทะเบียนเรือที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงมิใชนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือนั้นหมายเหตุรายการเปลี่ยนแปลงไวในใบทะเบียนแลว
ลงนามกํากับไวและใหรายงานรายการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน
ทะเบียนของเรือทราบโดยดวน 

 
มาตรา ๔๒  ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอเจาพนักงานกงสุลสยามตามมาตรา 

๔๐ ใหผูควบคุมเรือสงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมเจาทา หรือถาไมมีใบตรวจเรือ
เชนนั้นก็ใหสงใบตรวจเรือของบุคคลผูซึ่งกรมเจาทาไดระบุไวหรือผูซึ่งมีความรูและฐานะที่เทียบ
กันไดอยางใกลเคียงไปแสดงดวย 

ใหเจาพนักงานกงสุลสยามหมายเหตุรายการการเปลี่ยนแปลงนั้นไวในใบ
ทะเบียนแลวลงนามกํากับไว และใหรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใหนายทะเบียนเรือประจาํเมอืง
ทาข้ึนทะเบียนของเรือทราบโดยดวน กับใหสงสําเนาใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือซึ่งรับรอง
วาถูกตองไปใหดวย 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดรับรายงานการเปลี่ยนแปลงและเอกสารเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงแลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือส่ังใหจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นไว และออกใบทะเบียนใหใหม 

ถาเรือนั้นไมอยูที่เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา
ข้ึนทะเบียนของเรือสงใบทะเบียนใหมไปใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลสยามที่ไดรับ
แจงการเปลี่ยนแปลงนั้น แลวแตกรณี 

เมื่อไดรับใบทะเบียนใหมแลว ใหผูควบคุมเรือคืนใบทะเบียนเดิมซึ่งตองสงไปให
นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔  เรือสยามที่ไดจดทะเบียนไวแลว จะขอโอนไปขึ้นทะเบียนเรือ ณ 

เมืองทาอ่ืนภายในราชอาณาจักรสยามก็ได คําขอใหทําเปนหนังสือย่ืนตอนายทะเบียนเรือประจํา
เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น โดยบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสีย
ในเรือนั้น 

เมื่อมีผูมาขอโอนเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือตามความในวรรคกอน ใหนายทะเบียน
เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือแจงการอนุญาตการโอนนั้นพรอมทั้งสงสําเนาเอกสารตาง ๆ 



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 
 

อันเกี่ยวกับเรือและรายนามบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้น
ไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาที่มีความจํานงจะขึ้นทะเบียน 

เมื่อนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนใหมไดรับเอกสารตาง ๆ ดังกลาว
แลวขางตน ใหจดรายการของเอกสารเหลานั้น และรายนามบุคคลทั้งหมดเชนวานั้นลงในสมุด
ทะเบียน แลวออกใบทะเบียนใหใหม สวนใบทะเบียนเดิมใหเรียกคืน เมืองทานี้ยอมเปนเมืองทา
ข้ึนทะเบียนของเรือนั้นตอไป และใหเปลี่ยนชื่อเมืองทาที่ตัวเรือเปนชื่อเมืองทาใหม 

 
มาตรา ๔๕  การจดทะเบียนเปนเรือสยามสิ้นไปดวยเหตุตาง ๆ ดังระบุไวใน

มาตรา ๒๒ 
เมื่อการจดทะเบียนเปนเรือสยามไดส้ินไปดวยเหตุสูญหาย ถูกเพลิงเผาผลาญ 

อับปาง ทําลาย หรือถูกละท้ิง จะขอจดทะเบียนใหมเปนเรือสยามไดก็แตโดยปฏิบัติตามความใน
มาตรา ๑๒ เทานั้นและในกรณีเชนวานี้ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม 

คาธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้ ใหเรียกเก็บเต็มอัตรา หรือเพียง
บางสวนแลวแตพฤติการณตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  เรือที่ไมเคยจดทะเบียนเปนเรือสยามมาขอจดทะเบียนเปนเรือสยาม 

ตองจดในชื่อเรือที่ใชอยูในขณะที่ขอจดทะเบียน สวนเรือที่เคยจดทะเบียนเปนเรือสยามแลวมาขอ
จดทะเบียนใหมตองจดในชื่อเรือที่ใชอยูในขณะที่ขอจดทะเบียน แตในคํารองผูขอจดทะเบียนตอง
แจงช่ือเรือครั้งสุดทายที่ใชอยูในขณะที่การจดทะเบียนเปนเรือสยามไดส้ินไป 

