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บทคัดยอ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

2481 ในสวนท่ีเปนประเด็นปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียน โดยพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ

การใชอํานาจรัฐควบคุมดูแลเรือสัญชาติไทยโดยใชแนวความคิดของหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง 

(genuine link) เปนหลักการท่ีใชในการบัญญัติหลักเกณฑเง่ือนไขวิธีการไดมาและการสูญเสียสัญชาติ

ไทยของเรือ กฎหมายฉบับดังกลาวมีวิธีการใหสัญชาติไทยแกเรือ 2 รูปแบบ ไดแก การใหสัญชาติไทย

แกเรือดวยวิธีการจดทะเบียนเรือและการใหสัญชาติไทยแกเรือดวยผลทางกฎหมาย สําหรับบทบัญญัติ

อันเก่ียวดวยการจดทะเบียนเรือไทยนั้นกําหนดเง่ือนไขการรับจดทะเบียนเปนเรือไทยดวยการแบง

ตามวัตถุประสงคการใชงานเรือ ไดแก เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย เรือท่ีมี

วัตถุประสงคสําหรับทําการประมง และเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับขนสงทางทะเลระหวางประเทศ

โดยเฉพาะ ท้ังนี้ เรือท่ีมีวัตถุประสงคแตละประเภทมีรายละเอียดเง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของ

เจาของเรือไวแตกตางกันไป แตเง่ือนไขเหลานี้ก็มีหลักการสําคัญท่ีคลายกันคือบุคคลผูเปนเจาของเรือ

ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะตองเปนผูมีสัญชาติไทยในสัดสวนตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย

เจาของเรือจะตองคงคุณสมบัติท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามท่ีกฎหมายกําหนด

ตลอดเวลาท้ังในขณะท่ียื่นขอจดทะเบียนเรือและภายหลังจากท่ีไดรับการจดทะเบียนเรือแลวมิเชนนั้น

ความบกพรองทางคุณสมบัติของเจาของเรืออาจเปนเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือและการสูญเสีย

สัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนนั้นไปในท่ีสุด แสดงใหเห็นวาประเทศไทยใชวิธีการจดทะเบียนเรือ
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แบบปดซ่ึงยึดหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ระหวางเรือกับรัฐผูใหสัญชาติเรือในการ

พิจารณารับจดทะเบียนเรือและถอนทะเบียนเรือ  

 เม่ือพิจารณาในสวนบทบัญญัติตางๆ อันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติของเรือจด

ทะเบียนแลว จะเห็นวา หลักเกณฑอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนจะ

สอดคลองกับหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือท่ีใชหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) 

เปนเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือ กลาวคือ หากปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการจดทะเบียนเรือ

แลววากรรมสิทธิ์ในเรือจดทะเบียนนั้นตกไปเปนของบุคคลตางดาว หรือเกิดเหตุท่ีทําใหคุณสมบัติของ

เจาของเรือจดทะเบียนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได

อีกตอไป หรือหากเจาของเรือรูเห็นหรือยินยอมถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนแทนบุคคลตางดาว ยอม

เปนเหตุใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย นอกจากนี้ การจดทะเบียนเรือเปนเรือ

ไทยจะสิ้นสุดลงหากเรือนั้นสูญหาย ถูกขาศึกคราห ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ถูกทําลาย หรือถูกละ

ท้ิง  

  อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ไดรับการประกาศใช

บังคับมาเปนระยะเวลานาน ทําใหบทบัญญัติบางเรื่องลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

และแมวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 หลายครั้ง แตก็เปนเพียง

การแกไขเฉพาะบางเรื่องมิไดแกไขท้ังระบบ ทําใหหลักเกณฑบางขอขัดแยงกันและขาดความชัดเจน

โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือไทยท่ีไดรับการแกไข

เพ่ิมเติมนอยมากท้ังๆ ท่ีหลักเกณฑเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือไทยนั้นไดรับการแกไขเพ่ิมเติม

มาแลวหลายครั้งเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจของโลก สงผลใหบทบัญญัติเก่ียวกับเหตุ

แหงการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียนนั้นไมครอบคลุมหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือจด

ทะเบียน และทําใหขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับการ

สูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียนแลวจะพบวามีประเด็นปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาการ

บัญญัติหลักเกณฑเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือท่ียังไมครอบคลุมความบกพรองของคุณสมบัติเจาของ

เรือทุกประเภท ปญหาความไมครอบคลุมการถอนทะเบียนเรือท่ีมีวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากทําการคา

ในนานน้ําไทย และท่ีผานมาบทบัญญัติเรื่องการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือนั้นยังขาดความชัดเจนใน

บางเรื่องซ่ึงสงผลใหมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน ปญหาความไมชัดเจนของชวงเวลาท่ีมีผลใหเรือจด

ทะเบียนสูญเสียสัญชาติไทย ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติท่ีใหอิสระแกเจาของเรือในการยื่น

คํารองขอถอนทะเบียนเรือไดโดยสมัครใจ ปญหาความไมชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการถอนทะเบียน

เรือ นอกจากนี้ ยังมีปญหาในเรื่องการใชถอยคําท่ีลาสมัยและการจัดวางบทบัญญัติท่ีไมเปนระเบียบ
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อีกดวย สภาพปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคตอนิติสัมพันธระหวางเจาของเรือกับรัฐบาลไทย เพราะ

ความไมชัดเจนของเง่ือนไขการสูญเสียสัญชาติไทยและชวงเวลาท่ีสัญชาติเรือสิ้นสุดลงจะทําใหรัฐบาล

ไทยกับเจาของเรือไมสามารถทราบไดวาตนจะไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอกัน

ภายใตกฎหมายไทยจนถึงเม่ือใด 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติเรือ

ไทยท่ีมีปญหาใหชัดเจนสอดคลองกับบทบัญญัติในเรื่องการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือโดยคํานึงถึง

พันธกรณีท่ีประเทศไทยมีตามอนุสัญญาระหวางประเทศรวมถึงกฎเกณฑเก่ียวกับการรับจดทะเบียน

เรือและการถอนทะเบียนเรือของประเทศอ่ืนๆ ดวยเพ่ือใหบทบัญญัติมีความทันสมัยสอดคลองกับ

หลักเกณฑของนานาประเทศและเสริมสรางอํานาจรัฐในการควบคุมดูแลกองเรือพาณิชยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

คําสําคัญ: เรือไทย, เรือจดทะเบียน, สัญชาติเรือ, การถอนทะเบียนเรือ 
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ABSTRACT 

 

 This Thesis aims to examine various legal issues concerning provisions on 

loss of Thai nationality of the registered ships under Thai Vessels Act B.E. 2481 (A.D. 

1983). The Vessels Act B.E. 2481 (A.D. 1983) is the law that imposes the state power 

and control over Thai ships under the concept of 'Genuine Link', a concept that sets 

out the conditions for acquisition and loss of nationality of vessels. The Act provides 

Thai nationality to vessels in two ways: the ship registration; and the nationality given 

by the operation of the law. The provisions concerning the ship registration stipulate 

certain conditions for the registration of ships, according to the purpose of the use of 

the vessels. This includes vessels that are used for trading in Thai waters, fishery and 

international maritime transport but not trading in Thai waters. The qualifications of 

ship owner vary upon each purpose of vessels use. Nevertheless, these conditions 

share some similarities, including that both natural person and juristic person owing 

the vessel must have Thai nationality in the proportion as prescribed by the law at 
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the time of registration. Moreover, after the registration, the owner of the vessel must 

remain qualified to own the Thai registered vessel under the law; otherwise he may 

face revocation of the registration and loss of the registered vessels’ Thai nationality. 

These legal implications suggest that Thailand adopts the closed-method of ship 

registration based on the genuine link between the vessels and the flag state. 

 With reference to the provisions concerning the loss of Thai nationality of 

registered vessels, such provisions are consistent with the provisions on the 

acquisition of vessels’ nationality under the principle of Genuine Link. That is, the 

registrar has power to revoke the registration in case that, after the registration of the 

vessel, the ownership of the registered vessels is transferred to a foreigner, or the 

qualifications of the owner changed to the extent that he is no longer capable of 

owning the Thai registered vessels, or the owner accepts or agrees to own the 

registered vessels on behalf of a foreigner. In addition, the registration of Thai vessels 

will be terminated if the vessels lose, are captured by enemy of Thailand, are 

destroyed by fire, sink, are damaged or abandoned. 

 However, because the Vessels Act B.E. 2481 has been enforced for a long 

time, some of the provisions are outdated and inconsistent with the present 

conditions. Although the Vessels Act B.E. 2481 was amended several times, only 

certain parts of the Act were amended. This has led to debates and lack of clarity in 

the law. In particular and for example, the provisions concerning loss of vessels’ Thai 

nationality were slightly amended whereas the provisions concerning the acquisition 

of Thai nationality of vessels were largely amended in order to harmonize with the 

current world economy. Therefore, the provisions concerning grounds for losing the 

registered vessels’ Thai nationality do not cover the principles concerning the 

acquisition of vessels’ Thai nationality and cause the unclear practice. The provisions 

on loss of Thai nationality of registered vessels have several issues including the fact 

that the provisions concerning revocation of registration do not cover all types of 

deficiencies in owner’s qualifications and the lack of provision for the revocation of 

registration of vessels that are used in other purpose not for trading in Thai waters. In 

addition, the provisions concerning loss of vessels’ Thai nationality have some 
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unclear issues in practice, namely, the unclear temporal effect of the Thai nationality 

loss, the unclear provision which provides the ship owner with the right to revoke 

the registration willfully and the unclear provisions concerning the process of the 

revocation itself. Moreover, there are other administrative issues such as outdated 

wordings and the unorganized structure of the Act. The aforementioned problems 

have caused obstacles in maintaining legal relationship between the vessels’ owners 

and the Thai government, due to the unclear conditions regarding losing Thai 

nationality’s conditions and the point of time when the nationality becomes lost 

which cause them to not know the exact time when they will begin to have the 

rights and be bound by the law. 

 For the above reasons, it is important and necessary to amend the 

provisions concerning loss of vessels’ Thai nationality in order to clarify and conform 

to the provisions concerning acquisition of vessels’ Thai nationality. This is so as to 

develop the up-to-date provisions and standardize the law as other countries have 

pursued, which can in turn strengthen the state power to effectively control 

merchant vessels by taking into account of the international obligations incumbent 

upon Thailand under international treaties including other country’s laws relating to 

vessels registration and deregistration.  

 

Keywords: Thai ship, Registered ship, Nationality of vessel, Revocation of ship 

registration 
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แกผูเขียนจนไดแนวคิดจัดทําวิทยานิพนธหัวขอนี้ และยังใหความเมตตารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธของผูเขียน ท้ังยังคอยใหคําแนะนําและความอนุเคราะหแกผูเขียนจนสามารถจัดทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเสร็จสมบูรณอยางราบรื่น  

 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานศาสตราจารยพิเศษ ประมวล จันทรชีวะ ทาน

อาจารย ดร. จุฬา สุขมานพ และทานอาจารยสมพร ไพสิน ซ่ึงไดใหความสนใจในประเด็นปญหาทาง

กฎหมายของวิทยานิพนธฉบับนี้และไดเมตตาสละเวลาอันมีคาของทานรับทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธใหผู เขียน ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผู เขียนในเรื่องเก่ียวกับถายทอด

ประสบการณเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือไทย ปญหาทางปฏิบัติของการจดทะเบียนเรือไทยรวมท้ัง

การถอนทะเบียนเรือไทย และแนวคิดเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหวางสัญชาติเรือและการจดทะเบียน

เรือ รวมถึงแนะนําการแกไขการใชถอยคําและศัพทเทคนิคใหถูกตอง อันเปนประโยชนตอการแกไข

ปรับปรุงเนื้อหาวิทยานิพนธฉบับนี้ใหดียิ่งข้ึน  

 ผูเขียนขอขอบคุณ คุณณัฐพล ชิณะวงศ ท่ีชวยตรวจทานสํานวนการเขียนภาษาอังกฤษ

ในบทคัดยอรวมถึงการตั้งชื่อหัวขอวิทยานิพนธฉบับนี้เปนภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณน้ําใจของ

เพ่ือนพ่ีนองทุกทานท่ีแบงปนประสบการณการจัดทําวิทยานิพนธแกผูเขียนดวยความปรารถนาดี 

 สุดทายนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและญาติพ่ีนองผูคอยสนับสนุนให

กําลังใจแกผู เขียนเสมอมาจนกระท่ังผู เขียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และขอกราบ

ขอบพระคุณแมเตาและโกเคท่ีชวยเหลือใหทุนทรัพยจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธจนสําเร็จ 

    

 

        นางสาวยุวรินทร พิสิษฐ กุล

                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 กองเรือพาณิชยนาวีนับวาเปนปจจัยสําคัญตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศในดาน

การขนสงสินคาระหวางเทศ ประเทศใดท่ีมีกองเรือพาณิชยนาวีท่ีเขมแข็งยอมสามารถนํารายไดและ

เงินตราตางประเทศจากการขนสงสินคาระหวางประเทศไดเปนจํานวนมาก ดวยเหตุดังกลาว นานา

ประเทศจึงกําหนดนโยบายสงเสริมกิจการพาณิชยนาวีภายในรัฐโดยจะใหความคุมครองและสนับสนุน

เรือพาณิชยท่ีมีสัญชาติของประเทศตนเทานั้น ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของรัฐในการใหสัญชาติเรือ ไดแก 

การขยายเศรษฐกิจของประเทศดวยการสงเสริมการตั้งกองเรือพาณิชยเพ่ือสงวนสิทธิประโยชนทาง

การคาใหแกชาติของตน และเพ่ือเพ่ิมกองกําลังเรือสําหรับปกปองประเทศในยามสงคราม ท้ังนี้ 

โดยท่ัวไปในทางกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับเรื่องสัญชาตินั้นกําหนดวาสัญชาติเปนสิ่งท่ีใหเฉพาะ

แกตัวบุคคลเทานั้นมิไดใหแกทรัพยสิน กลาวคือ สัญชาติเปนความผูกพันระหวางตัวบุคคลกับรัฐผูให

สัญชาติ บุคคลผูมีสัญชาติของรัฐใดก็ยอมไดรับความคุมครองในฐานะพลเมืองและอยูภายใตกฎหมาย

ของรัฐนั้น แตสําหรับเรือเดินทะเลซ่ึงเปนสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคาสูงมากและตองเก่ียวของกับการ

เดินเรือในเขตทะเลหลวงซ่ึงไมมีรัฐใดมีเขตอํานาจเหนือพ้ืนท่ีดังกลาว หากปลอยใหเรือเดินทะเลไรซ่ึง

สัญชาติก็จะเกิดความสับสนวุนวายข้ึนในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทวาจะใชกฎหมายและเขตอํานาจศาลของ

รัฐใดตัดสินคดี ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการใหสัญชาติเรือเพ่ือแกปญหาขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

เดินเรือในทะเลและเม่ือใหสัญชาติแกเรือแลวจะมีผลใหเรือมีความสัมพันธกับรัฐผูใหสัญชาติกลาวคือ 

นอกจากเจาของเรือจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ท้ังทางภาษีและมิใชภาษีจากรัฐผูใหสัญชาติ รวมท้ัง

