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พระราชกําหนด 

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
พระราชกําหนดนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้  เพื่อป้องกัน
มิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลกองเรือไทย  เพื่อป้องปรามการกระทําความผิด  และเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
การประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  
พุทธศักราช  ๒๔๘๑  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้สูญหายไป  ถูกข้าศึกยึด  ถูกเพลิงไหม้
โดยสิ้นเชิง  อับปาง  ทําลายหรือถูกละทิ้ง  ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียน
ของเรือนั้นพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบเหตุการณ์  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด  และให้นายทะเบียนเรือนั้นเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุแห่งการเพิกถอน  และจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๖/๑  เรือประมง  มาตรา  ๕๔/๑ มาตรา  ๕๔/๒  
มาตรา  ๕๔/๓  มาตรา  ๕๔/๔  มาตรา  ๕๔/๕  มาตรา  ๕๔/๖  มาตรา  ๕๔/๗ มาตรา  ๕๔/๘  มาตรา  ๕๔/๙  
และมาตรา  ๕๔/๑๐  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  

“หมวด  ๖/๑ 
เรือประมง 

 
 

มาตรา ๕๔/๑ ในหมวดนี้ 
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้  หรือมีหรือติดตั้งเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่ใช้ทําการประมง  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําในทางการค้า  
“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา”  หมายความว่า  เรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
มาตรา ๕๔/๒ ในการขอจดทะเบียนเรือไทยสํ าหรับเรือประมง  นอกจากต้องปฏิ บัติ 

ตามบทบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนเรือไทย  ผู้ขอจดทะเบียนต้องได้รับหนังสือรับรองเพ่ือประกอบ 
การย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเรือ 
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หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ขอจดทะเบียนย่ืนขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมประมงกําหนด  และอย่างน้อยต้องมีการรับรองเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง  

(๒) เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๓) เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการดําเนินคดี 
การยื่นคําขอจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด  
เม่ือนายทะเบียนเรือรับคําขอจดทะเบียนเรือไทยแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผู้ขอจดทะเบียน  เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง  หนังสือรับรองจากกรมประมง  และตัวเรือประมงที่จะทํา
การจดทะเบียน  หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือไทย
สําหรับเรือประมง  ก็ ให้ รับจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมงนั้น   และดําเนินการจัดให้ มี 
การทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ประจําเรือไว้ที่ตัวเรือเป็นการถาวรตรงจุดที่เห็นได้ง่าย 

มาตรา ๕๔/๓ การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  การขอเปล่ียนแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเคร่ืองจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และการขอโอนกรรมสิทธิ์
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือย่ืนคําขออนุญาตต่อนายทะเบียนเรือ  
โดยให้นําความในมาตรา  ๕๔/๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามวรรคหน่ึง  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือแจ้งต่อนายทะเบียนเรือเพื่อทําการตรวจสอบ  และเมื่อพนักงานตรวจเรือ
และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนเรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจึงนําเรือออกใช้ได้  

มาตรา ๕๔/๔ ในกรณีมีความจําเป็นต้องควบคุมจํานวนเรือสําหรับการประมงเพื่อประโยชน์
ในการป้องกันหรือปราบปรามการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
หรือเม่ือได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตทําการประมงจากกรมประมง  หรือเรือที่ใช้ทําการประมง 
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เกินจํานวนที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ กําหนด  ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ 
งดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสองปี 

มาตรา ๕๔/๕ ให้นายทะเบียนเรือ มี คําสั่ งเพิ กถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุ 
แห่งการเพิกถอน  และจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย  ในกรณีดังต่อไปนี้   

(๑) เจ้าของเรือประมงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยต่อนายทะเบยีนเรือ 
(๒) อธิบดีกรมประมงแจ้งเจ้าท่าว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว  ถูกใช้ทําการประมงโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
(๓) มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วมีส่วนเก่ียวข้องหรือใช้ทําการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือศาลมีคําสั่งริบเรือไทยที่ได้จดทะเบยีนแล้วอันเนื่องมาจากการกระทําความผิด  
(๔) เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วย

การเดินเรือในน่านน้ําไทยหรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ย่ืนคําขอต่ออายุภายในสามสิบวันนับแต่
ใบอนุญาตส้ินอายุ 

(๕) เรือประมงที่ต้องขอใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแต่มิได้ 
ย่ืนขอใบอนุญาตทําการประมงภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียนหรือนับแต่วันที่ใบอนุญาตทํา 
การประมงสิ้นอายุ  หรือย่ืนขอใบอนุญาตทําการประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทําการประมง  

(๖) เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  ซึ่งอธิบดีกรมประมง
แจ้งมายังเจ้าท่าว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมง และเจ้าของเรือประมงมิได้แจ้งของดใช้เรือหรือมิได้
ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอน 
จากอธิบดีกรมประมง  

(๗) เรือที่ต้องจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําแต่มิได้ย่ืนขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียน  หรือได้ย่ืนขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําแล้วแต่ได้รับแจ้ง
จากอธิบดีกรมประมงว่ามิได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  