 
หมวด ๖ 

สิทธิและหนาที่พิเศษของเรือสยาม 
   

 
มาตรา ๔๗  นอกจากจะมีความตกลงกับตางประเทศเปนอยางอ่ืน เรือสยามซึ่ง

ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเรือมีขนาดต่ํากวาที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ สําหรับการคา
ในนานน้ําสยามซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๗ เทานั้นจะทําการคาในนานน้ําสยามได 

บทบัญญัติในวรรคกอนไมใชบังคับแกเรือของบุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาวซึ่ง
มีขนาดต่ํากวาที่บัญญัติไวในมาตรา ๘ สําหรับการคาในนานน้ําสยาม 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามได

ตามมาตรา ๗ เชาหรือรับเอาไปโดยประการอื่น ซึ่งเรือสยามมีขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการคา
ในนานน้ําสยามที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเอาไปทําการคาในนานน้ําสยาม 

 
มาตรา ๔๙  เรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว ในระหวางเวลาที่คงใชเรือ ตองมี

เอกสารดังตอไปนี้ประจําเรือ 
๑. ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แลวแตกรณ ี



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 
 

๒. สัญญาคนประจําเรือ 
๓. สัญญาเชาเรือ ถาม ี
๔. ใบตราสง ถาม ี
๕. บัญชีสินคาสําหรับเรือ 
๖. สมุดปูมเรือ 
๗. ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา ถามี 
เอกสารดังกลาวแลวนี้นอกจากใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว แลวแตกรณี 

รัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนมิใหตองมีได โดยออกเปนกฎกระทรวง 
เอกสารดังกลาวขางตน อาจใชพิสูจนสัญชาติเรือได สวนภาษาและแบบพิมพของ

เอกสารนั้น หากมิไดมีขอความบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๐  คนประจําเรือสยามสําหรับการคาในนานน้ําสยามที่ไดจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตินี้แลว ตองมีจํานวนไมนอยกวาอัตราที่อธิบดีกรมเจาทาจะกําหนด และตอง
เปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยเปนจํานวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา 

คนประจําเรือสยามที่กลาวในวรรคกอนตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  เรือสยามเทานั้นที่มีสิทธิใชธงชาติสยามได 
ถาเรือลําใดซึ่งมิใชเรือสยาม ใชธงชาติสยามเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนเรือสยามตอง

ถือวาหรือลํานั้นฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๒  ผูควบคุมเรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว ตองจัดใหมีการชักธงชาติ

สยามในเมื่อ 
๑. เรือราชนาวี หรือเรือราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผูมีอํานาจ

โดยชอบดวยกฎหมายสงสัญญาณสั่งใหชักธงชาติ 
๒. ผานเรือรบสยามหรือเรือรบตางประเทศ 
๓. ขณะเรือเขาหรือออกจากเมืองทาสยาม และเมืองทาตางประเทศ 
๔. ขณะเรืออยูในเมืองทาสยามตั้งแตเวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตยตก 
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนเรือบางขนาดมิตองปฏิบัติตามบทแหงมาตรานี้ไดโดย

ออกเปนกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  หามมิใหผูควบคุมเรือหรือเจาของเรือสยามลําใด กระทําการใด ๆ 

โดยเจตนาจะใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจเรือเขาใจผิดไปวาเรือนั้นเปนเรือตางประเทศ 
 
มาตรา ๕๔  เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ อันพึงจดทะเบียนเปนเรือสยามไดตาม

พระราชบัญญัตินี้ แตยังมิไดจดทะเบียนก็ดี หรือเรือซึ่งไดจดทะเบียนเปนเรือสยามแลวแตการจด
ทะเบียนไดส้ินไปดวยเหตุตาง ๆ ดังระบุไวในมาตรา ๒๒ ก็ดี ไมชอบที่จะไดรับประโยชนอันเรือ



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 
 

สยามจะพึงไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ แตในเรื่องเสียคาธรรมเนียม ตองใชคาปรับ ถูกริบ และ
ตองรับโทษเพื่อความผิดใด ๆ อันเกิดขึ้นในเรือ หรือโดยคนประจําเรือ ใหจัดการแกเรือนั้น
เชนเดียวกับเปนเรือสยามที่ไดจดทะเบียนแลว 

 
หมวด ๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

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

๑. เจาทา หรือผูรักษาการแทนเจาทา 
๒. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผูทําหนาที่ดังตอไปนี้ คือ ผูบังคับบัญชาปอม ผู

บังคับการเรือหรือผูบังคับการกองทหารแหงราชนาว ี
๓. เจาพนักงานประมงหรือเจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนงประจําแผนกขึ้น

ไป 
๔. เจาพนักงานอื่น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งเพ่ือการนี ้
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ เจาพนักงานประมงและเจาพนักงานศุลกากรต่ํากวา

ตําแหนงประจําแผนกลงมา ใหถือวาเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
 