สามารถชักธงเรือสัญชาติของรัฐผูใหสัญชาติเพ่ือแสดงถึงการมีสัญชาติของรัฐนั้นแลวเจาของเรือก็มี

หนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐผู ใหสัญชาติเชนกัน โดยรัฐจะมีอํานาจ

ควบคุมดูแลเรือและมีเขตอํานาจศาลเหนือเรือลํานั้นกลาวคือจะใชกฎหมายของรัฐเจาของสัญชาติเรือ

ในการแกไขขอพิพาทหากเรืออยูในทะเลหลวงรัฐจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมการใหสัญชาติเรือ

รวมถึงภาษีจากการประกอบกิจการของเรือ แตในขณะเดียวกันรัฐก็มีหนาท่ีจะตองใหความคุมครอง

แกเรือลําดังกลาวตามสมควรและรัฐยังมีพันธกรณีในทางระหวางประเทศท่ีจะตองควบคุมเรือใหมี
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มาตรฐานการเดินทะเลท่ีเหมาะสมและปลอดภัย ซ่ึงจะเห็นไดวาเจาของเรือกับรัฐผูใหสัญชาติเรือมี

สิทธิหนาท่ีท่ีสําคัญตอกันหลายประการ และสิทธิหนาท่ีเหลานั้นจะสิ้นสุดตอเม่ือเรือสูญเสียสัญชาติ

ของรัฐเจาของสัญชาติไปตามเง่ือนไขกฎเกณฑท่ีรัฐกําหนด ซ่ึงหลักเกณฑเรื่องการสูญเสียสัญชาติเรือ

นั้นควรไดรับการกําหนดไวอยางชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับหลักเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไข

การไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือเพ่ือใหท้ังเจาของเรือและรัฐสามารถทราบไดแนนอนวาสิทธิหนาท่ีของตน

สิ้นสุดลงเม่ือใด 

 ตามหลักการใหสัญชาติแกเรือตามกฎหมายระหวางประเทศนั้น รัฐแตละรัฐมีอํานาจ

กําหนดกฎเกณฑภายในรัฐอันเก่ียวดวยเง่ือนไขการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือของรัฐตนไดอยางอิสระเพราะ

ถือวาเรื่องดังกลาวเปนกิจการภายในของรัฐและสําหรับวิธีการใหสัญชาติเรือนั้นรัฐไมจําเปนตองให

สัญชาติดวยการจดทะเบียนเรือเพียงอยางเดียว เพราะรัฐอาจใหสัญชาติแกเรือบางประเภทโดยผลของ

กฎหมาย 0

1 แตโดยท่ัวไปแลวรัฐสวนใหญในโลกนี้นิยมใหสัญชาติแกเรือดวยวิธีการจดทะเบียนเรือและ

เม่ือเรือไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐใดแลว เรือจะมีสัญชาติของรัฐนั้นอันสงผลใหเจาของ

เรือมีสิทธิและหนาท่ีตางๆ ตามท่ีกฎหมายของรัฐกําหนด โดยเจาของเรือจะไดรับใบทะเบียนเรือและมี

สิทธิชักธงของรัฐเจาของสัญชาติเพ่ือเปนหลักฐานแสดงถึงการมีสัญชาติของรัฐนั้นในการเดินเรือไปยัง

รัฐเมืองทาอ่ืนๆ ได 

 การใหสัญชาติเรือในระยะแรกตามกฎหมายระหวางประเทศนั้นเปนการจดทะเบียนเรือ

แบบปด กลาวคือ รัฐจะใหสัญชาติแกเรือโดยอาศัยเง่ือนไขหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine 

link)1

2 ระหวางเจาของเรือกับรัฐท่ีจดทะเบียนเทานั้น 2

3เพ่ือใหรัฐสามารถใชอํานาจควบคุมเรือลํานั้นได

                                           

 1 ดังเชนพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 9 กําหนดใหเรือของบุคคลผูมี

สัญชาติไทยซ่ึงมิไดใชทําการคาในนานน้ําไทย และเรือของผูมีสัญชาติไทยท่ีใชทําการคาในนานน้ําไทย

และการประมงแตเปนเรือท่ีมีขนาดต่ํากวาเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด แมจะมิไดจดทะเบียนเปนเรือไทย

แตใหถือวาเปนเรือไทยโดยผลของกฎหมาย 

 2 ปจจุบันยังไมมีอนุสัญญาฉบับใดหรือนักวิชาการคนใดใหคําจํากัดความและองคประกอบ

ของหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) อยางชัดเจน  
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อยางมีประสิทธิภาพ บุคคลหรือนิติบุคคลผูเปนเจาของเรือตองมีสัญชาติของรัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือนั้น

โดยไมคํานึงวาเจาของเรือจะมีภูมิลําเนาอยูในรัฐนั้นหรือไมการจดทะเบียนเรือแบบปดนี้จึงมีเง่ือนไข

การใหสัญชาติท่ีเครงครัดทําใหข้ันตอนการจดทะเบียนเปนไปอยางลาชาและมีคาใชจายสูง นอกจากนี้ 

สัญชาติของเรือจะผูกติดกับสัญชาติของเจาของเรือ หากเจาของเรือสูญเสียสัญชาติของรัฐผูใหสัญชาติ

แลวก็จะเปนเหตุแหงการสิ้นสุดสัญชาติของเรือจดทะเบียนอันนําไปสูการถอนทะเบียนเรือในทายท่ีสุด 

 ในระยะตอมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหเง่ือนไขการจดทะเบียนท่ีเขมงวด

ของการจดทะเบียนเรือแบบปดเปนอุปสรรคตอการขยายกองเรือพาณิชย จึงมีการพัฒนาการจด

ทะเบียนเรือประเภทใหมข้ึนเรียกวา การจดทะเบียนเรือแบบเปด (open registry) ซ่ึงมีหลักการท่ี

สําคัญคือรัฐจะไมใชหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงมาเปนเง่ือนไขสําคัญของการใหสัญชาติเรือ เจาของ

เรือซ่ึงมีสัญชาติของรัฐอ่ืนจึงสามารถนําเรือมาจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติของรัฐนั้นได โดยมีเง่ือนไข

การไดมาซ่ึงสัญชาติไมเครงครัดเทาการจดทะเบียนเรือแบบปด ยกตัวอยางเชน นิติบุคคลซ่ึงจะจด

ทะเบียนเรือไดตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของรัฐนั้นหรือมีสํานักงานตั้งอยูในรัฐนั้น เปน

ตน ดังนั้น สัญชาติของเรือในการจดทะเบียนประเภทนี้จึงไมผูกติดอยูกับสัญชาติของเจาของเรือ 

กลาวคือ เรือซ่ึงชักธงสัญชาติของรัฐหนึ่งๆ อาจมีเจาของเรือเปนชาวตางชาติก็ได นอกจากนี้ รัฐท่ีมี

การจดทะเบียนเรือระบบเปดมักจะกําหนดคาใชจายในการจดทะเบียนต่ํากวาการจดทะเบียนเรือแบบ

ปดและมีภาระภาษีนอยกวาเพ่ือใชเปนมาตรการจูงใจบรรดาเจาของเรือใหนําเรือมาจดทะเบียนกับรัฐ

ตนมากข้ึนระบบการจดทะเบียนเรือรูปแบบใหมนี้จึงเอ้ืออํานวยตอเจาของเรือท่ีจะตัดสินใจเลือกจด

ทะเบียนเรือกับประเทศท่ีใหสิทธิประโยชนกับตนไดมากกวาประเทศท่ีตนมีสัญชาติ ดวยเหตุดังกลาว 

ในปจจุบันบรรดาเจาของเรือจึงนิยมนําเรือของตนจดทะเบียนเรือแบบเปดกันมากข้ึนเพ่ือประโยชนใน

ดานการลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการจดทะเบียนเรือและดานการปลอดภาระภาษีเงินได 

                                           

 3 โปรดดู Article 91 อนุสัญญา UNCLOS 1982 กําหนดวา “Each State shall fix the 

conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its 

territory, and for the right to fly its flag, Ships have the nationality of the State whose 

flag they are entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and 

the ship.” 
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 สําหรับประเทศไทยนั้นไดมีนโยบายสงเสริมกองเรือพาณิชยนาวีของประเทศตนผาน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากิจการดานพาณิชยนาวีซ่ึงมีวัตถุประสงคในการขยายขนาดกองเรือพาณิชย

แหงชาติเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการขนสงสินคาระหวางประเทศ ท้ังนี้เนื่องจากกิจการพาณิชยนาวีเปนกําลัง

สําคัญในการสรางความเจริญกาวหนาและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศจากความสามารถ

ในการขนสงสินคาไดในจํานวนคราวละมากๆ โดยมีคาระวางท่ีต่ําเม่ือเทียบกับการขนสงประเภทอ่ืน 3

4 

ดังนั้น ยิ่งรัฐมีกองเรือพาณิชยจํานวนมากเทาใด ก็จะสามารถนํารายไดจากการขนสงสินคาเขา

ประเทศไดมากเทานั้น รัฐบาลจึงพยายามเพ่ิมสัดสวนกองเรือพาณิชยของประเทศข้ึนโดยออก

มาตรการสงเสริมตางๆ เพ่ือจูงใจใหบรรดาเจาของเรือนําเรือเขามาจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติไทย ซ่ึง

ขณะนี้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปนกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ

เก่ียวกับการไดมาและการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือไวกฎหมายฉบับดังกลาวแมจะไดรับการแกไข

เพ่ิมเติมมาแลวหลายครั้ง แตยังคงยึดหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) เปนเง่ือนไขสําคัญ

ในการพิจารณาใหสัญชาติแกเรือ กลาวคือพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ไดกําหนด

เง่ือนไขการใหสัญชาติเรือโดยแบงตามวัตถุประสงคการใชงานเรือออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1. เรือท่ี

มีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย 2. เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการขนสงทางทะเล

ระหวางประเทศ และ 3. เรือสําหรับทําการประมง ซ่ึงเรือแตละประเภทกฎหมายไดกําหนดเง่ือนไข

เก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือไวหลายประการ แตเง่ือนไขเหลานี้ก็มีหลักการสําคัญท่ีคลายกันคือ 

การใหสัญชาติเรือแกบุคคลผูมีสัญชาติไทย โดยแบงเปน 2 กรณี คือ กรณีแรกเปนบุคคลธรรมดาก็ตอง

เปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย สวนกรณีท่ีสองเปนนิติบุคคลก็ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ไทย ไดแก หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึง

ทุนของนิติบุคคลเหลานี้เกินกวาครึ่งหนึ่งจะตองถือครองโดยคนสัญชาติไทย และอํานาจในการบริหาร

กิจการสวนขางมากตองเปนของคนไทยดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาหลักเกณฑในสวนท่ีเก่ียวกับการใหสัญชาติ

เรือมีเง่ือนไขการใหสัญชาติคอนขางเครงครัดจึงกลาวไดวา การจดทะเบียนเรือของประเทศไทยเปน

การจดทะเบียนเรือแบบปดซ่ึงมีหลักเกณฑการใหสัญชาติท่ีเขมงวดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติ

ไทยเทานั้น หรือหากเปนนิติบุคคลจะตองเปนนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามองคประกอบท่ีกฎหมาย

                                           

 4 ไผทชิต เอกจริยกร, กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : วิญู

ชน, 2546), น.45. 
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ไทยกําหนดไวในสวนวิธีการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

นั้น มีสองวิธี ไดแก วิธีการจดทะเบียนเรือ และ วิธีการใหสัญชาติเรือดวยผลของกฎหมาย ซ่ึง

โดยท่ัวไปแลว กฎหมายฉบับดังกลาวจะใหสัญชาติดวยวิธีการจดทะเบียนเรือ ดังนั้น หากมีการถอน

ทะเบียนเรือในภายหลังดวยสาเหตุใดๆ ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ยอมมีผลใหเรือสูญเสีย

สัญชาติไทยไปโดยปริยายเชนกัน 

 อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปนกฎหมายท่ีไดรับ

การประกาศใชมาเปนระยะเวลานาน ทําใหบทบัญญัติบางเรื่องลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพการณใน

ปจจุบันและแมวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 หลายครั้ง แตก็

เปนเพียงการแกไขเฉพาะบางเรื่องโดยมิไดคํานึงถึงความสอดคลองกันกับบทบัญญัติในเรื่องอ่ืนท่ี

เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือไทยไดรับการ

แกไขเพ่ิมเติมนอยมากท้ังๆ ท่ีหลักเกณฑเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือไทยนั้นไดรับการแกไข

เพ่ิมเติมมาแลวหลายครั้งเพ่ือใหทันตอสภาวการณเศรษฐกิจของโลก ดังนั้น เม่ือพิจารณาบทบัญญัติใน

สวนท่ีเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติเรือแลวจะพบวามีปญหาหลายประการ เชน การไมมีหลักเกณฑท่ี

เก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติเรือไทยของเรือซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับทําการขนสงทางทะเลระหวาง

ประเทศกับเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการประมง นอกจากนี้ ท่ีผานมาบทบัญญัติเรื่องการสูญเสีย

สัญชาติไทยของเรือนั้นยังขาดความชัดเจนในบางเรื่องซ่ึงสงผลใหมีปญหาในทางปฏิบัติ เชน ความไม

ชัดเจนของบทบัญญัติท่ีใหอิสระแกเจาของเรือท่ีจะทําการยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือไดโดยสมัครใจ 

ความชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ และการไมมีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของผูรับ

จํานองเรือในการถอนทะเบียนเรือ เปนตน 

 จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาสภาพปญหาความไมชัดเจนและสอดคลอง

กันของหลักเกณฑการไดมาและการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 ดังกลาวเปนอุปสรรคตอความสัมพันธทางกฎหมายระหวางเจาของเรือกับรัฐ 

กลาวคือ สัญชาติของเรือเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธทางกฎหมายระหวางเรือกับรัฐเจาของเรือเขา

ดวยกันความไมชัดเจนของบทบัญญัติเรื่องการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนทําใหเจาของเรือ

ไมสามารถทราบไดวาตนจะไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายแหงประเทศไทย

จนถึงเม่ือใด ในสวนรัฐบาลไทยเองก็จะมีปญหาในเรื่องการใชอํานาจรัฐและเขตอํานาจศาลเหนือเรือ

ลํานั้นเนื่องจากไมทราบชวงเวลาการสูญเสียสัญชาติเรือท่ีแนนอน นอกจากนี้ ปญหาความไมชัดเจน
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ของการสูญเสียสัญชาติไทยจะเกิดข้ึนในกรณีของเรือจดทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคา

ระหวางประเทศ เพราะไมมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติเรือไทยกําหนดหลักเกณฑการสูญเสีย

สัญชาติของเรือท่ีมีวัตถุประสงคดังกลาวไว  หรือในกรณีพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มิไดมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและเปนระบบรองรับในเรื่องเก่ียวกับท่ีเก่ียวกับกระบวนการถอนทะเบียน

เรือ เปนตน ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติเรือไทยใหชัดเจน

สอดคลองกับบทบัญญัติในเรื่องการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือโดยคํานึงถึงสภาพการณทางกฎเกณฑ