(๘) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่อธิบดีกรมประมงแจ้งว่าถูกเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และ
เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํามิได้แจ้งของดใช้เรือหรือมิได้ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง 

(๙) มีการแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามมาตรา  ๕๔/๑๐ แล้วฝ่าฝืนนําเรือไปใช้ 
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(๑๐) มีการขอเปล่ียนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรืออื่นตามมาตรา  ๕๔/๑๐  
แต่ได้นําเรือดังกล่าวมาใช้ทําการประมง  หรือใช้ขนถ่ายสัตว์น้ํา แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๔/๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียนเรือไทยตามมาตรา  ๕๔/๕  ต้องแจ้งจุดจอดเรือภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
ถึงการถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยให้เจ้าท่าทราบ  และให้ส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าวจากนายทะเบียนเรือ  รวมท้ังจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งอื่นใด
ตามที่เจ้าท่ากําหนด 

เม่ือเจ้าท่าได้รับแจ้งจุดจอดเรือตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าท่าดําเนินการตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ของจุดจอดเรือ  ในกรณีที่เห็นว่าจุดจอดเรือนั้นไม่เหมาะสมเจ้าท่าอาจกําหนดจุดจอดเรือใหม่ตามที่
เห็นสมควรก็ได้  และไม่ว่าเรือนั้นจะจอดอยู่ที่ใด  ให้เจ้าท่าดําเนินการติดตั้งเคร่ืองมือควบคุมเรือหรือ
เคร่ืองมืออย่างใด ๆ  ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด  และทําเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเรือนั้น 
ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๔/๗ ห้ามมิให้ผู้ ใดเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือตามที่ ได้แจ้งหรือกําหนด 
ตามมาตรา  ๕๔/๖  หรือปลด  ร้ือถอน  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายเคร่ืองมือควบคุมเรือหรือเคร่ืองมืออย่างใด ๆ  
รวมทั้งเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ตามมาตรา  ๕๔/๖  วรรคสอง  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าหรือ 
มีเหตุฉุกเฉินจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  

มาตรา ๕๔/๘ ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็น  เจ้าท่าอาจจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมงหรือ 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนดูแลรักษาก็ได้  
โดยให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึงภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนด  หรือ
ในกรณีไม่ปรากฏตัวเจ้าของเรือ  ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอํานาจหรือศาลแพ่ง  ที่เจ้าของเรือ
มีภูมิลําเนาหรือเรือจอดอยู่ในเขตศาลนั้น  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ศาลสั่งให้นําเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  
เคร่ืองอุปกรณ์ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าวออกขายทอดตลาด



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หรือขายโดยวิธีอื่นมาชดใช้ ค่าใช้จ่าย  ถ้าเงินที่ ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้น 
เม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของเรือ 

มาตรา ๕๔/๙ เรือประมงที่เจ้าของเรือประสงค์จะแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือจะต้องมีหนังสือ
รับรองจากกรมประมง  และต้องจัดทําแผนดําเนินการและได้รับอนุมัติแผนดําเนินการจากเจ้าท่า  

ในกรณีที่เป็นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือเนื่องจากเจ้าของเรือประสงค์จะมีเรือประมงลําใหม่
ขึ้นทดแทนหรือด้วยเหตุอื่นใด  ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าจะมีการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือจริงหรือไม่   
ให้เจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือดังกล่าว 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เจ้าของเรือย่ืนขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมประมงกําหนด 

การจัดทําแผนดําเนินการ  การอนุมัติแผนดําเนินการ  และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือ
ทําลายเรือ  ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนดโดยหารือกับกรมประมงก่อน 

มาตรา ๕๔/๑๐ เพื่ อประโยชน์ ในการคงไว้ซึ่ งทะเบียน เรือไทย   เจ้ าของเรืออาจแจ้ ง 
งดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรืออื่น
หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําต่อนายทะเบียนเรือ  ก่อนวันที่นายทะเบียนเรือ 
มีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจําหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย 

ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหน่ึง  เม่ือเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่
ของกรมประมงร่วมกันดําเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนเรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ 

การแจ้งงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ ให้เจ้าท่ามีอํานาจกระทําการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว 

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าท่ากําหนดโดยคํานึงถึงความร้ายแรง
ของพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดด้วย” 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และเงินอย่างอื่นที่ต้องชําระ  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและเงินดังกล่าว และกําหนดกิจการอื่น  รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหน่ึง  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๘  บทกําหนดโทษ  มาตรา  ๖๒  ทวิ มาตรา  ๖๒  ตรี  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๓  ทวิ  มาตรา  ๖๓  ตรี  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕ มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๗  
มาตรา  ๖๗/๑  และมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช  ๒๔๘๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเรือไทย  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเคร่ืองจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง
ตามที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔/๓  วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๔/๖  
วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๔/๙  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ได้มีการแจ้งไว้ตามมาตรา  ๕๔/๑๐   
ต้องชําระค่าปรับทางปกครอง  ดังนี้  

