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 บทท่ี 8 
กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน  า: 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจมน  า 
 

 

นายจรินทร์ บุตรวงศ ์
สํานักความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มทางน ํา กรมเจ้าท่า 

 
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ 
 

กฎหมายส้าหรับเรือภายในประเทศและเรือต่างประเทศที่มีการเดินเรือภายในน่านน ้าไทย 
จะมีการบังคับใช้ต่อเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจ้าเรือ และตัวเรือเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย
ต่อการเดินเรือ ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวข้อง ดังนี    

1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456  
2. พระราชบัญญัติการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
3. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 

 
พระราชบัญญัติการเดนิเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 
 

“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน ้าทุกชนิด ไม่ว่าจะใช้เพ่ือบรรทุกล้าเลียง โดยสาร ลาก จูง 
ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมทั งยานพาหนะอย่างอ่ืนที่สามารถใช้ในน ้าได้ ท้านองเดียวกัน 

“เรือล้าเลียง” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือกล และใช้ส้าหรับล้าเลียง หรือขนถ่ายสินค้าจากเรือ
ก้าปั่น หรือบรรทุกสินค้าส่งเรือก้าปั่น 

“เรือล้าเลียงทหาร” หมายความว่า เรือที่ใช้ในการล้าเลียงทหารทั งนี ไม่ว่าจะ เป็นเรือของ
ทางราชการทหารหรือไม่ก็ตาม 
 
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
 

เรือดังจะกล่าวต่อไปนี  เมื่อได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี แล้ว ให้ถือว่าเป็นเรือไทย 
ส้าหรับการค้าในน่านน ้าไทย 
๑.  เรือกล ขนาดตั งแต่สิบตันกรอสขึ นไป 
๒.  เรือทะเลที่มิใช่เรือกล ขนาดตั งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ นไป 
๓.  เรือล้าน ้าที่มิใช่เรือกล ขนาดตั งแต่ห้าสิบตันกรอสขึ นไป 
ส้าหรับการประมง 
๑.  เรือกลทุกขนาด 
๒.  เรือท่ีมิใช่เรือกลขนาดตั งแต่หกตันกรอสขึ นไป 
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พระราชบัญญัติการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
 

“ผู้ควบคุมเรือ” หมายถึง นายเรือ สรั่ง ไต้ก๋ง นายท้าย คนถือท้ายหรือบุคคลใดอื่น ผู้มีหน้าที่
บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ แต่ไม่หมายความถึงผู้น้าร่อง 

“คนประจ้าเรือ” หมายความถึง บรรดาคนที่มีหน้าที่ท้าการประจ้าอยู่ในเรือ 
“คนโดยสาร” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่ 
(๑)  คนประจ้าเรือ หรือผู้อ่ืนที่รับจ้างท้างานในเรือนั น 
(๒)  เด็กท่ีมีอายุต่้ากว่าหนึ่งปี 

 
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการตรวจเรอืโดยสาร 
 

ความส้าคัญ  
เพ่ือตรวจสอบ, ก้าหนดเงื่อนไขในการใช้เรือ, ก้ากับดูแลมาตรฐานของเรือ มาตรฐานอุปกรณ์

ประจ้าเรือ, มาตรฐานคนประจ้าเรือ, ตรวจสภาพเรือให้เป็นไปตามกฎหมายภายในและมาตรฐานสากล 
 

 
 

กรอบอ้านาจตามกฎหมาย  
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456  
 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 
 พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 
 กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528 
 กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2535 
 กฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2553 
 ระเบียบกรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยนาวีว่าด้วยการยื่นค้าร้องส้าหรับการตรวจเรือและ

การออกใบส้าคัญรับรอง พ.ศ. 2547 
 กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัย

ส้าหรับเรือโดยสาร พ.ศ. 2552 
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สาระส้าคัญ  
 

พระราชบัญญัติป้องกันเรอืโดนกัน พ.ศ. 2522 
ผนวก ก. บททั่วไป 
ข้อ 3 บทนิยามทั่วไป 
(ช)  “เรือที่ไม่สามารถบังคับการเดินเรือได้คล่องตัว” หมายความว่า เรือซึ่งจากสภาพของการใช้งาน

ของเรือท้าให้เรือนั นไม่สามารถบังคับการเดินเรือได้คล่องตัว ตามกฎกระทรวงนี  และไม่สามารถหลีกทางให้แก่
เรืออ่ืนได้ และให้หมายความรวมถึงเรือขณะท้าการ รับ – ส่ง หรือขนถ่าย คน อาหาร หรือสินค้า ในขณะที่ก้าลังเดิน 

(ฌ)  “ก้าลังเดิน” หมายความว่า เรือท่ีไม่ได้ทอดสมอ หรือผูกติดกับฝั่ง หรือเกยตื น 
(ฎ)  “เรือขณะมองเห็นซึ่งกันและกัน” หมายความว่า เรือขณะมองเห็นกันด้วยสายตาเท่านั น 
(ฏ)  “ทัศนวิสัยจ้ากัด”หมายความว่า  สภาพทัศวิสัยอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งถูกจ้ากัดด้วยหมอก  

อากาศมัว หิมะตก  พายุฝนหนัก  พายุทราย  หรือเหตุจ้าเป็นท้านองเดียวกัน 
 
กฎข้อบังคบัส้าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2535 

เรือโดยสารและภัตตาคาร หมายความว่า เรือโดยสารที่มีสถานที่ประกอบอาหารและจัดให้มี
การบริการอาหารในเรือ 

เรือโดยสารและบริการอาหาร หมายความว่า เรือโดยสารที่จัดให้มีการบริการอาหารในเรือ
โดยไม่ประกอบอาหาร 