เก่ียวกับสัญชาติเรือของประเทศอ่ืนๆ ดวยเพ่ือใหบทบัญญัติมีความทันสมัยสอดคลองกับหลักเกณฑ

ของนานาประเทศ  

 

2. สมมติฐาน 

 

 จากหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ในเรื่องการใหสัญชาติ

ไทยแกเรือนั้นจะเห็นไดวาเรือสามารถไดรับสัญชาติไทยได 2 ทาง คือ ดวยวิธีการจดทะเบียนและดวย

ผลทางกฎหมายแตการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยดวยผลทางกฎหมายนั้นเปนกรณียกเวนซ่ึงประเทศไทย

สงวนไวใหแกกรณีท่ีเจาของเรือเปนบุคคลผูมีความเก่ียวโยงทางดานสัญชาติกับประเทศไทยเทานั้น 

สําหรับการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยดวยวิธีการจดทะเบียนเรือตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

2481 นั้นจะแบงประเภทตามวัตถุประสงคของการใชเรือและขนาดของเรือ และยังกําหนดเง่ือนไข

เก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือใหเปนคนสัญชาติไทยหรือในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลจะตองปรากฏ

ขอเท็จจริงวาทุนสวนขางมากของเรือและอํานาจการควบคุมบริหารเรือเปนของบุคคลผูมีสัญชาติไทย 

แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยึดหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) เปนหลักสําหรับการให

สัญชาติแกเรือ ดังนั้น จึงกลาวไดวาประเทศไทยมีการจดทะเบียนเรือแบบปด 

 สําหรับหลักเกณฑเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติของเรือนั้นจะตองมีความสอดคลองกับ

หลักเกณฑเรื่องการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือ แตเนื่องจากการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลายครั้งท่ีผานมา 

เปนการแกไขเพ่ิมเติมเฉพาะเรื่องหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือในสวนท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติ

ของเจาของเรือท่ีจะนํามาจดทะเบียนเรือสัญชาติไทยโดยมิไดแกไขบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการ

สูญเสียสัญชาติไทยใหสอดคลองกันดวย ทําใหบทบัญญัติดังกลาวบางเรื่องไมมีความชัดเจน มีขอ
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ขัดแยงกับหลักเกณฑเรื่องการไดรับสัญชาติไทยของเรือบางเรื่องและยังขาดหลักเกณฑบางประการซ่ึง

มีผลใหเกิดปญหาในการปรับใชบทบัญญัติดังกลาว 

 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับการไดมาและการสูญเสีย

สัญชาติของเรือจดทะเบียนอยางเปนระบบ และเขาใจหลักความเชื่อมโยงระหวางสัญชาติเรือกับการ

จดทะเบียนเรือ 

 2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑเก่ียวกับทะเบียนเรือไทยและหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติ

ไทยของเรือจดทะเบียนรวมถึงหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนภายใต

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และกฎหมายฉบับอ่ืนท่ีมีหลักเกณฑเก่ียวของกับเรื่องการ

ไดมาและสูญเสียสัญชาติไทยของเรือ 

 3. เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาทางกฎหมายอันเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติ

ของเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 โดยศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมาย

ระหวางประเทศท่ีเปนสากลเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือประเภทตางๆ หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติ

เรือ นิติสัมพันธระหวางรัฐผูใหสัญชาติเรือกับเจาของเรือฯลฯ รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ

ตามกฎหมายของตางประเทศ รวมถึงอนุสัญญาซ่ึงมีความเปนสากลท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว 

 4. เพ่ือศึกษากฎเกณฑทางกฎหมายภายในของตางประเทศอันเก่ียวดวยระบบทะเบียน

เรือและหลักเกณฑการไดมาและสูญเสียสัญชาติเรือของประเทศนั้นๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ

กับหลักเกณฑท่ีมีอยูตามกฎหมายไทย 

  5. เพ่ือวิเคราะหหาขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายเรือไทยท่ี

เหมาะสมเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนอันจะกอใหเกิดประโยชนดาน

การพาณิชยนาวีตอไป 
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4. ขอบเขตในการศึกษา 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาวิเคราะหถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับหลักเกณฑการ

สูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนประเภทตางๆ ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

อันไดแก เรือจดทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย เรือจดทะเบียนซ่ึงมี

วัตถุประสงคสําหรับทําการประมง และเรือจดทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสง

ทางทะเลระหวางประเทศ ท้ังนี้ วิทยานิพนธฉบับนี้มิไดศึกษาวิเคราะหไปถึงกรณีท่ีเรือไดรับสัญชาติ

ไทยมาโดยผลทางกฎหมายซ่ึงไดรับการยกเวนใหไมจําตองไดรับการจดทะเบียนเรือ4

5 

 นอกจากนี้ ในปจจุบันประเทศไทยยังมิไดตรากฎหมายรองรับเรื่องการชารเตอรเรือ 

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมิได ศึกษาวิเคราะหกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของ

ตางประเทศในสวนท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือจากการชารเตอรเรือดวย 

 ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงศึกษาวิเคราะหเฉพาะหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับเรือจด

ทะเบียนเทานั้น โดยผูเขียนจะศึกษาตั้งแตระบบทะเบียนเรือ หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของ

เรือจดทะเบียน หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติเรือและกระบวนการถอนทะเบียนเรือ นอกจากนี้ 

ผูเขียนจะศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือและการสูญเสียสัญชาติเรือตาม

อนุสัญญาระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ซ่ึงมีแนวความคิดการจดทะเบียน

เรือท่ีแตกตางกัน เพ่ือเปรียบเทียบหาแนวทางแกปญหาทางกฎหมายท่ีเหมาะสมแกกฎหมายไทย โดย

ผูเขียนจะศึกษากฎหมายภายในของตางประเทศดังตอไปนี้ 

1. กฎหมายวาดวยการเดินเรือพาณิชย1995 (Merchant Shipping Act 1995) และ

 หลักเกณฑวาดวยการเดินเรือพาณิชย (การจดทะเบียนเรือ) 1993 (Merchant 

                                           

 5 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซ่ึง

มิไดใชประโยชนตามมาตรา 47 แมจะมีขนาดดังกลาวไวในมาตรากอนและเรือของบุคคลตามมาตรา 

7 ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไวในมาตรากอนสําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือการประมงแลวแตกรณีไมตอง

จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138) แหงประเทศ      

 สหราชอาณาจักร 

2. หลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1994 (The 

 Ship Registration Regulations of The PRC 1994) 

3. กฎหมายวาดวยเรือพาณิชยของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร1996 (Merchant  

  Shipping Act (Chapter 179) 1996) และหลักเกณฑการวาดวยการจดทะเบียน    

  เรือ (Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations) 

4. กฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 6 August  

  2008) แหงประเทศสาธารณรัฐปานามา 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้จัดทําข้ึนดวยวิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสารจากบทบัญญัติกฎหมาย

แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 หนังสือ วารสาร บทความและขอมูลอินเตอรเน็ต ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศซ่ึงมีคําอธิบายคอนขางจํากัด ผูเขียนจึงใชวิธีการวิเคราะหตัวบท

กฎหมายประกอบกับคําอธิบายท่ีเก่ียวของ แลวเปรียบเทียบกับหลักเกณฑจากบทบัญญัติของ

กฎหมายตางประเทศในเรื่องเดียวกัน เพ่ือหาแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขประเด็นปญหาทาง

กฎหมายในเรื่องนี้ตอไป 

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาทางกฎหมายของระบบทะเบียนเรือตาม

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 นั้น ผูเขียนคาดวาจะไดรับประโยชน ดังตอไปนี้ 

 1. ทําใหมีความรูความเขาใจหลักเกณฑทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีเปนสากล

เก่ียวกับการไดมาและการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนอยางเปนระบบ และเขาใจความ

เก่ียวโยงระหวางสัญชาติเรือกับการจดทะเบียนเรือประเภทตางๆ  
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 2. ทําใหมีความรูความเขาใจการจดทะเบียนเรือประเภทตางๆ และหลักเกณฑการไดมา

และการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือภายใตพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และกฎหมาย

ฉบับอ่ืนท่ีมีหลักเกณฑเก่ียวของกับเรื่องการไดมาและสูญเสียสัญชาติไทยของเรือ 

 3. ทําใหทราบถึงสภาพปญหาทางกฎหมายอันเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติ

ของเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

 4. ทําใหทราบกฎเกณฑทางกฎหมายภายในของตางประเทศอันเก่ียวดวยประเภทของ

การจดทะเบียนเรือและหลักเกณฑการไดมาและสูญเสียสัญชาติเรือของประเทศนั้นๆ เพ่ือนํามา

วิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักเกณฑท่ีมีอยูในกฎหมายไทย และขอสําคัญไดแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

ปรับปรุงกฎหมายทะเบียนเรือของไทยใหพัฒนาและมีความเปนสากลทัดเทียมกับนานาประเทศตอไป 
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บทที่ 2  

แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสัญชาติเรือและประเภทของการจดทะเบียนเรือ 

 

1.หลักการท่ัวไป 

 

 เรือเดินทะเลนับวามีความสําคัญตอกิจการพาณิชยนาวีโดยเฉพาะการคาระหวางประเทศ 

ในทางกฎหมายระหวางประเทศนั้นไดยอมรับใหเรือทุกลําของรัฐทุกรัฐมีเสรีภาพในการเดินทะเลผานทะเล

หลวงซ่ึงเปนอาณาเขตท่ีไมอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะ 5

1 แตกฎหมายระหวาง

ประเทศก็ไดกําหนดกฎเกณฑเพ่ือปองกันขอขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเดินเรือทางทะเลหลวงของ

บรรดาเรือท้ังหลายอันเนื่องมาจากสาเหตุท่ีไมมีรัฐหนึ่งรัฐใดมีเขตอํานาจเหนือทะเลหลวงเปนการเฉพาะ 

โดยกําหนดหลักการใหเขตอํานาจเหนือเรือเดินทะเลบนทะเลหลวงตกเปนของรัฐเจาของสัญชาติเรือนั้น 

และกําหนดใหเรือทุกลําท่ีแลนอยูบนทะเลหลวงจะตองมีสัญชาติเรือ 6

2 เรือลําใดไมมีสัญชาติเรือจะมิไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายระหวางประเทศและอาจถูกรัฐตางๆ ยึดเรือได 73และดวยเหตุท่ีเรือซ่ึงเปน

สังหาริมทรัพยท่ีมีสัญชาติ จึงแตกตางจากสังหาริมทรัพยท่ัวไป ดวยลักษณะพิเศษของเรือดังกลาวจึงมีผู

กลาววาเรือเดินทะเลนั้นมีลักษณะคลายคลึงกับบุคคลธรรมดา โดยถือวาวันท่ีเรือไดรับสัญชาติเปนวันท่ี

เริ่มตนสภาพบุคคล8

4 

                                           

 1 Article 2 แหง The 1958 Geneva Convention on the High Seas บัญญัติวา “The high 

seas being open to all nations, no State may validly purport to subject any part of them 

to its sovereignty.”  

 2 Richard Coles and Edward Watt,  Ship Registration: Law and Practice, 2nd 

Edition, (Great Britain : MPG Books, 2009), p.1. 

 3 Ibid, p.2. 

 4 สุธาบดี สัตตบุตย, กฎหมายทะเล, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ก่ิงจันทรการพิมพ, 2531), น.13. 
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 สัญชาติเรือเปนจุดเชื่อมโยงระหวางความสัมพันธทางกฎหมายของรัฐผูใหสัญชาติเรือกับ

เจาของเรือ กลาวคือ รัฐเจาของสัญชาติเรือมีอํานาจควบคุมดูแลเหนือเรือท่ีมีสัญชาติของตน นอกจากนี้ 

รัฐยังมีพันธกรณีในทางระหวางประเทศท่ีจะตองควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับเรือนั้นใหมีความปลอดภัย

ตอการเดินเรือในทะเล สวนเจาของเรือก็มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีรัฐกําหนดและมีสิทธิไดรับ

ความคุมครองจากรัฐเจาของสัญชาติท่ีตนชักธงเรือนั้น 

 สัญชาติของเรือนั้นโดยท่ัวไปจะไดมาจากการจดทะเบียนเรือตามเง่ือนไขหลักเกณฑภายใน

ของรัฐใดๆ อันจะมีผลใหเรือซ่ึงไดรับการจดทะเบียนมีสัญชาติของรัฐนั้นและมีสิทธิชักธงของรัฐ 9

5 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีผลใหเรือมีความสัมพันธทางกฎหมายกับรัฐเจาของสัญชาติอันกอใหเกิดสิทธิหนาท่ี

ตอกันไปจนกวาความสัมพันธนั้นจะสิ้นสุดลงท้ังนี้ มีขอสังเกตวา “สัญชาติเรือ” จะมีความสัมพันธกับ 

“การจดทะเบียนเรือ” “การชักธงเรือ” รวมถึง “เอกสารการจดทะเบียนเรือ” ซ่ึงถอยคําเหลานี้แมจะมี

ความหมายตางกัน แตมักมีผูใชคําเหลานี้แทนกันและกันในบริบทของสัญชาติเรืออยูเสมอ 10

6 เพ่ือมิใหเกิด

ความสับสนในการใชถอยคําดังกลาว ผูเขียนจึงขออธิบายแนวความคิดและหลักการทางกฎหมายของแต

ละถอยคํา ดังตอไปนี้ 

 

 1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสัญชาติเรือ 

 เนื่องจากสัญชาติเรือมีความสําคัญตอการเดินทะเลของเรือในดานการใชอํานาจรัฐและ

เขตอํานาจศาลเหนือเรือของรัฐเจาของสัญชาติเรือ กลาวคือ เรือเดินทะเลมักจะมีความเก่ียวของกับรัฐ

ตั้งแต 2 รัฐข้ึนไปซ่ึงตามหลักกฎหมายระหวางประเทศนั้น ไมมีรัฐใดสามารถอางอํานาจอธิปไตยในเขต

                                           

 5 ดู International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, Article 3(1) 

และ International Convention on Load Lines 1966 Article 4(1). 

 6 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

Guidelines for Maritime Legislation (Guidelines Volume 1), 3rd Edition, (Bangkok : United 

Nations, 1991), p.29. 
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ทะเลหลวงได 117 ทําใหแตละรัฐมักอางอํานาจอธิปไตยเหนือเรือลําเดียวกัน 12

8เพ่ือปองกันปญหาจากสภาพไร

กฎเกณฑในเขตทะเลหลวงดังกลาวจึงเกิดแนวความคิดใหแตละรัฐมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายระหวางประเทศอันเก่ียวดวยทะเลหลวงนั้น 13

9 สัญชาติ เรือจึงเปนสิ่ งท่ี เปนจุดเชื่อมโยง

ความสัมพันธทางกฎหมายระหวางเรือกับรัฐเจาของสัญชาติเรือกลาวคือเฉพาะแตเรือท่ีมีสัญชาติเทานั้นท่ี

จะไดรับความคุมครองชวยเหลือจากรัฐเจาของสัญชาติ เรือซ่ึงมีสัญชาติของรัฐใดยอมตกอยูภายใต

กฎหมายของรัฐนั้นไมวาเรือลํานั้นจะอยูแหงใดในโลก 14

10 รัฐเจาของสัญชาติเรือจะมีเขตอํานาจทาง

กฎหมายและเขตอํานาจทางศาลเหนือเรือท่ีมีสัญชาติของรัฐตน 15

11ดังจะเห็นไดจากเนื้อหาบทบัญญัติแหง

                                           

 7 Convention on the High Seas 1958, Article 2 : 

 “Article 2 The high seas being open to all nations, no State may validly purport 

to subject any part of them to its sovereignty….” 