(๑) กรณีเป็นเรือที่ มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส  ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 
ห้าพันบาท  

(๒) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส  ต้องชําระค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าพันบาทแต่ไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
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(๓) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส  ต้องชําระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

(๔) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส  ต้องชําระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท  

(๕) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส   
ต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท  

(๖) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสข้ึนไป  ต้องชําระค่าปรับทางปกครอง 
ในอัตราตั้งแต่สองแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท  

ในกรณีที่เห็นสมควร  เจ้าท่าอาจมีคําสั่งให้ผู้นั้นดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุง  หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําโดยไม่ได้ดําเนินการ 
ทางทะเบียนต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพันบาท  

มาตรา ๖๕ ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๔  ไม่ชําระค่าปรับทางปกครอง  
ให้เจ้าท่ามีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชําระค่าปรับทางปกครอง  
ในการนี้  ถ้าศาลพิพากษาให้ชําระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชําระค่าปรับทางปกครองภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา  ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับทางปกครอง   
แต่มิให้นํามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น 

มาตรา ๖๖ ถ้าการกระทําความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่องและ 
เจ้าท่าได้พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดนั้น  ผู้กระทําต้องชําระค่าปรับรายวันอีก 
ในอัตราดังต่อไปน้ี  นับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(๑) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส  ให้ปรับวันละหนึ่งร้อยบาท  
(๒) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส  ให้ปรับวันละ 

ห้าร้อยบาท  
(๓) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส  ให้ปรับวันละ

หนึ่งพันบาท  
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(๔) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส  ให้ปรับวันละ
ห้าพันบาท  

(๕) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสข้ึนไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส   
ให้ปรับวันละหนึ่งหม่ืนบาท  

(๖) กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสข้ึนไป  ให้ปรับวันละสามหม่ืนบาท  
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้ปฏิบัติถูกต้องหรือได้ดําเนินการแก้ไข  ปรับปรุง

ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้น
ค่าปรับตามมาตรา  ๖๖  

ส่วนที่  ๒ 
โทษทางอาญา 

 
 

มาตรา ๖๘ บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย  นิติบุคคลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์ เรือ 
จดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา  ๗  หรือมาตรา  ๗ ทวิ  หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
ซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา  ๗  ทวิ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗  ตรี  หรือ
มาตรา  ๗  จัตวา  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

คนต่างด้าวซึ่งให้หรือยอมให้กระทําการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ 
ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว 

มาตรา ๖๘/๑ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๖๘  เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๘  ด้วย 

มาตรา ๖๘/๒ ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  
วรรคหน่ึง  วรรคสอง  วรรคสาม  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๕  วรรคสอง  
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๐ วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  
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มาตรา  ๓๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๔/๓  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘/๓ นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย  ไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา  ๓๒  ทวิ  (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท  

มาตรา ๖๘/๔ นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย  ฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  
ทวิ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน  โดยให้คํานวณค่าปรับจากขนาดของเรือในอัตราตันกรอสละ 
ห้าร้อยบาท  ตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน  

มาตรา ๖๘/๕ ผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท  

ถ้าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเก่ียวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๖ ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๗  เง่ือนไขที่ รัฐมนตรีกําหนดตาม 
มาตรา  ๔๗  ทวิ  มาตรา  ๕๐  หรือมาตรา  ๕๑  ผู้ควบคุมเรือมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๗ ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๘ เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘/๙ ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๕๓/๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และต้องชดใช้เงินสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัด
หรือแก้ไขสารที่ เป็นอันตราย  ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายที่ เกิดขึ้น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน 
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๓/๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
มีอํานาจรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด  แล้วให้ส่งพนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินคดีต่อไป 
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ในกรณีที่ ผู้กระทําความผิดได้ดําเนินการกําจัดหรือแก้ไขสารที่ เป็นอันตรายและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยตนเองในเวลาใกล้เคียงกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว  ให้ผู้นั้นไม่ต้อง 
รับโทษและไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๘/๑๐ ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๕๑ ศาลจะสั่งริบเรือ  
เคร่ืองประกอบเรือ  ผลประโยชน์ที่ได้จากเรือนั้น  และวัตถุที่ใช้ทําการฝ่าฝืนนั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๖๘/๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา  ๕๔/๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๖๘/๑๒ เม่ือเจ้าท่าได้กระทําการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๖๑  สําหรับความผิดที่บัญญัติ

ในส่วนนี้แล้ว  และผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับตามที่เจ้าท่าเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้อายุความเร่ิมนับเม่ือพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่ ในปัจจุบันได้มีการบังคับใช้ 
พระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  ๒๔๘๑  เพ่ือปรับปรุงระบบ 
การจดทะเบียนเรือประมง  สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดของเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือประมง   
ตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นเพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทําความผิด  และเพ่ือให้ 
การแก้ไขปัญหาการทําการประมงสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบอันเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  และโดยที่การดําเนินการดังกล่าวต้องกระทํา 
ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทําการประมงได้อย่างย่ังยืน  ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี 