มาตรา ๕๖  ในกรณีตอไปนี้จะกักเรือ หรือยึดเอกสารเกี่ยวกับเรือ หรือทั้งสอง

ประการก็ได 
๑. ในกรณีฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ 

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา๔๗ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๓ 

๒. ในกรณีความผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นในเรือ และมีอัตราโทษจําคุกกําหนดไวใน
กฎหมายอยางต่ําสิบป หรือสูงกวานั้น 

 
มาตรา ๕๗  ใหเจาพนักงานตอไปนี้ มีอํานาจกักและยึดตามความในมาตรากอน 
๑. พนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญ ตามความในประมวลกฎหมายวิธี

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

อนุญาตจากศาล การนับระยะเวลานั้น ถาเรืออยูในเมืองทาสยาม ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่กักเรือหรือ
ยึดเอกสาร ถาเรือมิไดอยูในเมืองทาสยามใหนําเรือเขามาในเมืองทาสยามโดยดวน และระยะเวลา
เชนวานั้น ใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่เรือถึงเมืองทาสยาม 



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 
 

ถาเจาพนักงานเห็นเปนการสมควรที่จะขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกวา
สองวัน ก็ใหย่ืนคํารองตอศาลภายในระยะเวลาเชนวานั้น ในกรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานมีอํานาจกัก
หรือยึดตอไปได จนกวาจะไดมีคําช้ีขาดของศาลชั้นตน คําช้ีขาดนี้ใหถือวาเปนอันถึงที่สุด 

ใหเจาพนักงาน หรือศาลโดยคําขอของเจาพนักงานแลวแตกรณี กักเรือหรือยึด
เอกสารจนกวาจะไดปฏิบัติถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ที่ไดฝาฝน หรือตามความตองการ
ของบทกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๕๘  การจดทะเบียน การจดรายการ การแกหรือการถอนทะเบียนอันจะ

พึงกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อนายทะเบียนเรือเรียกรองก็ใหบุคคลผู เ ก่ียวของนํา
พยานหลักฐานที่เก่ียวกับการนั้นมาแสดง จนเปนที่พอใจของนายทะเบียนเรือวาไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
นี้แลว 

 
มาตรา ๕๙  ในระหวางเวลาทํางานตามปกติ ผูมีสวนไดเสียคนใด เมื่อไดเสีย

คาธรรมเนียมตามอัตราในกฎกระทรวงแลว ชอบที่จะตรวจรายการในสมุดทะเบียนเรือสยามของ
เมืองทาใด ๆ ซึ่งเปนเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือหรือตรวจหลักฐานเกี่ยวดวยการนั้น หรือ
หลักฐานอื่นซึ่งอธิบดีกรมเจาทาเห็นสมควร หรือจะขอใหคัดสําเนาทั้งหมดหรือบางสวนพรอมดวย
คํารับรองวาถูกตองมอบใหก็ได 

 
มาตรา ๖๐  ใหกรมเจาทายอรายการการจดทะเบียนหรือการถอนทะเบียนเรือ

สยาม สงไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนคราว ๆ โดยมิชักชา 
 
มาตรา ๖๑  ใหเจาทามีอํานาจกระทําการเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นตาม

พระราชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับสถานเดียวได 
 
มาตรา ๖๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการมีหนาที่รักษาการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราขั้นสูงตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ และการอื่น ๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๓  ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาตรา 



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 
 

๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๕๒ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินสองรอยบาท 

 
มาตรา ๖๔  ผูควบคุมเรือผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๙ มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
ถาความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๑ ผู

ควบคุมเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา 

 
มาตรา ๖๖  ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๗  ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๕๓ มีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๑ ศาลจะสั่งริบ

เรือ เครื่องประกอบเรือ ผลประโยชนที่ไดจากเรือนั้น และวัตถุที่ใชทําการฝาฝนนั้นเสียก็ได 
 

หมวด ๙ 
บทบัญญตัิเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๙  ภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ เรือทะเลมี
ขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการคาในนานน้ําสยามอันเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือ
กรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ ซึ่งไดลงทะเบียนไว และรับใบอนุญาตจากกรมเจาทากอนวัน
ประกาศพระราชบัญญัตินี้ ใหทําการตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งได แตตองอยู
ภายใตบังคับบทแหงพระราชบัญญัตินี้เวนแตมาตรา ๗ มาตรา ๘ และบทบัญญัติที่เก่ียวแกมาตรา
นั้น ๆ 

สวนเรือลําน้ํามีขนาดตามมาตรา ๘ สําหรับการคาในนานน้ําสยามอันเปนของ
บุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตามมาตรา ๗ ซึ่งไดรับใบอนุญาตจาก
กรมเจาทากอนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันใชพระราชบัญญัติ
นี้ ใหทําการตามมาตรา ๔๗ ได แตตองอยูภายใตบังคับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา 
๗ มาตรา ๘ และบทบัญญัติที่เก่ียวแกมาตรานั้น ๆ 