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 87 : 

 “1. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked……….” 

 8 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

Bangkok, supra note 6, p.35. 

 9 Nigel P. Ready, Ship Registration, (London : Lloyd’s of London press Ltd., 1994), 

p.2. 

 10 ชื่นสุมน รัตนจันทร,“เขตอํานาจของรัฐชายฝงเหนือเรือประมงตางชาติ ท่ีกระทําความผิด

เก่ียว กับการประมงใน เขต เศรษฐกิจจํ าเพ าะ ,” (วิทยานิ พนธมหาบัณ ฑิต  คณ ะนิ ติ ศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), น.18. 

 11 อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีเรือสัญชาติของรัฐหนึ่งเดินเรือเขาไปยังเขตนานน้ําภายในของอีกรัฐหนึ่ง 

เรือลํานั้นยอมตกอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของรัฐเจาของนานน้ํานั้นเชนกัน แมรัฐเจาของสัญชาติเรือจะมี

อํานาจอธิปไตยเหนือเรือนั้นตามกฎหมายระหวางประเทศ แตเรือลํานั้นก็ตกอยูภายใตเขตอํานาจอธิปไตย

ของรัฐเจาของนานน้ําเชนเดียวกัน ในสถานการณดังกลาวเรือลํานั้นจึงตกอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของ
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล 16

12ซ่ึงกําหนดใหรัฐเจาของธงเรือทุกรัฐตองใชอํานาจควบคุม

บริหารกิจการของเรือท่ีชักธงของรัฐตนอยางมีประสิทธิภาพท้ังในทางบริหาร เทคนิค และสังคมเหนือเรือ

ท่ีชักธงของตนและกําหนดมาตรการรัฐในการควบคุมเรือใหมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการเดินทะเลท้ัง

                                           

สองรัฐซ่ึงจะมีปญหาวาตองเลือกใชกฎหมายของรัฐใดเหนือเรือลํานั้น ในประเด็นนี้มีผูใหความเห็นวา 

เจาของสัญชาติเรือยังคงสามารถใชอํานาจอธิปไตยเหนือเรือนั้นยิ่งกวารัฐเจาของนานน้ํา 

ดู  XhelilajErmal and KsenofonKrisafi, “International Implications Concerning the Legal 

Regime and Policy of Ship Registration,” Constanta Maritime University Annals, 19, 14, 

p.324 (2013). 

 12 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

Article 94 Duties of the flag State  

1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, 

technical and social matters over ships flying its flag.  

2. In particular every State shall: (a) maintain a register of ships containing the names 

and particulars of ships flying its flag, except those which are excluded from generally 

accepted international regulations on account of their small size; and (b) assume 

jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag and its master, officers and 

crew in respect of administrative, technical and social matters concerning the ship.  

3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure 

safety at sea with regard, inter alia, to: (a) the construction, equipment and 

seaworthiness of ships; (b) the manning of ships, labour conditions and the training of 

crews, taking into account the applicable international instruments; (c) the use of signals, 

the maintenance of communications and the prevention of collisions. 
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ในชวงกอนจดทะเบียนเรือและภายหลังจากไดรับการจดทะเบียนเรือแลว 17

13 นอกจากนี้ รัฐจะตองใหความ

คุมครองเรือสัญชาติของรัฐตนในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางการเดินเรือข้ึน 18

14 ในขณะเดียวกัน รัฐเจาของ

สัญชาติเรือก็ยังมีหนาท่ีตามกฎหมายระหวางประเทศในการควบคุมดูแลเรือลํานั้นใหปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานของกฎหมายระหวางประเทศในดานความปลอดภัยของเรือตอสิ่งแวดลอม 19

15และจะตอง

รับผิดชอบตอการบังคับการใหเปนไปตามพันธกรณีท่ีรัฐนั้นผูกพันตนเขาเปนภาคีในอนุสัญญาระหวาง

ประเทศตางๆ ดวย 20

16 ในสวนเจาของเรือนั้นสัญชาติเรือจะนํามาซ่ึงสิทธิชักธงเรือของรัฐเจาของสัญชาติเรือ

สิทธิท่ีจะไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ท่ีรัฐเจาของสัญชาติมอบใหแกเรือซ่ึงมีสัญชาติของรัฐตน 2 1

17 สิทธิในการ

เดินเรือทางทะเลเพ่ือทําการคาระหวางประเทศภายใตความคุมครองทางการทูต (Diplomatic 

Protection) ของรัฐเจาของสัญชาติเรือซ่ึงเปนความคุมครองคนชาติหรือทรัพยสินจากการกระทําท่ีไมเปน

ธรรมของรัฐอ่ืน 22

18 และกรณีท่ีมีขอพิพาทอันเก่ียวดวยการเดินเรือในทางระหวางประเทศ สัญชาติเรือยัง

                                           

 13 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

Report on the Second Regional Seminar on Maritime Legislation : Charter-parties, 

Economic Regulation of Maritime Transport, Nationality and Registration of Ships, 22-26 

October 1990, Bangkok, (New York : United Nations, 1990), p.41-42. 

 14 ชื่นสุมน รัตนจันทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.7. 

 15 Richard Coles and Edward Watt, supra note 2, p.11. 

 16 Nagendra Singh, British Shipping Laws, (London : Steven&sons, 1967), p.1. 

 17 ชื่นสุมน รัตนจันทร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.7. 

 18 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม 1, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : วิญู

ชน, 2543), น.291. 
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เปนปจจัยหนึ่งท่ีใชเลือกกฎหมายสารบัญญัติของรัฐหนึ่งรัฐใดเพ่ือนํามาปรับใชกับขอพิพาทนั้น 23

19แตใน

ขณะเดียวกัน เจาของเรือก็มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเจาของสัญชาติเรือเชนกัน 24

20 

   ตามกฎหมายระวางประเทศ รัฐทุกรัฐมีอํานาจกําหนดนโยบายและตรากฎหมายของรัฐ

ตนในการใหสัญชาติเรือโดยอิสระ 25

21 ซ่ึงนโยบายของแตละรัฐอาจแตกตางกัน กลาวคือ บางรัฐอาจกําหนด

เง่ือนไขดานกรรมสิทธิ์ในเรือวาจะตองเปนของคนชาติของตนท้ังหมดหรือบางสวนแตจะตองมีสัดสวนคน

ชาติเกินกวาครึ่งหนึ่งของกรรมสิทธิ์แหงเรือนั้น 26

22 บางรัฐอาจกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับสัดสวนสัญชาติของ

คนประจําเรือวาจะตองเปนคนชาติตนท้ังหมดหรือเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนคนประจําเรือนั้นเพ่ือเพ่ิม

                                           

 19 XhelilajErmal and KsenofonKrisafi, supra note 11, p. 324. 

 20 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

supra note 13, p.42. 

 21 Convention on the High Seas 1958 

Article 5.  

1. Each State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the 

registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the 

nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine 

link between the State and the ship; in particular, the State must effectively exercise its 

jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its 

flag.  

2. Each State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its flag 

documents to that effect. 

 22 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

supra note 13, p.45.  
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อัตราการจางงานใหแกคนชาติของตน27

23เปนตน สําหรับวิธีการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือของแตละรัฐนั้น เรือเดิน

ทะเลสามารถมีสัญชาติไดแมจะยังมิไดดําเนินการจดทะเบียนตอรัฐเจาของสัญชาติเรือ หรือมิไดชักธงของ

สัญชาตินั้ น  หรือยังไม มี เอกสารหลักฐานแสดงสัญชาติ ใดๆ ก็ตาม 2 8

24ดั งจะเห็นตัวอยางไดจาก

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยสัญชาติเรือของรัฐไทยก็มีหลักเกณฑท่ี

ใหสัญชาติไทยแกเรือท่ีมิไดจดทะเบียนสัญชาติเรือไวเชนกันซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหเรือบางประเภทมิ

ตองไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยใหถือวาเรือนั้นมีสัญชาติไทยในกรณีดังนี้ 2925 

 (1) เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซ่ึงมิไดใชประโยชนสําหรับการคาในนานน้ําไทย และ 

 (2) เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ท่ีมีขนาดต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงใชสําหรับการคาในนานน้ํา

ไทยหรือการประมง 

 จะเห็นไดวาบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการจดทะเบียนเรือนั้นมิไดถูกนํามาบังคับใชกับเรือทุกชนิด 30

26 

แตมีขอนาสังเกตวาเง่ือนไขทางกฎหมายของรัฐในการใหสัญชาติแกเรือนั้นมักมีความเก่ียวโยงกับสัญชาติ

ของตัวบุคคลผูเปนเจาของเรือ สําหรับกรณีท่ีเปนนิติบุคคล กฎหมายมักวางเง่ือนไขใหตองเปนนิติบุคคล

                                           

 23 Ibid, p.46. 

 24 Richard Coles and Edward Watt, supra note 2, p.3. 

 25 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 บัญญัติวา  

“เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซ่ึงมิไดใชประโยชนตามมาตรา 47 แมจะมีขนาดดังกลาวไวในมาตรากอน

และเรือของบุคคลตามมาตรา 7 ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไวในมาตรากอนสําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือการ

ประมงแลวแตกรณีไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

เรือซ่ึงกลาวในมาตรานี้ใหถือวาเปนเรือไทยดวย” 

 26 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

supra note 13, p.46. 
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ตามกฎหมายของรัฐหรือมีท่ีตั้งสํานักงานใหญอยูในรัฐ ในบางรัฐอาจกําหนดใหนิติบุคคลตองมีผูถือหุนเปน

คนสัญชาติของรัฐนั้นตามสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนด31

27 

 

 1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ 

 การจดทะเบียนเรือเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศอิตาลี 3228และไดรับการพัฒนาจนมี

ความสําคัญและใชกันอยางแพรหลายท่ัวโลกในสมัยท่ีประเทศสหราชอาณาจักรเปนประเทศมหาอํานาจ

ของโลก โดยประเทศสหราชอาณาจักรไดตรากฎหมายทะเบียนเรือเพ่ือท่ีจะสงวนกิจการเรือพาณิชยไว

ใหแกเรือท่ีเปนของคนชาติของตนเทานั้นและเรือลํานั้นยังตองมีบุคลากรประจําเรือสวนใหญเปนคน

สัญชาติอังกฤษ จึงเปนการกีดกันเรือสัญชาติอ่ืนมิใหเขามาทําการคาในรัฐของตนโดยประเทศสหราช

อาณาจักรไดกําหนดใหเรือซ่ึงไดรับสัญชาติอังกฤษจะตองไดรับการจดทะเบียนเรือตามกฎหมายของ

ประเทศสหราชอาณาจักรเปนหลักฐานทางทะเบียนและระบุตัวตนของเจาของเรือนั้นเพ่ือควบคุมกิจการ

เรือพาณิชยใหเปนของคนสัญชาติอังกฤษ 33

29 หลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือสัญชาติ

อังกฤษจึงมีเง่ือนไขท่ีเขมงวด แตก็ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศจนกฎหมายวาดวยทะเบียนเรือของ

ประเทศสหราชอาณาจักรกลายเปนตนแบบของกฎหมายทะเบียนเรือของประเทศตางๆ ในเวลาตอมา34

30 

                                           

 27 Richard Coles and Edward Watt, supra note 2, p.4-5. 

 28 Ready, Nigel P, Ship Registration, (London : Lloyd’s of London press Ltd., 1994), 

p.1. 

 29 ธินวัฒน เมืองนารถ, “การนําเรือท่ีชารเตอรเปลา (Bareboat Charter) มาจดทะเบียนเปนเรือ

ไทย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.14. 

 30 ไมตรี  ตันติวุฒ านนท , กฎหมายทะเลเก่ียวกับ เรือและสิทธิหน า ท่ีของเจาของเรือ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2539), น.5-8. 
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 การจดทะเบียนเรือเปนวิธีการหนึ่งในการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือและสิทธิในการชักธงเรือ

กลาวคือ เรือท่ีไดรับการจดทะเบียนเรือตามกฎหมายของรัฐใดยอมทําใหเรือมีสัญชาติเดียวกันกับรัฐนั้น 35

31

และทะเบียนเรือยังมีบทบาทสําคัญในแงท่ีเปนสิ่งซ่ึงสามารถใชพิสูจนสัญชาติท่ีแทจริงของเรือลํานั้นได 3632

แตกอนท่ีเรือจะไดรับการจดทะเบียนในประเทศใด ผูท่ียื่นขอจดทะเบียนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการจด

ทะเบียนเรือตามกฎหมายของประเทศนั้นใหครบถวนเสียกอน เม่ือไดปฏิบัติครบถวนถูกตองแลวรัฐก็มี

หนาท่ีตองรับจดทะเบียนเรือลํานั้น เวนแตมีกฎหมายกําหนดเหตุยกเวนการรับจดทะเบียนไว 3733โดยการจด

ทะเบียนเรือนั้นจะไดรับการบันทึกไวเปนหลักฐานบนเอกสารอันเก่ียวดวยทะเบียนเรือซ่ึงเก็บรักษาไวบน

เรือลํานั้น และไดรับการบันทึกไวในบันทึกทางทะเบียนเรือของรัฐเปนหลักฐาน 3 8

34ทําใหรัฐสามารถใช

อํานาจตรวจสอบควบคุมเรือท่ีมีสัญชาติของรัฐตนไดสะดวกมากยิ่งข้ึนการจดทะเบียนเรือเปนอํานาจ

ทางการบริหารของเจาหนาท่ีรัฐอันเนื่องมาจากหลักกฎหมายในทางระหวางประเทศท่ียอมรับใหแตละรัฐมี

อํานาจกําหนดเง่ือนไขกฎเกณฑในการรับจดทะเบียนเรือลําใดๆ นั่นเอง ซ่ึงหลักการดังกลาวมีอยูใน

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ท่ีกําหนดใหแตละรัฐมีอํานาจกําหนดกฎเกณฑ 

เง่ือนไขตางๆ ในการรับจดทะเบียนเรือไดอยางอิสระ 39

35โดยวัตถุประสงคหลักของรัฐในการรับจดทะเบียน

เรือนั้นคือการใหสัญชาติ ความคุมกัน และสิทธิประโยชนตางๆ แกเรือรวมถึงการใชอํานาจควบคุมเรือ 

ท้ังนี้ เนื่องจากเรือจะไดรับการจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติของรัฐใดไดก็ตอเม่ือมีคุณสมบัติเพียงพอและ

                                           

 31 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.16. 

 32 Richard Coles and Edward Watt, supra note 2, p. 7. 

 33 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.23. 

 34 Boleslaw Adam Boczek, Flags of Convenience : An International Legal Study. 

(United Kingdom : Harvard University Press, 1962), p.2. 

 35 Convention on the High Seas 1958 

Article 5. 