ข้อ 10 วิธีการตรวจสอบประจ้าปี และการตรวจพิเศษให้ปฏิบัติตามการตรวจเรือที่ก้าหนดไว้
ในกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2528 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 
กฎข้อบังคบัส้าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2535 

1. มีที่นั่งหรือที่นอนส้าหรับคนโดยสาร 
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ประจ้าเรือ และเครื่องช่วยชีวิตตาม กฎข้อบังคับนี  
3. มีคนประจ้าเรือท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎข้อบังคับส้าหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2528  

ตามข้อก้าหนดส้าหรับคนประจ้าเรือขอเรือกลล้าน ้า 
4. มีหลังคาที่ท้าด้วยวัสดุถาวรเป็นหลังคาแข็ง บริเวณสถานที่ที่ใช้บรรทุกคนโดยสาร ต้องมีความสูง

จากพื นถึงเพดานไม่ต่้ากว่าสองเมตรและต้องมีทางออกฉุกเฉินเป็นประตูหรือหน้าต่างที่สามารถเปิดออกได้ง่าย 
5. เรือท่ีใช้เครื่องปรับอากาศ หน้าต่างต้องท้าด้วยกระจกนิรภัยสามารถ เปิดออกได้ง่ายถ้าเป็น

หน้าต่างชนิดผนึกแน่นต้องมีอุปกรณ์ส้าหรับดึงให้กระจกหลุดได้โดยง่าย 
6. มีขนาดเกิน 60 ตันกรอสส์ 
7. วัสดุโครงสร้างตัวเรือ และส่วนประกอบท้าด้วยโลหะ 
8. เตาที่ใช้ในการหุงต้มให้ใช้เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส 
9. ถ้าใช้เตาแก๊สต้องมีลักษณะ และอุปกรณ์เพ่ิมเติมดังนี  

- มีห้องเก็บถังแก๊สแยกต่างหากอยู่บริเวณท้ายเรือ มีผนังทุกด้านเป็นเหล็ก 
- มีทางระบายอากาศห้องเก็บถังแก๊สและมีประตูชนิดผนึกน ้าได ้
- มีสัญญาณเตือนภัยติดตั งในห้องเก็บแก๊สและส่งสัญญาณไปยัง ห้องครัวและสะพานเดินเรือ 

เมื่อมีแก๊สรั่วออกมา 
- มีลิ นนิรภัยติดตั งส้าหรับปิดท่อแก๊สโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดสายต่อหรือท่อแก๊สขาด 
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- ท่อต่อของแก๊สจากถังแก๊สไปยังเตาแก๊สต้องท้าด้วยโลหะให้ใช้สายอ่อนได้เฉพาะที่ทาง
ต่อเข้าถัง และท่ีทางต่อเข้าเตา และให้เปิดแก๊สใช้ได้ครั งละ 1 ถังเท่านั น (ห้ามต่อรวมเปิดพร้อมกันไว้ทุกถัง) 

- ห้องเก็บถังแก๊สต้องอยู่ห่างจากบริเวณที่ใช้บรรทุกคนโดยสาร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
บนพื นดาดฟ้าชั นเดียวกัน 

- ให้ใช้ถังแก๊สขนาดน ้าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ไม่เกิน 3 ถัง 
- ห้องประกอบอาหารต้องแยกออกจากที่พักผู้โดยสาร และมีผนังห้องท้าด้วยโลหะ 
- มีถังส้าหรับเก็บเศษอาหารขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.2  ลูกบาศก์ เมตร ต่อ 1 ถัง 

โดยจัดให้มีถัง 1 ถังต่อคนโดยสาร 20 คน เพ่ือน้าเศษอาหารขึ นไปทิ งในภาชนะรองรับขยะบนบก 
- เรือที่มีวงดนตรีหรือเครื่องเสียงที่ให้เสียงและแสงในลักษณะเดียวกัน เล่นภายในเรือในชั น

ดาดฟ้าเดียวกันกับห้องถือท้าย ต้องกั นห้องถือท้ายอย่างถาวรแยกต่างหากเพ่ือป้องกันเสียงดนตรีและแสงรบกวน
ผู้ควบคุมเรือขณะน้าเรือ 

 
กฎข้อบังคบัส้าหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2553 

ข้อ ๔ กฏข้อบังคับนี ให้ใช้บังคับกับเรือทุกล้าที่มีขนาดความยาวตลอดล้าตั งแต่ ๒๔ เมตรขึ นไป 
ตามหลักเกณฑ์ดังนี  

(๑)  เป็นเรือซึ่งต่อสร้างขึ นใหม่หรือดัดแปลงในหรือหลังจากวันที่กฏข้อบังคับนี มีผลใช้บังคับ 
(๒)  เป็นเรือที่ซื อมาจากต่างประเทศซึ่งต่อสร้างหรือดัดแปลงเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่กฏข้อบังคับนี 

มีผลใช้บังคับ 
 

 

มาตรา 139* เมื่อเจ้าท่าตรวจพบว่าเรือก้าปั่นล้าใดที่ใช้ในทะเลหรือเรือที่ใช้ในแม่น ้าไม่อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ ให้เจ้าท่ามีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือถึงนายเรือห้ามใช้เรือนั น และ
สั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ปลอดภัยหรือมีสภาพเหมาะสมส้าหรับการใช้ 

ถ้านายเรือน้าเรือตามวรรคหนึ่งมาใช้โดยมิได้ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าท่าที่สั่งตามวรรคหนึง่ ให้เจ้าท่า
มีอ้านาจกักเรือนั นไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค้าสั่ง 

*[มาตรา 139 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่13) พ.ศ.2525] 


