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พระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกชื่อของ  (ค)  ว่าด้วยการล่วงล้ําลําแม่น้ํา  ในหมวดที่  ๖  ข้อบังคับ

เบ็ดเตล็ด  ของภาค  ๑  ข้อบังคับทั่วไป  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ฆ/๑)  ว่าด้วยการล่วงล้ําลําแม่น้ํา” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๑๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๑๑๗ ทวิ  ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา  ๑๑๗  ต้องเสียค่าตอบแทน
เป็นรายปี  ตามวิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าสิบบาท  
และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็นสองเท่า
ของอัตราดังกล่าว” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๗  หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑๗  แล้ว   
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับ 
โดยคํานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกิน
ตารางเมตรละสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และต้องระวางโทษปรับรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ
สองหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าท่าตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  วรรคหน่ึง  หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง  โดยคํานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๘ ทวิ  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๗  หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑๗  
แล้วปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  ให้เจ้าท่ามีคําสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวร้ือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น  
ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด  ให้เจ้าท่าปิดคําสั่งดังกล่าวไว้  ณ  อาคาร
หรือสิ่งอื่นใดน้ัน   

เม่ือพ้นระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าว
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าท่า  ให้เจ้าท่ามีอํานาจร้ือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันได้ทันที  และห้ามมิให้
ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้ร้ือถอนหรือแก้ไขแล้วเสร็จ  โดยเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งหมดของเจ้าท่า  
ในกรณีที่ต้องร้ือถอนเพียงบางส่วน  หากการร้ือถอนนั้นมีผลให้ส่วนที่ไม่ต้องร้ือถอนได้รับความเสียหาย 
ด้วยประการใด  ถ้าการร้ือถอนนั้นได้กระทําตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระทําแล้ว  เจ้าท่าไม่ต้องรับผิดชอบ 
ในความเสียหายดังกล่าว 
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เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้เจ้าท่ามีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่อยู่ต่อเนื่องกับอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ต้องร้ือถอนหรือแก้ไขได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก  เว้นแต่ในกรณีที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  ก็ให้มีอํานาจดําเนินการต่อไปภายหลัง 
พระอาทิตย์ตกได้ 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหน่ึง  เม่ือเจ้าท่า 
ได้ดําเนินการร้ือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นแล้ว  ให้เจ้าท่ามีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว้   
หรือขายและถือเงินไว้แทนได้  เม่ือหักใช้ค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนหรือแก้ไขและการขายแล้ว  เหลือเท่าใด 
ให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน   

ในการดําเนินการของเจ้าท่าตามมาตรานี้  หากเจ้าท่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต  เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าท่ามิได้  และเจ้าท่าไม่ต้องรับผิด 
ทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางวินัย  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๘  จัตวา  ใน  (ฆ/๑)  ว่าด้วยการล่วงล้ํา 
ลําแม่น้ํา  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

“มาตรา ๑๑๘ จัตวา  เจ้าท่า  เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า
ผู้ใดได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบุคคลใด ๆ  ว่ามีผู้ฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๗  ถ้ามิได้ดําเนินการให้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการได้และได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสั่งการ 
หรือแก้ไขปัญหาแล้ว  ในกรณีเช่นนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศถึงเหตุดังกล่าว 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทุกสามเดือนจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกชื่อของ  (ฆ)  ว่าด้วยการทิ้งอับเฉาลงในลําแม่น้ํา,  เขตร์ท่า,  หรือในทําเล
ทอดสมอจอดเรือ  ในหมวดที่  ๖  ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด  ของภาค  ๑  ข้อบังคับทั่วไป  แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ฆ/๒)  ว่าด้วยการทิ้งอับเฉาลงในลําแม่น้ํา  เขตท่า 
หรือในทําเลทอดสมอจอดเรือ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๑๖๓  ให้เจ้าท่าและเจ้าพนักงานตรวจเรือมีอํานาจตรวจและออกใบสําคัญในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ 
(๒) ใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย 
(๓) ใบสําคัญรับรองเก่ียวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
(๔) ใบสําคัญรับรองแนวน้ําบรรทุก 
(๕) ใบสําคัญรับรองการตรวจในเร่ืองอื่นใดที่เจ้าท่าประกาศกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 
(๖) ใบสําคัญรับรองการตรวจในเรื่องอื่นใดนอกจาก  (๕)  ที่เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ” 
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 

ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖ 
“มาตรา  ๑๖๓/๑  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสําคัญ

ตามมาตรา  ๑๖๓  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ เจ้าท่ากําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคม 

ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เก่ียวกับเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้หารือ 
กรมประมงก่อน   