1. Each State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the 

registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag……… 
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ปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือท่ีรัฐนั้นๆ กําหนด 40

36 ดังนั้น หากหลักเกณฑการจด

ทะเบียนเรือของรัฐใดมีเนื้อหาเครงครัด ก็อาจสงผลใหมีเจาของเรือนําเรือมายื่นขอจดทะเบียนเรือตอนาย

ทะเบียนเรือรัฐนั้นในสัดสวนท่ีนอย เพราะเจาของเรือมักตัดสินใจเลือกจดทะเบียนเรือสัญชาติของรัฐใดรัฐ

หนึ่งโดยคํานึงถึงเรื่องความสะดวกในการจดทะเบียนเรือกับเรื่องคาใชจายท่ีตองใชในการยื่นขอจด

ทะเบียนเรือ อยางเชนการกําหนดเง่ือนไขเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ เจาของเรือผู

ประสงคจะนําเรือมาจดทะเบียนก็จะตองเสียคาใชจายในการตอเรือใหไดมาตรฐานตามท่ีรัฐกําหนด และ

จะตองเสียคาใชจายในการตรวจเรือและออกใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเรือตามเง่ือนไขท่ี

กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ อัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือของแตละรัฐก็มีผลตอการตัดสินใจ

ของเจาของเรือเชนเดียวกัน41

37 

 เม่ือเรือลําใดไดรับการจดทะเบียนแลวก็จะไดรับการบันทึกไวในทะเบียนเรือของรัฐผูรับ

จดทะเบียนเรือนั้นเพ่ือเปนหลักฐานของการจดทะเบียน และผลจากการจดทะเบียนนั้นจะทําใหรัฐผูรับจด

ทะเบียนมีเขตอํานาจศาลเหนือเรือลําดังกลาวและมีอํานาจควบคุมเรือลํานั้น อีกท้ังยังมีภาระหนาท่ีใน

ฐานะรัฐเจาของธงเรือ (flag State) หรือรัฐเจาของสัญชาติ (State of Nationality) ตอท้ังภายในรัฐและ

ในทางระหวางประเทศในเรื่องอันเก่ียวกับเรือลํานั้น 42

38 อยางเชนหนาท่ีตองรับผิดชอบตอการท่ีเรือจด

ทะเบียนของรัฐตนกอความเสียหายข้ึนดวย43

39 

 

 

                                           

 36 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

supra note 13, p.45. 

 37 Ibid., p.41. 

 38 Ibid., p.45. 

  39 Ademuni-Odeke, Bareboat Charter (Ship) Registration, (Leiden, Netherlands 

: Koninklijke Brill, 2003), p.13. 

https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Koninklijke%20Brill
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 1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียนเรือ 

 เอกสารการจดทะเบียนเรือมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนหลักฐานแสดงสัญชาติของเรือ

และรับรองสิทธิของเรือในการชักธงประจําชาติของรัฐเจาของสัญชาติเรือนั้น 44

40เม่ือไดรับการจดทะเบียน

เรือแลว เรือแตละลํามีหนาท่ีตองเก็บรักษาเอกสารการจดทะเบียนเรือไวในเรือของตนในชวงระยะเวลาท่ี

เดินทะเลเพ่ือใชเปนหลักฐานยืนยันสัญชาติของเรือตนตอรัฐเมืองทาอ่ืนๆ หากไมมีเอกสารดังกลาวอาจจะ

ทําใหสัญชาติของเรือนั้นมิไดรับการยอมรับจากนานารัฐ 45

41และอาจถูกกักหรืออาจถูกปฏิเสธการจอดเทียบ

ทาเรือของรัฐอ่ืนได 

 เจาของเรือจะไดรับเอกสารการจดทะเบียนตอเม่ือไดจดทะเบียนสัญชาติเรือเรียบรอย

แลวโดยเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนเรือในทางระหวางประเทศอาจแยกออกไดเปน 2 ประเภท 

ดังนี้4642 

 (1) ทะเบียนเรือ (Certificate of Registry) เปนหลักฐานแสดงความเปนเจาของเรือ

และสญัชาติของเรือซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจของรัฐจะออกใหในเวลาท่ีเรือนั้นไดรับการจดทะเบียนสัญชาติ

ของรัฐนั้นเปนครั้งแรก ซ่ึงนอกจากทะเบียนเรือจะมีประโยชนในแงของการเปนพยานหลักฐานชั้นตนใน

การพิสูจนสัญชาติเรือแลว ทะเบียนเรือยังมีความสําคัญในแงของการเปนเอกสารท่ีสามารถใชบงชี้ตัวตน

บุคคลผูเปนเจาของเรือได4743 โดยทะเบียนเรือและสมุดทะเบียนเรือจะระบุชื่อบุคคลผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์

เรือ48

44 

                                           

 40 Richard Coles and Edward Watt, supra note 2, p.5. 

 41 Ibid., p.6. 

 42 Ibid. 

 43 Christopher Hill, Maritime Law, 3rd edition, (London : Lloyd's of London 

Press, 1989), p.21. 

 44 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.30-31. 
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 (2) สมุดทะเบียนเรือ (Transcript of Registry) เปนเอกสารของรัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือ

ซ่ึงบันทึกรายการความเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของเรือ บุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงไดเพ่ือตรวจสอบ

ตัวตนบุคคลผูเปนเจาของเรือและภาระผูกพันตางๆ ท่ีเรือนั้นมีอยู 

 ท้ังนี้ กฎหมายของบางรัฐอาจกําหนดระยะเวลาการมีผลใชบังคับของเอกสารการจด

ทะเบียนเรือไว ซ่ึงเอกสารการจดทะเบียนเรือจะหมดอายุลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย

กําหนดและมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติท่ีจดทะเบียนไวเชนเดียวกัน 49

45 หากเจาของเรือประสงคจะใหเรือ

ของตนยังคงไวซ่ึงทะเบียนเรือและสัญชาติของรัฐนั้น จะตองดําเนินการยื่นคํารองขอจดทะเบียนเรือตอ

นายทะเบียนเรือรัฐนั้นอีกครั้งโดยปฏิบัติตามเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือตามกฎหมายใหครบถวน 

วัตถุประสงคของรัฐท่ีมีหลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาการมีผลใชบังคับของเอกสารการจด

ทะเบียนเรือไวเชนนี้ก็เพ่ือตรวจสอบสภาพเรือวายังคงมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการเดินเรือหรือไม 

รวมท้ังเพ่ือตรวจสอบวาเจาของเรือไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือครบถวนกอนท่ีจะยื่นขอจด

ทะเบียนเรือใหมอีกครั้งแลวหรือไม5046 

 

 1.4 แนวความคิดเกี่ยวกับธงเรือ 

 ธงเรือมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนสัญลักษณของสัญชาติท่ีเรือนั้นถืออยู 5147 เรือท่ีไดรับ

การจดทะเบียนภายใตกฎหมายของรัฐใดและถือสัญชาติของรัฐนั้น รวมถึงเรือท่ีมิไดรับการจดทะเบียนแต

ไดรับสัญชาติตามกฎหมายของรัฐนั้นยอมมีสิทธิชักธงเรือสัญชาติของรัฐนั้น ในทางระหวางประเทศจึงเรียก

รัฐเจาของสัญชาติเรืออีกชื่อหนึ่งวา “รัฐเจาของธงเรือ” (flag state) ธงเรือจึงมีความสัมพันธกับสัญชาติ

                                           

 45 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

Guidelines for Maritime Legislation (Guidelines Volume 1), 3rd Edition, (Bangkok : United 

Nations, 1991), p.39. 

 46 Ibid. 

 47 Ibid., p.7. 
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เรือและการจดทะเบียนเรือโดยตรงดังจะเห็นไดจากกฎหมายระหวางประเทศกําหนดใหเรือมีสัญชาติของ

รัฐท่ีเรือลํานั้นมีสิทธิชักธงเรือ 52

48 รวมถึงกฎหมายภายในของรัฐตางๆ ท่ีกําหนดใหเรือท่ีมีสัญชาติของรัฐตน

เทานั้นท่ีมีสิทธิชักธงสัญชาติรัฐตน ยกตัวอยางเชน เจาของเรือจะไดรับสิทธิในการชักธงเรือของรัฐเจาของ

สัญชาติเรือเม่ือเรือลํานั้นไดรับการจดทะเบียนสัญชาติเรือตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดแลวโดยจะตอง

ชักธงเพียงสัญชาติเดียวเทานั้น 53

49 แตท้ังนี้ กฎหมายระหวางประเทศมิไดบังคับใหเรือมีหนาท่ีตองชักธงเรือ

ตลอดระยะเวลาท่ีเดินเรือในทองทะเลหลวง54

50 

                                           

 48 Convention on the High Seas 1958 

Article 5. 

“1. Each State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the 

registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the 

nationality of the State whose flag they are entitled tofly….” 

 49 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 

Article 92 Status of ships  

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases 

expressly provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to 

its exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not change its flag during a voyage 

or while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of 

registry.  

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to 

convenience, may not claim any of the nationalities in question with respect to any 

other State, and may be assimilated to a ship without nationality. 

 50 Richard Coles and Edward Watt, supra note 2, p.7. 
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 นอกจากนี้ ธงเรือยังมีความสําคัญตอกฎหมายระหวางประเทศในแงของกฎหมาย

ขัดกัน (conflict of laws) กลาวคือ ธงเรือเปนหนึ่งในบรรดาปจจัยตางๆ ท่ีเปนเครื่องบงชี้กฎหมายท่ีจะ

นํามาใชบังคับกับเรือลํานั้น55

51 การท่ีเรือลําหนึ่งชักธงของรัฐใดในระหวางการเดินทะเลยอมบงบอกวารัฐนั้น

เปนรัฐซ่ึงรับจดทะเบียนเรือและเปนรัฐเจาของสัญชาติของเรือลํานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายภายใน

ของรัฐนั้นยอมถูกนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจกรรมของเรือลําดังกลาวดวย 

 จากแนวความคิดตางๆ ขางตนสามารถสรุปไดวา แนวความคิดเก่ียวกับการจดทะเบียน

เรือนั้นแมจะมีความสัมพันธใกลชิดกับแนวความคิดของสัญชาติเรือ แตมิอาจกลาวไดวาท้ังสองแนวคิดมี

ความหมายอยางเดียวกัน เพราะสัญชาติเรือนั้นจะเก่ียวโยงกับการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐท่ีมีเหนือเรือลํา

นั้นรวมท้ังเปนสิ่งท่ีกําหนดหนาท่ีของรัฐตอรัฐอ่ืนๆ ตามกฎหมายระหวางประเทศในการควบคุมปองกันมิ

ใหเรือนั้นกอความเสียหายหรือมลพิษตอสิ่งแวดลอมในทะเลหลวง แตการจดทะเบียนเรือนั้นเปน

กระบวนการท่ีกอใหเกิดสัญชาติของเรือและสิทธิหนาท่ีอ่ืนๆ ของรัฐเจาของสัญชาติเรือกับเจาของเรือ

ตามมาภายหลัง กลาวคือ การจดทะเบียนเรือเปนจุดกําเนิดของสัญชาติเรืออันนํามาซ่ึงสิทธิในการชักธง

เรือของรัฐเจาของสัญชาตินั้น โดยการจดทะเบียนเรือนั้นจะไดรับการบันทึกไวเปนหลักฐานในสมุด

ทะเบียนเรือของรัฐ และเจาของเรือจะไดรับทะเบียนเรือซ่ึงเปนเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือโดย

จะตองเก็บรักษาไวในเรือเพ่ือใชแสดงเปนหลักฐานแหงสัญชาติเรือนั้น 

 

2. ประเภทของการจดทะเบียนเรือ 

 

 กฎหมายระหวางประเทศกําหนดใหเรือทุกลําท่ีเดินเรือในทะเลจะตองไดรับการจดทะเบียน 

ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพ่ือใหประเทศอ่ืนทราบวาเรือแตละลําอยูภายใตอํานาจควบคุมดูแลของ

                                           

 51 William Tetley, “The Law of the Flag, “Flag Shopping,” and Choice of Law,” 

Tulane Maritime Law Journal, 17, 139, p.3 (Spring, 1993). 
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ประเทศใดบาง 56

52ซ่ึงในปจจุบันการจดทะเบียนเรือของประเทศตางๆ ในโลกแบงออกเปน 3 ประเภท 

ดังตอไปนี5้753 

 

 2.1 การจดทะเบียนเรือแบบปด 

 การจดทะเบียนเรือประเภทนี้เปนประเภทของการจดทะเบียนเรือแบบเกาท่ีรัฐตางๆ 

นิยมใชเปนหลักในการใหสัญชาติเรือโดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการใชอํานาจควบคุมเรือและใชเขต

อํานาจศาลเหนือเรือนั้นเง่ือนไขท่ีสําคัญสําหรับหลักเกณฑการรับจดทะเบียนเรือแบบปดนี้คือการมีความ

เก่ียวโยงอันแทจริงระหวางบุคคลผูเปนเจาของเรือกับรัฐผูรับจดทะเบียนนั้น กลาวคือ บุคคลท่ีเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์เรือจะตองมีสัญชาติของรัฐท่ีรับจดทะเบียนนั้น หรือในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลจะตองจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายของรัฐนั้น 58

54และมีสัดสวนความเปนเจาของทุนตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ยกตัวอยางเชน 

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติของบุคคลผูเปนเจาของเรือท่ีมี

สิทธิขอจดทะเบียนเรือไทยเพ่ือทําการคาในนานน้ําไทยไดจะตองมีกรรมสิทธิ์ในเรือและมีสัญชาติไทยตาม

เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดในมาตรา 7 นอกจากหลักเกณฑอันเก่ียวดวยคุณสมบัติของเจาของเรือแลว รัฐ

อาจกําหนดเง่ือนไขใหมีบุคลากรประจําเรือเปนผูมีสัญชาติของรัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือตามสัดสวนท่ีรัฐนั้น

                                           

 52 Jessica K. Ferrell, “Controlling Flags of Convenience : One Measure to Stop 

Overfishing of Collapsing Fish Stocks,” Environmental Law, 35, Issue 2, 323, p.333 (Spring 

2005). 

 53 Julie A. Perkins, “Ship Registers : An International Update,” Tulane Maritime 

Law Journal. 197, 22, p.197 (Winter 1997). 