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 
 

เมื่อพนกําหนดสามป หรือสองปแลว แลวแตกรณี ถาพิจารณาเห็นวานานน้ํา
สยามสวนใดยังมีจํานวนเรือสยามทําการตามมาตรา ๔๗ ไมพอแกความตองการของประเทศ 
รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหเรือของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือสยามไดตาม
มาตรา ๗ ดังกลาวมาแลว ทําการตามมาตรา ๔๗ ตอไปได มีกําหนดคราวละไมเกินสองป แตตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดขึ้น 

ในระหวางเวลาสามปหรือสองปดังกลาวขางตน แลวแตกรณี เรือตามที่กลาวใน
มาตรานี้เปลี่ยนแปลงอัตราคาระวางหรือคาโดยสารโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีก็ดี หรือเรือที่
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหทําการตามมาตรา ๔๗ ตอไปไดภายหลังกําหนดเวลานั้น ๆ ฝาฝน
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีไดกําหนดขึ้นก็ดี หามมิใหเรือนั้นไดรับประโยชนตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๗๐  ภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา

บุคคลที่จะใชเปนคนประจําเรือได ยังมีจํานวนไมพอแกความตองการของประเทศ หรือมีเหตุอ่ืน
อันสมควรอนุญาตใหมีการผอนผันเปนพิเศษช่ัวครั้งคราว ก็ใหอธิบดีกรมเจาทามีอํานาจสั่ง
อนุญาตผอนผันจํานวน คุณสมบัติ พ้ืนความรูและอัตราคนประจําเรือตามที่กําหนดไวในมาตรา 
๕๐ ได เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

การขออนุญาตเชนวานั้น ใหผูควบคุมเรือ หรือเจาของเรือหรือผูแทนทําเปน
หนังสือย่ืนตออธิบดีกรมเจาทา และในระหวางพิจารณาคําขออนุญาตนั้น มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๕๐ มาใชบังคับแกเรือนั้น 

การอนุญาตนั้นใหออกใบสําคัญกําหนดประเภทคนประจําเรือ ช้ันความรู จํานวน 
กําหนดเวลาที่อนุญาต และอ่ืน ๆ ใหไวแกผูขอเพื่อนําออกแสดงเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

บัญชีคาธรรมเนียมอัตราขั้นสูง 
ตอทายพระราชบัญญตัิเรือสยาม พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

   
 

จํานวนเงิน เลข 

ลําดับ 
ประเภท 

บาท สตางค 
๑ คาธรรมเนียมจดทะเบียนเรือสยาม   

 ก. เรือขนาดต่ํากวา ๑๐ ตันกรอสส ไมเกิน ๓ - 
 ข. เรือขนาดตั้งแต ๑๐ ตันกรอสส ขึ้นไป ไมเกิน ๑๐๐ - 

๒ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ การจํานอง หรือการโอนเมืองทาขึ้นทะเบียน   

 ก. เรือขนาดต่ํากวา ๑๐ ตันกรอสส ไมเกิน ๒ - 
 ข. เรือขนาดตั้งแต ๑๐ ตันกรอสส ขึ้นไป ไมเกิน ๑๐๐ - 

๓ คาธรรมเนียมการหมายเหตุแกขอความในสัญญา   

 ก. ไมเพ่ิมทุนทรัพย ไมเกินครั้งละ - ๕๐ 
 ข. เพ่ิมทุนทรัพย รอยบาทแรกหรือต่ํากวารอยบาท ไมเกินครั้งละ ๑ - 
  รอยบาทหลังหรือเศษของรอยบาท ไมเกินรอยละ - ๒๐ 
  แตละฉบับหนึ่งไมเกิน ๑๐๐ - 

๔ คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อเรือ การออกใบทะเบียนแทนใบเกา การออกใบทะเบียน   

 เรือชั่วคราว หรือการออกใบผานเมืองทาชั่วคราว   

  ครั้งละ ไมเกิน ๔ - 

๕ คาธรรมเนียมการคัดสําเนาหลักฐาน   

 ก. ไมเกิน ๑๐๐ คํา ไมเกิน ๑ - 
 ข. เกิน ๑๐๐ คํา ตองเพ่ิมอีกทุก ๑๐๐ คําหรือเศษของ ๑๐๐ คํา ไมเกินรอยละ - ๑๐ 

๖ คาธรรมเนียมอื่น ๆ ไมเกิน ๒ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย  ศิริเดช/ผูจัดทํา 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ 

 