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือได้ให้สถาบันการตรวจเรือที่เจ้าท่ากําหนดตรวจและ 
ออกใบสําคัญแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจะยื่นคําขอต่อเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานตรวจเรือตามมาตรา  ๑๖๓  
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมเพื่อให้ถือว่าการตรวจและใบสําคัญนั้นเป็นการตรวจและใบสําคัญที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้วก็ได้   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกาศกําหนดสถาบันการตรวจเรือตามวรรคสาม   
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกําหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย   
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖   

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖ 

“มาตรา  ๒๘๕/๑  ให้เจ้าท่ามีอํานาจออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือได้เม่ือได้รับการร้องขอ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  แบบหนังสือสําคัญ  และอัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสําคัญ

ประจําตัวคนประจําเรือ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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มาตรา ๑๓ ใบสําคัญที่ออกตามความในมาตรา  ๑๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานตรวจเรือออกให้  
หรือมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นออกให้  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ 
ตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบสําคัญนั้น   

มาตรา ๑๔ กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่ออกตามความในมาตรา  ๑๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไป  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้   

กฎข้อบังคับใดตามวรรคหน่ึงในส่วนที่เก่ียวกับเรือประมงเม่ือเจ้าท่าหรือกรมประมงเห็นว่าอาจขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประมง  ให้เจ้าท่าและกรมประมงหารือร่วมกัน  หากต้องแก้ไขเพิ่มเติม   
ให้เจ้าท่าดําเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีข้อยุติ 

มาตรา ๑๕ ในระหว่างที่ ยั งไ ม่ มีกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา   ๒๘๕/๑   
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้นําระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจําเรือสําหรับผู้ทําการในเรือ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาใช้กับการออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง
ตามมาตรา  ๒๘๕/๑  แต่ทั้งนี้ต้องออกกฎกระทรวงดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖ หนังสือคนประจําเรือที่เจ้าท่าออกให้  หรือมอบอํานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็นหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือตามพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  และให้ใช้ได้
ตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือนั้น 

มาตรา ๑๗ ให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๑๑๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา  ๑๑๗  ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๑๑๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  แต่ทั้งนี้ต้องออกกฎกระทรวง
ดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

มาตรา ๑๘ ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ถ้าเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
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โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต 
ตามมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  
ได้แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว  ให้เจ้าท่า 
มีคําสั่งเป็นหนังสือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ดังกล่าวร้ือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามวรรคหน่ึงเป็นกรณีที่อาจอนุญาตได้ตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  วรรคห้า  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และเจ้าของหรือผู้ครอบครองยอมชําระค่าปรับ
ตามท่ีเจ้าท่ากําหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทแต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึ่งหม่ืนบาทแล้ว  
เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้เสียค่าตอบแทน 
เป็นสองเท่าของมาตรา  ๑๑๗  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งภายในกําหนดหรือไม่มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง  ให้เจ้าท่าดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ต้องมีคําสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  
วรรคหน่ึง  อีก   

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา  ๑๘  
ได้ปลูกสร้างล่วงล้ําเข้าไปเหนือน้ํา  ในน้ํา  ใต้น้ํา  ของทะเล  อ่างเก็บน้ํา  หรือทะเลสาบ  ถ้าอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่อาจอนุญาตได้ตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
(ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และอยู่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  หากเจ้าท่าโดยความเห็นชอบของ
ปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นว่าการร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ํานั้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  เป็นการพ้นวิสัย
หรือเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  ให้อาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดระยะเวลาที่เจ้าท่ามีคําสั่งตามมาตรา  ๑๘ 

การพิจารณาของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่งให้เจ้าท่าเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงคมนาคมภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาที่เจ้าท่ามีคําสั่งตามมาตรา  ๑๘  และให้ปลัดกระทรวงคมนาคม
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของเจ้าท่า  ทั้งนี้  ปลัดกระทรวงคมนาคม
อาจหารือปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปลัดกระทรวง
มหาดไทยด้วยก็ได้ 
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มาตรา ๒๐ บรรดาการดําเนินการใด ๆ  หรือคดีใดที่ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ดําเนินการหรือดําเนินคดีนั้นตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ในปัจจุบันมีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ํา
ลํานํ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ิมมากขึ้น  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติสําหรับเจ้าท่าในการดําเนินการเกี่ยวกับอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปลูกสร้างดังกล่าว  และแก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษโดยปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  
ประกอบกับเพ่ือให้การตรวจและออกใบสําคัญสําหรับเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จําเป็นต้องแก้ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือกําหนดให้เจ้าท่ามีอํานาจในการตรวจและออกใบสําคัญสําหรับเรือ  รวมทั้งเพ่ิมบทบัญญัติ
ให้เจ้าท่ามีอํานาจออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือได้ด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