 54 มณี รัศมีเทศ, “สรุปผลการศึกษา การนําเรือท่ีจดทะเบียนในตางรัฐกลับมาชักธงไทย,” 

วารสารการพาณิชยนาวี, 1, 19, น. 13 (เมษายน 2543).  
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กําหนดก็ได5955ซ่ึงจะเห็นไดจากแนวความคิดนี้วาสัญชาติของเจาของเรือมิใชสัญชาติของเรือโดยตรงหากแต

เปนเง่ือนไขแหงการไดมาซ่ึงสิทธิในการจดทะเบียนเรือสัญชาติของรัฐนั้นๆ  

  การจดทะเบียนเรือประเภทนี้มีขอดีตรงท่ีสนับสนุนประเทศท่ีมีแนวความคิดท่ีให

ความสําคัญตอความม่ันคงของประเทศและตองการสงวนกิจการเรือพาณิชยรวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ ท่ี

เก่ียวของไวใหแกคนในชาติ6 056รัฐซ่ึงรับจดทะเบียนสามารถใชอํานาจติดตามควบคุมเรือลํานั้นใหมีมาตรฐาน

ความปลอดภัยของการเดินเรือและปองกันมลภาวะตอสิ่งแวดลอมไดงาย หากแตกฎเกณฑท่ีเครงครัดของ

การจดทะเบียนเรือประเภทนี้ก็ไดกอใหเกิดความลาชาและไมคลองตัวของกระบวนการจดทะเบียนเรือ 61

57

นอกจากนี้ ยังสรางอุปสรรคแกบรรดาเจาของเรือในประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องของการขาดแคลนเงินทุน

สําหรับการใชถือครองกรรมสิทธิ์เรือ เจาของเรือเหลานี้จึงมักหาผูรวมลงทุนชาวตางชาติเพ่ือแกปญหา

ดังกลาว ซ่ึงนายทุนตางชาตินั้นมักจะตองการมีสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์ในเรือมากกวาเจาของเรือซ่ึงเปนคน

ชาติรัฐท่ีจะรับจดทะเบียนนั้นเพ่ือผลประโยชนในการบริหารกิจการเรือ 62

58 ดังนั้น เจาของเรือจึงนิยมนําเรือ

ของตนไปจดทะเบียนเรือในประเทศท่ีรับจดทะเบียนแบบเปดซ่ึงมีเง่ือนไขดานคุณสมบัติเจาของเรือท่ี

ยืดหยุนกวาเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎเกณฑการจดทะเบียนเรือท่ีเครงครัดของรัฐตนซ่ึงการจดทะเบียนเรือแบบเปด

                                           

 55 Alexander J. Marcopoulos, “Flags of Terror : An Argument for Rethinking 

Maritime Security Policy Regarding Flags of Convenience,” Tulane Maritime Law Journal, 

p.281 (Winter 2007). 

 56 ประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล,“การจัดตั้งระบบทะเบียนเรือสากลและแนวทางท่ีเสนอในการจัดทํา

รางกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเรือสากลของประเทศไทย,” วารสารการพาณิชยนาวี, ฉบับท่ี 1, ปท่ี 

17, น.69 (เมษายน 2541). 

 57 กาญจนา คงวันดี, “การจดทะเบียนเรือสากล : ศึกษาความเปนไปไดและแนวทางของ

กฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), น.30. 

 58 ไชยยศ ไชยม่ันคง และ มยุขพันธุ ไชยม่ันคง, กลยุทธโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพ่ือแขงขันใน

ตลาดโลก, พิมพครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดวงกมลสมัย จํากัด, 2550), น. 276. 
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นี้ยังชวยลดตนทุนการประกอบกิจการเรือดวยเนื่องจากประเทศท่ีรับจดทะเบียนเรือแบบเปดมักจัดเก็บ

ภาษีในอัตราท่ีต่ํา63

59 

 2.2 การจดทะเบียนเรือแบบเปด 

 การจดทะเบียนเรือแบบเปดเปนประเภทการจดทะเบียนเรือท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือ

แกปญหาความเครงครัดของการจดทะเบียนเรือแบบปดซ่ึงเปนประเภทการจดทะเบียนแบบเกา มีชื่อเรียก

อีกอยางหนึ่งวา การจดทะเบียนแบบเรือชักธงสะดวก (flag of convenience) การจดทะเบียนเรือ

ประเภทนี้เกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือปค.ศ. 1920 มีตนกําเนิดมาจากบรรดาเจาของเรือสัญชาติอเมริกันจํานวน

มากตางพากันนําเรือของตนไปจดทะเบียนเปลี่ยนสัญชาติเรือท่ีประเทศสาธารณรัฐปานามาเพ่ือหลีกเลี่ยง

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีหามจําหนายแอลกอฮอลบนเรือ 64

60 ภายหลังจากเหตุการณดังกลาว 

เจาของเรือสัญชาติอเมริกันลําอ่ืนๆ ไดนําเรือของตนไปจดทะเบียนเรือเปนสัญชาติปานามาเพ่ือประโยชน

ทางดานอัตราคาแรงบุคลากรประจําเรือรวมถึงอัตราภาษีอากรท่ีต่ํากวาประเทศสหรัฐอเมริกา และ

กฎระเบียบท่ีเครงครัดนอยกวาประเทศสหรัฐอเมริกา 65

61ซ่ึงการจดทะเบียนเปลี่ยนสัญชาติเรือนั้นสงผลให

เจาของเรือลํานั้นตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐปานามาในสวนท่ีเก่ียวของกับแรงงาน  

ความปลอดภัยของเรือ และการดูแลบริหารเรือลํานั้น 66

62 ประเทศสาธารณรัฐปานามาจึงเปนประเทศแรกท่ี

                                           

 59 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.38. 

 60 H. Edwin Anderson III, “The Nationality of Ships and Flags of Convenience : 

Economics, Politics, and Alternatives,” Tulane Maritime Law Journal, 21, 139, p.156 

(Winter, 1996). 

 61 Victor G. Hanson & John V. Berry, “The Diminution of the Merchant Marine : A 

National Security Risk,” University of Detroit Mercy Law Review, 74, 465, p.473-474 

(Spring, 1997). 

 62 Maria J. Wing, “Rethinking the Easy Way Out : Flags of Convenience in the Post-

September 11th Era,” Tulane Maritime Law Journal, 28, 173, p.176 (Winter, 2003). 
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มีการจดทะเบียนเรือแบบปด ภายหลังตอมาประเทศอ่ืนๆ จํานวนมากจึงไดใชหลักการจดทะเบียนแบบ

เปดเชนเดียวกับประเทศสาธารณรัฐปานามา เชน ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประเทศ

ราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เปนตน 67

63 จนทําใหมีเรือจํานวนมากท่ีไดรับการจด

ทะเบียนเรือแบบเปด68

64 

 สาเหตุท่ีบรรดาเจาของเรือจํานวนมากตางนิยมนําเรือของตนไปจดทะเบียนเรือแบบ

เปดมากข้ึนจนกระท่ังประเทศตางๆ เริ่มพัฒนาหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือภายในประเทศของตนให

กลายเปนประเภทการจดทะเบียนเรือแบบเปดนั้นเกิดข้ึนเนื่องมาจากลักษณะของการจดทะเบียนประเภท

นี้เอ้ืออํานวยกิจการเรือพาณิชยจากประโยชนประการตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ในแงของกระบวนการจดทะเบียนเรือนั้น รัฐท่ีมีการจดทะเบียนเรือแบบเปดมัก

กําหนดเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือท่ียืดหยุน ไมเครงครัดในเรื่องสัดสวนสัญชาติของเจาของกรรมสิทธิ์เรือ 

และไมมีข้ันตอนยุงยาก การจดทะเบียนเรือจึงทําไดสะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน 69

65 

 2. ในแงของภาระคาใชจายตางๆ นั้น รัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือแบบเปดนั้นเก็บ

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือและคาธรรมเนียมรายปในอัตราท่ีต่ําโดยคํานวณมูลคาจากขนาดระวาง

                                           

 63 H. Edwin Anderson III, supra note 60, p.198-199. 

 64 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.15. 

 65 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 57, น.31. 
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เรือ 70

66และมิไดเรียกเก็บภาษีเงินไดจากเรือ หรือเก็บในอัตราท่ีต่ํา 71

67 ทําใหตนทุนในการดําเนินกิจการเรือ

พาณิชยต่ําอันสงผลดีตอการคาระหวางประเทศเนื่องจากการขนสงทางทะเลมีราคาถูก 72

68 

 3. ในแงของบุคลากรประจําเรือนั้น เจาของเรือสามารถใชบุคลากรสัญชาติอ่ืนนอกจาก

สัญชาติรัฐเจาของธงเรือมาประจําเรือไดอยางไมจํากัด ดวยเหตุนี้ เจาของเรือจึงมักเลือกใชบุคลากรประจํา

เรือท่ีมีอัตราคาแรงต่ําเพ่ือประหยัดคาใชจายของตน 73

69 

 4. ในแงของกฎเกณฑเก่ียวดวยการควบคุมการบริหารจัดการเรือของประเทศท่ีมี

ประเภทการจดทะเบียนเรือแบบปดนั้นไมเขมงวดเทากับกฎเกณฑของประเทศท่ีมีประเภทการจดทะเบียน

เรือแบบปด กลาวคือ รัฐมิไดใชอํานาจควบคุมกิจการเรือพาณิชยอยางจริงจัง กฎเกณฑดานการควบคุม

บริหารเรือจึงมีเง่ือนไขนอย 74

70 อีกท้ังยังมิไดใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือและคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากรประจําเรือดวย75

71ทําใหเจาของเรือมีอํานาจจัดการเรือไดอยางอิสระ 

 ลักษณะการจดทะเบียนเรือแบบเปดไดแกกรณีของเรือท่ีไดรับการจดทะเบียนภายใต

กฎหมายของรัฐหนึ่งแตเจาของเรือท่ีแทจริงมิใชคนชาติของรัฐนั้นหากแตเปนบุคคลผูมีสัญชาติของรัฐอ่ืน 

นอกจากนี้ อํานาจบริหารจัดการเรือและบุคลากรประจําเรือก็มิไดมีสัญชาติของรัฐเจาของธงเรือนั้น จึง

กลาวไดวาหลักเกณฑเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือของรัฐซ่ึงใชวิธีการจดทะเบียนเรือแบบเปดนั้นมิไดให

                                           

 66 Jane Marc Wells, “Vessel Registration in Selected Open Registries,” Maritime 

Lawyer, 6, 221, p.222 (Fall, 1981). 

 67 Wittig, “Tanker Fleets and Flags of Convenience : Advantages, Problems, and 

Dangers,” The Texas International Law Journal, 14, 115, p.119 (1979).   

 68 ไชยยศ ไชยม่ันคง, “การพัฒนาพาณิชยนาวีไทย”, วารสารการพาณิชยนาวี ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3, 

(กันยายน, 2534), น.17.  

          69 Ibid.  

 70 Jane Marc Wells, supra note 66, p.222. 

 71 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.15. 



30 

 

 

 

ความสําคัญตอสัญชาติของเจาของเรือสาเหตุท่ีรัฐท่ีใชหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือประเภทนี้คือรัฐมี

วัตถุประสงคในการดึงดูดบรรดาเจาของเรือใหมาจดทะเบียนเรือในรัฐตนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ

จากการพัฒนากองเรือพาณิชยนาวีและสรางรายไดใหแกรัฐ หลักเกณฑการจดทะเบียนเรือประเภทนี้จึงมี

เง่ือนไขความสัมพันธระหวางสัญชาติเจาของเรือกับรัฐเจาของธงเรือ (flag state) ไมเครงครัดดังเชนการ

จดทะเบียนเรือแบบปด ยกตัวอยางเชน รัฐท่ีใชวิธีการจดทะเบียนเรือแบบเปดจะไมมีเง่ือนไขการรับจด

ทะเบียนเรือท่ีบังคับใหบุคคลท่ีเปนเจาของกรรมสิทธิ์เรือตองมีสัญชาติของรัฐตนเทานั้น มีการคิด

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือและภาษีตางๆ ในอัตราท่ีต่ํา และไมใชอํานาจรัฐควบคุมดูแลการดําเนิน

กิจการของเรือท่ีนํามาจดทะเบียนในรัฐตนอยางจริงจัง76

72 

  อยางไรก็ดี หลักเกณฑการจดทะเบียนและการใชอํานาจรัฐในการควบคุมเรือสัญชาติ

ตนท่ีไมเขมงวดของรัฐท่ีใชระบบการจดทะเบียนเรือแบบเปดนี้ประกอบกับความนิยมในการนําเรือไปจด

ทะเบียนในรัฐท่ีใชระบบทะเบียนเรือดังกลาวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน กอใหเกิดผลกระทบตอรัฐท่ีมีระบบทะเบียนเรือ

แบบปดซ่ึงมีหลักเกณฑเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือและการใชอํานาจรัฐควบคุมเรือท่ีเครงครัด กลาวคือ มี

จํานวนเรือท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐท่ีใชระบบทะเบียนเรือแบบปดลดลง และมาตรฐานความ

ปลอดภัยของเรือกับการขาดการคุมครองดูแลแรงงานของบุคลากรประจําเรืออยางเพียงพอกอใหเกิด

กระแสตอตานระบบการจดทะเบียนเรือแบบเปดจากในทางระหวางประเทศอยางมาก 77

73 ดวยเหตุนี้ จึง

เกิดความเคลื่อนไหวตอบโตประเทศท่ีใชระบบการจดทะเบียนเรือแบบเปดท้ังในระดับประเทศและใน

ระดับโลก ยกตัวอยางเชนองคการ ITF (International Transport Workers Federation) ซ่ึงมีสมาชิก

เปนบุคลากรประจําเรือท่ีมีอัตราคาแรงสูงไดตอตานไมยอมใหเรือท่ีจดทะเบียนเรือแบบเปดเขาเทียบ

ทาเรือ บางประเทศมีมาตรการตรวจเรือชักธงสะดวกท่ีเขามาจอดเทียบทาเรือของรัฐตนอยางเขมงวด 

                                           

 72 อํานาจ วรรณวิทยา, “ปญหากฎหมายและแนวทางการพัฒนาระบบทะเบียนเรือไทยตาม

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481,”(วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น.19. 

 73 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.15. 
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หากเรือลําใดท่ีไมไดมาตรฐานจะถูกรัฐนั้นกักเรือไว นอกจากนี้ ในทางระหวางประเทศนั้นยังไดมีการจัดทํา

อนุ สัญ ญาสหประชาชาติ ว าด วย เง่ือน ไขในการจดทะเบี ยน เรือ  ค .ศ . 1986 (United Nations 

Convention on Conditions of Registration of Ships 1986) เพ่ือสนับสนุนหลักความเก่ียวโยงอัน

แทจริง (genuine link) เพ่ือใหรัฐใชอํานาจควบคุมติดตามเรือท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐตนอยางมี

ประสิทธิภาพ78

74 

 2.3 การจดทะเบียนเรือสากล (International Registration) 

 การจดทะเบียนเรือประเภทนี้ไดรับการพัฒนาข้ึนภายหลังการจดทะเบียนเรือแบบปด

และการจดทะเบียนเรือแบบเปด โดยการจดทะเบียนเรือสากลถูกออกแบบใหมีลักษณะผสมผสานระหวาง

ขอดีของการจดทะเบียนเรือแบบปดกับขอดีของการจดทะเบียนเรือแบบเปดท่ีมีอยูกอนหนาเขาดวยกัน 79

75

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความยืดหยุนและลดขอเสียของการจดทะเบียนเรือแบบปดกับการจดทะเบียน

เรือแบบเปดการจดทะเบียนเรือสากลจึงถูกเรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวา การจดทะเบียนเรือระบบท่ีสอง 

(second registration)80

76 มีความเครงครัดนอยกวาการจดทะเบียนเรือแบบปดโดยประเทศราชอาณาจักร

นอรเวยเปนประเทศแรกท่ีริเริ่มใชระบบทะเบียนเรือประเภทดังกลาว เรียกวา “The Norwegian 

International Ship Register (NIS)”และในเวลาตอมาไดมีประเทศอ่ืนๆ หันมาใชระบบทะเบียนเรือ

สากลนี้เชนเดียวกัน เชน ประเทศราชอาณาจักรเดนมารก ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส ประเทศสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนตน 81

77 ซ่ึงขอดีของการจดทะเบียนเรือสากลนั้นคือ

ความสะดวกและประหยัดคาใชจายในการจดทะเบียนเรือและประเทศท่ีใชการจดทะเบียนเรือประเภทนี้

                                           

 74 ประเสริฐศิริ สุขะวัฒนกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 56, น.68. 

 75 อาจารี งามวงษวาน, “วิเคราะหรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเรือสากล พ.ศ......,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.24. 

 76 ปจจุบันประเทศท่ีใชระบบการจดทะเบียนเรือสากล ไดแก ประเทศราชอาณาจักรนอรเวย

ประเทศราชอาณาจักรเดนมารก และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร เปนตน 

 77 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.16. 
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จะออกแบบใหเปนระบบคูทําใหเจาของเรือมีสิทธิเลือกวาจะจดทะเบียนเรือแบบใด 82

78โดยยังคงกําหนด

หลักเกณฑควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของเรือและมาตรฐานบุคลากรประจําเรือไวเพ่ือปองกันปญหา

การตอตานจากประชาคมโลก 83

79 จึงมีผูกลาววาในปจจุบันการจดทะเบียนเรือสากลนี้มีความทันสมัยและ

บกพรองนอยท่ีสุดในบรรดาการจดทะเบียนเรือประเภทตางๆ84

80 

 ในปจจุบันสามารถแบงรูปแบบของการจดทะเบียนเรือออกไดเปน 3 ประเภท 

ดังตอไปนี้8581 

 (1) การจดทะเบียนเรือท่ีสรางการจดทะเบียนเรือสากลข้ึนใหมแยกตางหากจากการจด

ทะเบียนเรือแบบเดิมท่ีมีอยู 

 ประเทศท่ีมีการจดทะเบียนเรือรูปแบบนี้จะพัฒนาการจดทะเบียนเรือสากลข้ึนใหม

แยกจากการจดทะเบียนเรือแบบเดิม โดยประเทศท่ีมีการจดทะเบียนเรือสากลนั้นจะยังคงใชวิธีจด

ทะเบียนเรือแบบปดแตเพ่ิมการจดทะเบียนเรือสากลข้ึนมาคูกันเพ่ือเปนทางเลือกแกเจาของเรือ 8 6

82 ซ่ึง

เง่ือนไขของการจดทะเบียนเรือสากลในเรื่องคุณสมบัติของเจาของเรือและบุคลากรประจําเรือจะมีความ

เครงครัดนอยกวาการจดทะเบียนเรือแบบปด ประเทศท่ีมีการจดทะเบียนเรือรูปแบบนี้ ไดแก ประเทศ

ราชอาณาจักรนอรเวย ประเทศราชอาณาจักรเดนมารก และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เปนตน 

 

 

                                           

 78 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 57, น.33. 

 79 มณี รัศมีเทศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 54, น.14. 

 80 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 57, น.33. 

 81 อาจารี งามวงษวาน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 76, น.25-27. 

 82 เรื่องเดียวกัน, น.25. 
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 (2) กรณีการจดทะเบียนเรือกับเขตอํานาจหนึ่งแตไดสิทธิชักธงและสิทธิพิเศษบาง

ประการตามกฎหมายของอีกเขตอํานาจหนึ่ง 

 ประเทศท่ีใชการจดทะเบียนเรือสากลรูปแบบนี้จะเปนผูรับจดทะเบียนเรือแตสิทธิ

ตางๆ ซ่ึงเปนผลของการจดทะเบียนเรือนั้นจะไดจากกฎหมายของอีกรัฐหนึ่ง กรณีนี้จะเห็นไดจากเขตการ

ปกครองพิเศษ Isle of Man ท่ีอยูใตอาณัติของประเทศอังกฤษ เรือท่ีจดทะเบียนใน Isle of Man จะมี

สิทธิชักธงเรือสัญชาติอังกฤษและไดรับความคุมครองจากประเทศอังกฤษ 

 (3) กรณีการจัดตั้งการจดทะเบียนเรือสากลโดยการแกไขกฎหมายการจดทะเบียนเรือท่ี

มีอยูเดิม 

 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

 

 เนื่องจากสัญชาติของเรือมีความเชื่อมโยงกับการจดทะเบียนเรือ กลาวคือ การจดทะเบียน

เรือจะทําใหเรือไดรับสัญชาติของรัฐผูรับจดทะเบียนเรือนั้น และเกิดนิติสัมพันธระหวางเรือกับรัฐเจาของ

สัญชาตินั้นตอไป 87

83 ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวหลักเกณฑเง่ือนไขเก่ียวดวยการจดทะเบียนเรือนั้นยอมเปนไปตาม

อํานาจทางกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติเรือแตละรัฐ ท้ังนี้ ในกระบวนการนิติบัญญัติของแตละ

รัฐท่ีเก่ียวกับรายละเอียดของกฎหมายทะเบียนเรือยอมมีแนวความคิดการใหสัญชาติเรืออยูเบื้องหลังการ

ตรากฎหมายในเรื่องนั้นๆ ดังตอไปนี้ 

 

 

                                           

 83 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

supra note 13, p.41. 
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 3.1 หลักความเกี่ยวโยงอันแทจริง (genuine link) 

 หลักความเก่ียวโยงอันแทจริงเปนแนวความคิดของการจดทะเบียนเรือแบบปดซ่ึงเปน

วิธีการดั้งเดิมท่ีมีมาตั้งแตยุคเริ่มตนของหลักการใหสัญชาติเรือในทางระหวางประเทศ หลักการนี้ยังไมมี

ผูใหความหมายท่ีชัดเจนและยังคงเปนท่ีถกเถียงกันในหมูนักวิชาการวาเปนหลักการท่ีมีความสําคัญตอการ

ใหสัญชาติเรือเพียงใด แตหลักการดังกลาวไดรับการกลาวอางถึงเปนครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1955 ท่ีศาล

ยุติธรรมระหวางประเทศในคดี Nottebohm ไดตัดสินคดีโดยวางหลักวาในการใหความคุมครองทางการ

ทูตนั้น ตองมีความสอดคลองกันของสัญชาติบุคคลกับพฤติการณเพ่ือใชอางยันกับรัฐอ่ืนได ตามแนวปฏิบัติ

ระหวางประเทศนั้น สัญชาติเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธตามระหวางบุคคลกับรัฐเขาดวยกันโดยมี

พ้ืนฐานมาจากขอเท็จจริงท่ีเปนความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) แหงการมีอยู ประโยชนและ

ความรูสึก พรอมท้ังการมีอยูของสิทธิและหนาท่ีซ่ึงกันและกันบุคคลซ่ึงแปลงสัญชาตินั้นจะตองมีความ

เก่ียวโยงอยางใกลชิดกับประชากรของรัฐท่ีอนุญาตใหแปลงสัญชาติมากกวาประชากรของรัฐอ่ืนซ่ึงศาล

เห็นวา กรณีของนาย Nottebohm มิไดมีความผูกพันอยางใกลชิดกับประเทศลิกเตนสไตนมากกวา

ประเทศอ่ืนไมวาจะโดยขนบธรรมเนียม การตั้งถ่ินฐาน ผลประโยชน กิจกรรม ความผูกพันทางครอบครัว 

หรือความตั้งใจในอนาคตอันใกล ความสัมพันธระหวางนาย Nottebohm กับประเทศลิกเตนสไตนนั้น

เปนไปอยางผิวเผินเทานั้น ดังนั้น ศาลจึงปฏิเสธสิทธิของประเทศลิกเตนสไตนท่ีจะใหความคุมครอง

ทางการทูตแกนาย Nottebohm84 อยางไรก็ดี หลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ตามแนวคํา

พิพากษาของศาลยุติธรรมระหวางประเทศคดีดังกลาวนั้นเปนหลักการท่ีใชกับสัญชาติของบุคคลธรรมดา

ซ่ึงไดมีนักกฎหมายบางทานใหความเห็นวาหลักการดังกลาวนั้นไมสมควรท่ีจะนํามาปรับใชกับเรื่องสัญชาติ

เรือเพราะเปนคดีท่ีเก่ียวกับคนมิใชเรือและการนําหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงมาปรับใชกับการให

สัญชาติเรือจะมีผลใหรัฐอ่ืนๆ ถือโอกาสใชดุลพินิจอางการไมยอมรับสัญชาติเรือตามอําเภอใจโดยมิชอบ 89

85 

                                           

 84 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระวางประเทศ เลม 1, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน

, 2543), น.271-276. 

 85 กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล, (เชียงใหม : ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2530), น.124. 
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นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติของนานาชาติเองก็ไมคอยใหความสําคัญกับหลักของความเก่ียวโยงอันแทจริง

ของเรือเพราะรัฐตางๆ ยังคงยึดถือธงท่ีเรือนั้นชักและเอกสารทางทะเบียนของเรือนั้นเปนหลักในการ

พิจารณาสัญชาติเรือมากกวาจะพิจารณาวาเรือมีความเก่ียวโยงอันแทจริงกับรัฐผูใหสัญชาติแกเรือนั้น

หรือไม9086 

 ในเวลาตอมาหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ไดรับการกลาวถึงอยาง

เปนรูปธรรมเปนครั้งแรกในอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ.1958 ในหมวดท่ีวาดวยการใหสัญชาติ

โดยในมาตรา 587 กําหนดใหเรือตองมีความเก่ียวโยงอันแทจริงกับรัฐเจาของสัญชาติเรือท่ีรับจดทะเบียน

เรือลํานั้นแตไมมีบทบัญญัติใดในอนุสัญญาใหคําจํากัดความหรือลักษณะของถอยคําดังกลาวไว 9288และมิได

กําหนดบทบังคับใหหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงเปนเง่ือนไขของการใหสัญชาติเรือ หรือหากขาดหลัก

ความเก่ียวโยงอันแทจริงแลวจะมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติหรือไม ความคลุมเครือดังกลาวนี้กอใหเกิดการ

ตีความและขอโตเถียงในบรรดานักกฎหมายอยางกวางขวาง 93

89โดย UNCTAD เห็นวาหลักความเก่ียวโยง

อันแทจริงนี้มีข้ึนเพ่ือสรางศักยภาพใหแกรัฐในการใชเขตอํานาจศาลเหนือเรือรวมท้ังใชอํานาจรัฐควบคุม

เรือไดอยางมีประสิทธิภาพ 94

90 ดังนั้น หลักความเก่ียวโยงอันแทจริงจึงเปนเรื่องความสัมพันธระหวางเรือกับ

รัฐเจาของสัญชาติรัฐท่ีมีวิธีการจดทะเบียนเรือท่ีใหสัญชาติแกเรือตามหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงจึงควร

คํานึงถึงองคประกอบในเรื่องตอไปนี้9591 

                                           

 86 เรื่องเดียวกัน, น.125. 

 87 B.N. Metaxas, Flags of Convenience, (Great Britain : Antony Rowe Ltd., 

Chippenham, Wiltshire, 1985), p.68. 

 88 DR Z. OyaÖzçayir, Port State Control, 2nd Edition (Great Britain : MPG Books, 

2004), p.12.  

 89 Ibid. 

 90 Ibid., p.17. 

 91 Tolofari, S.R., Open Registry Shipping, A Comparative Study of Costs and 

Freight Rates (1989), p.30-31. 
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 (1) เจาของเรือตองเปนคนชาติของรัฐเจาของธงเรือ ในกรณีท่ีเปนบริษัทจะตองมีคน

ชาติของรัฐเจาของธงเรือเปนเจาของเรือสวนขางมาก 

 (2) สถานประกอบการหลักและอํานาจในการบริหารจัดการองคกรจะตองตั้งอยูในรัฐ

ของรัฐเจาของธงเรือ 

 (3) ลูกจางสวนมากของบริษัทเจาของเรือจะตองเปนคนชาติของรัฐเจาของธงเรือ 

 (4) รัฐเจาของธงเรือตองมีอํานาจเรียกเก็บภาษีอากรจากผลกําไรในการเดินเรือนั้นได 

 (5) รัฐเจาของธงเรือจะตองสามารถใชอํานาจควบคุมคุณสมบัติและมาตรฐานในการ

เดินเรือไดอยางเต็มท่ี รวมถึงมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขการจางงานคนประจําเรือดวย 

 จากหลักการดังกลาวขางตน จะเห็นวาการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือภายใตหลักความเก่ียว

โยงอันแทจริงนี้อาจพิจารณาเฉพาะแตประเด็นเรื่องความเปนเจาของกรรมสิทธิ์เรือได แตจะตองคํานึงถึง

องคประกอบอ่ืนท่ีมีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของการใชอํานาจรัฐในการควบคุมเรือและใชเขตอํานาจ

ศาลเหนือเรืออันเปนลักษณะสําคัญของหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงในทางระหวางประเทศ 96

92 

 3.2 หลักเรือชักธงสะดวก (flag of convenience)97

93 

 หลักเรือชักธงสะดวกเปนแนวความคิดของประเภทการจดทะเบียนเรือแบบเปดซ่ึง

เกิดข้ึนภายหลังจากแนวความคิดเรื่องหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงโดยเริ่มตนข้ึนในชวงปค.ศ. 1920 โดย

มีจุดเริ่มตนจากสาเหตุความตองการของบรรดาเจาของเรือในการหลีกเลี่ยงภาษีและแสวงหาผลประโยชน

ทางการคาและหลีกเลี่ยงขอจํากัดทางดานกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของตน รวมถึงความ

คุมครองของรัฐอ่ืนจากเหตุการณทางการเมือง แตดวยอิทธิพลจากแนวความคิดทางการคาแบบเสรีนิยม 

                                           

 92 Ibid. 

 93 “flags of convenience” มีชื่ อ เรียก อีกอย างว า “flags of necessity”, “free flags”, 

“shadow flags”, “cheap flags”, “open registries”, “flag of opportunity” ฯลฯ 

DR Z. OyaÖzçayir, supra note 89, p.24. 
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การแขงขันทางการคาอยางรุนแรงทําใหความตองการของบรรดาเจาของเรือในยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลง

จากเหตุผลทางดานกฎหมายและการเมืองกลายเปนเหตุผลในเรื่องการประหยัดคาใชจายเก่ียวกับ

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือ ภาษีอากร และการบริหารจัดการเรือท่ียืดหยุนเพ่ือเพ่ิมผลกําไรจาก

การคาใหมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมมีอยูในนโยบายของรัฐท่ีใชวิธีการใหสัญชาติเรือแบบปดซ่ึงยึดหลักความ

เก่ียวโยงอันแทจริง98

94 

 รัฐซ่ึงมีหลักเกณฑการใหสัญชาติเรือแกเรือท่ีมีเจาของเรือเปนคนสัญชาติอ่ืนตาม

แนวความคิดหลักเรือชักธงสะดวกนั้นมักจะเปนรัฐกําลังพัฒนาซ่ึงตองการเพ่ิมรายไดใหรัฐตนจาก

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือกับภาษีระวางเรือรายปโดยมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะใชอํานาจอธิปไตยของ

รัฐตนควบคุมเรือลํานั้น 9 9

95 โดยประเทศสาธารณรัฐปานามาและประเทศสาธารณรัฐไลบีเรียเปนประเทศ

แรกๆ ท่ีเริ่มใชวิธีการจดทะเบียนเรือชักธงสะดวกเพ่ือดึงดูดเรือตางชาติเขามาจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติ

ของตนโดยกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือท่ียืดหยุน 1 00

96 จึงกลาวไดวา รัฐเหลานี้ คํานึงถึง

ผลประโยชนดานเศรษฐกิจมากกวาจะคํานึงถึงความเชื่อมโยงทางสัญชาติระหวางเจาของเรือกับรัฐตนซ่ึง

สิ่งนี้เปนขอแตกตางท่ีสําคัญระหวางหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงกับหลักเรือชักธงสะดวก  

 แมวาหลักเรือชักธงสะดวกนี้ยังไมมีคําจํากัดความท่ีชัดเจน 101

97 ในทางระหวางประเทศ

แตรัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือภายใตแนวความคิดหลักเรือชักธงสะดวกมักจะกําหนดคุณสมบัติของเจาของเรือ

ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนไมเครงครัดโดยเจาของเรือซ่ึงมีความเก่ียวโยงกับรัฐประการใดประการหนึ่งสามารถ

                                           

 94 Le T. Thuong, “From Flags of Convenience to Captive Ship Registries,” 

Transportation Journal, Vol. 27, No. 2 (WINTER, 1987) : p.22. 

 95 Ibid., p.23. 

 96 XhelilajErmal and KsenofonKrisafi, supra note 11, p.327. 

 97 DR Z. OyaÖzçayir, supra note 89, p.25. 
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ยื่นขอจดทะเบียนเรือได 10298 นอกจากนี้ มีผูใหคําอธิบายลักษณะของหลักการดังกลาววารัฐท่ีรับจดทะเบียน

ใหสัญชาติเรือดวยหลักเรือชักธงสะดวกจะตองมีองคประกอบหลักในเรื่องตอไปนี้ 10399 

 - เปนรัฐท่ียอมรับการจดทะเบียนสัญชาติเรือใหแกเรือท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของคนตางดาว 

 - ไมเครงครัดเรื่องท่ีตั้งของสถานประกอบการของเจาของเรือ104

100 

 - กระบวนการจดทะเบียนเรือไมยุงยากซับซอน 

 - เจาของเรือชําระเพียงคาธรรมเนียมการจดทะเบียนเรือกับคาธรรมเนียมระวาง

บรรทุกเรือประจําป 

 - เจาของเรือไมมีภาระภาษีเงินไดหรือมีภาระภาษีในอัตราท่ีต่ํา 

 - รัฐท่ีรับจดทะเบียนสัญชาติเรือมักเปนรัฐท่ีมีอิทธิพลตอการเดินเรือทะเลในทาง

ระหวางประเทศนอย 

 - เจาของเรือสามารถจางแรงงานคนประจําเรือท่ีมีสัญชาติของรัฐอ่ืนได 

 - รัฐท่ีรับจดทะเบียนสัญชาติเรือไมมีมาตรการควบคุมการเดินเรือท่ีเขมงวด 

 อยางไรก็ดี ในเวลาตอมาลักษณะดังกลาวขางตนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ

ไดมาซ่ึงสัญชาติเรือจากหลักเรือชักธงสะดวกนี้ไดรับการคัดคานอยางมากจากรัฐท่ีใชระบบการใหสัญชาติ

เรือจากหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงเนื่องจากลักษณะของหลักการจดทะเบียนเรือชักธงสะดวกไมให

ความสําคัญกับหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงระหวางเจาของเรือกับรัฐเจาของสัญชาติเรือสงผลใหไม

สามารถระบุตัวตนบุคคลผูเปนเจาของเรือท่ีแทจริงได ซ่ึงเจาของเรือท่ีแทจริงอาจมิไดมีภูมิลําเนาอยูในรัฐท่ี

รับจดทะเบียนเรือทําใหรัฐเจาของสัญชาติเรือประสบปญหาในการติดตามสอบสวนและดําเนินคดีกับ

                                           

 98 Vincent Power, EC Shipping Law, (Great Britain : Lloyd’s of London Press Ltd., 

1992), p.165. 

 99 XhelilajErmal and KsenofonKrisafi, supra note 11, p.328. 

 100 มณี รัศมีเทศ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 54, น.13-14. 
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เจาของเรือ 105

101 นอกจากนี้ เรือท่ีไดรับสัญชาติจากหลักเรือชักธงสะดวกมักจะมีสวนสรางความเสียหายใน

อุบัติภัยทางทะเลตางๆ มากกวาเรือท่ีไดรับสัญชาติจากหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง ท้ังนี้ เนื่องมาจาก

ลักษณะของหลักเรือชักธงสะดวกนั้นเอง กลาวคือ รัฐเจาของสัญชาติเรือชักธงสะดวกมิไดใชหลักเกณฑท่ี

เขมงวดในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ และกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานคุณสมบัติ

ของบุคลากรประจําเรือต่ํา ไมคํานึงถึงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจําเรือ 10 6

102เปนเหตุให

เจาของเรือเลือกจางคนประจําเรือท่ีมีคาแรงราคาถูกและไมไดมาตรฐาน 107

103 ดวยเหตุผลดังกลาว ในเวลา

ตอมารัฐท่ีใชหลักเรือชักธงสะดวกจึงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการรับจดทะเบียนเรือใหมีความสอดคลองกับ

หลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) มากข้ึน อาทิ การเพ่ิมสัดสวนบุคคลท่ีมีสัญชาติรัฐตนเขาไป

เปนเจาของเรือรวมกับคนตางดาวและแรงงานคนประจําเรือ 108

104 การกําหนดเง่ือนไขการรับจดทะเบียนเรือ

โดยกําหนดขอจํากัดดานอายุเรือและกําหนดใหเรือนั้นตองผานการตรวจสภาพเรือกอนการจดทะเบียนเรือ

109

105 

  

4. แนวความคิดเกี่ยวกับการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

 

 สัญชาติเรือเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับรัฐเจาของสัญชาติซ่ึงรับจดทะเบียนเรือ 

กลาวคือ สัญชาติเรือจะเกิดข้ึนและสิ้นสุดไปดวยอํานาจของรัฐเจาของสัญชาติเทานั้น รัฐแตละรัฐจึงใช

อํานาจตรากฎหมายภายในกําหนดหลักเกณฑการใหสัญชาติเรือและการถอนสัญชาติเรือของตนเอง ดังนั้น 

การสูญเสียสัญชาติเรือจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายภายในแตละรัฐซ่ึงในปจจุบันยังไมมี

                                           

 101 Le T. Thuong, supra note 96, p.28. 

 102 ธินวัฒน เมืองนารถ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.39. 

 103 DR Z. OyaÖzçayir, supra note 89, p.26. 

 104 Ibid., p.28. 

 105 XhelilajErmal and KsenofonKrisafi, supra note 11, p.328. 



40 

 

 

 

ความเห็นของนักกฎหมายและคําอธิบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับแนวความคิดการสูญเสียสัญชาติของเรือจด

ทะเบียน แตเม่ือพิจารณาหลักการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือแลวผูเขียนเห็นวา เม่ือแตละรัฐมีแนวความคิดและ

นโยบายการใหสัญชาติเรือแตกตางกันและสามารถแบงแนวความคิดดังกลาวออกไดเปน 2 ประเภทใหญ 

ไดแก แนวความคิดการจดทะเบียนเรือแบบปดกับแนวความคิดการจดทะเบียนเรือแบบเปดซ่ึงแตละ

แนวความคิดจะสะทอนผานหลักเกณฑการใหสัญชาติเรือซ่ึงเปนกฎหมายภายในของแตละรัฐ หลักเกณฑ

การถอนสัญชาติเรือจึงตองสอดคลองกับแนวความคิดการจดทะเบียนเรือดวย ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา 

แนวความคิดเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติของเรือนั้นควรตองพิจารณาควบคูไปกับหลักเกณฑการรับจด

ทะเบียนเรือท่ีแตละประเทศกําหนดดวย จึงอาจพิจารณาแยกตามแนวความคิดเก่ียวกับการไดมาซ่ึง

สัญชาติของเรือจดทะเบียน ดังนี้ 

 (1) ประเทศท่ีใชหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ซ่ึงใชวิธีการจดทะเบียนเรือ

แบบปดนั้นมักมีนโยบายท่ีเนนการใชอํานาจควบคุมดูแลกองเรือพาณิชยของรัฐตนอยางใกลชิด หลักเกณฑ

อันเก่ียวดวยการใหสัญชาติแกเรือจึงใหความสําคัญกับสัญชาติของเจาของเรือซ่ึงเปนคุณสมบัติหลักใน

ข้ันตอนการพิจารณารับจดทะเบียนเรือเพราะสัญชาติเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงนิติสัมพันธระหวางรัฐกับเจาของ

เรือ การรับจดทะเบียนเรือท่ีเจาของเรือเปนคนชาติของรัฐยอมทําใหรัฐสามารถใชอํานาจควบคุมเรือใน

ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวากรณีท่ีเรือนั้นถือครองกรรมสิทธิ์โดยคนตางชาติ ดังนั้น เม่ือรัฐ

ใหสัญชาติแกเรือลําใดแลว นอกจากเจาของเรือจะตองถือสัญชาติของรัฐนั้นในขณะท่ีจดทะเบียนเรือแลว 

คุณสมบัติในเรื่องสัญชาติของเจาของเรือนี้ยังคงตองดํารงอยูตลอดระยะเวลาท่ีเรือถือสัญชาติของรัฐนั้น 

หากสัญชาติของเจาของเรือเปลี่ยนแปลงไปเม่ือใดก็ยอมเปนเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือและสูญเสีย

สัญชาติเรือของรัฐนั้นในท่ีสุด 

  (2) ประเทศท่ีใชหลักเรือชักธงสะดวก (flag of convenience) ซ่ึงใชวิธีการจดทะเบียน

เรือแบบเปดนั้น จะไมมีกฎเกณฑท่ีกําหนดใหสัญชาติของเจาของเรือเปนองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับการ

ใหสัญชาติเรือ ดังนั้น ไมวาเจาของเรือจะเปนบุคคลผูมีสัญชาติของรัฐผูรับจดทะเบียนเรือหรือไมก็มีสิทธิ

นําเรือของตนมาจดทะเบียนเรือของรัฐนั้นได และแมภายหลังสัญชาติของเจาของเรือจะเปลี่ยนแปลงไป

เชนใดก็ไมเปนเหตุท่ีทําใหเรือถูกถอนทะเบียนเรือ การกําหนดหลักเกณฑอันเก่ียวกับเหตุแหงการสูญเสีย

สัญชาติเรือของรัฐท่ีมีหลักการใหสัญชาติเรือแบบเรือชักธงสะดวก (flag of convenience) นี้จึงมิไดมี
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บทบัญญัติเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของเรือ แต

รัฐจะถอนทะเบียนเรือโดยอาศัยเหตุจากกรณีท่ีเรือนั้นมิไดปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมายท่ีรัฐกําหนด 

เชน ในเรื่องของความสามารถในการเดินทะเลไดอยางปลอดภัย (Seaworthiness) การปองกันมลพิษท่ี

เกิดจากการเดินเรือ หรือกรณีการใชเรือทํากิจกรรมท่ีฝาฝนกฎหมายภายในของรัฐนั้น เปนตน 

 สําหรับเรือท่ีไดรับสัญชาติดวยวิธีการจดทะเบียนเรือนั้น การจดทะเบียนเรือเปนวิธีปฏิบัติ

ของรัฐซ่ึงบันทึกขอมูลเก่ียวกับเรือลําตางๆ ไวเปนหลักฐานทางทะเบียนของรัฐเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ 

ควบคุมเรือลํานั้นอยางมีประสิทธิภาพ ทะเบียนเรือเปนหลักฐานการจดทะเบียนเรือและเปนสิ่งท่ีบงชี้วา

เรือมีสัญชาติเดียวกันกับรัฐผูรับจดทะเบียนเรือนั้นเม่ือสัญชาติเรือจดทะเบียนเปนสิ่งซ่ึงจะไดรับมาเฉพาะ

แตโดยอํานาจรัฐเจาของสัญชาติผานการจดทะเบียนเรือเทานั้น การสิ้นสุดสัญชาติของเรือจดทะเบียนก็

ควรจะเปนไปโดยอาศัยเฉพาะอํานาจรัฐเจาของสัญชาติดวยวิธีการถอนทะเบียนเรือเชนเดียวกันเพราะ

ทะเบียนเรือเปนเอกสารท่ีเปนหลักฐานแสดงสัญชาติของเรือท่ีใชอางยันกับบุคคลท่ัวไปและรัฐเมืองทา

อ่ืนๆ ตราบใดท่ีทะเบียนเรือยังมิไดถูกรัฐใชอํานาจเพิกถอน เรือก็ยังคงมีสัญชาติของรัฐนั้น ดังนั้น เม่ือเกิด

เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนเหตุแหงการสูญเสียสัญชาติเรือของรัฐท่ีตนจด

ทะเบียนแลวก็ควรจะตองถอนทะเบียนเรือนั้นดวยเพ่ือสรางความชัดเจนในแงสิทธิหนาท่ีระหวางรัฐ

เจาของสัญชาติกับเจาของเรือปองกันการสับสนของสาธารณชน ท้ังนี้ แตละรัฐมักจะกําหนดรายละเอียด

เง่ือนไขการถอนทะเบียนเรือของรัฐตนไวแตกตางกัน อยางไรก็ดี แมในปจจุบันประเทศตางๆ ในโลกจะมี

ท้ังรัฐใชระบบทะเบียนเรือแบบปดและบางรัฐใชระบบทะเบียนเรือแบบเรือชักธงสะดวก ผู เขียนมี

ความเห็นวา ในสวนของหลักเกณฑของรัฐจํานวนมากเก่ียวกับเง่ือนไขการสิ้นสุดสัญชาติเรือจดทะเบียน

นั้นมีหลักการใหญรวมกันอยู เชน หลักการขอถอนทะเบียนเรือโดยสมัครใจของเจาของเรือ หลักการถอน

ทะเบี ยน เรื อ เม่ื อกรรมสิ ท ธิ์ ใน เรื อ โอน ไปยั งคนต า งด าว เกิน กว า อั ต รา ท่ี กฎ หมาย กํ าหน ด 
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  บทที่ 3 

หลักเกณฑทางกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการไดมาและการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

 

1. บทบัญญัติกฎหมายตางประเทศ 

 

 ในทางระหวางประเทศนั้น แมวาแตละประเทศจะมีอิสระในการตรากฎหมายกําหนด

หลักเกณฑเง่ือนไขภายในของรัฐตนเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือตามนโยบายของแตละประเทศ แต

หลักเกณฑเหลานั้นยังตองสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศดวย เนื้อหาในบทนี้จึงกลาวถึง

หลักเกณฑการจดทะเบียนเรือตามกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศท่ีใชวิธีการจด

ทะเบียนเรือแบบปดหรือแบบเปด รวมท้ังอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีมีหลักเกณฑเก่ียวของกับการจด

ทะเบียนเรือเพ่ือศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบหลักเกณฑเหลานั้นและใชเปนแนวทางพิจารณาหาหลักเกณฑ

ท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาปรับใชกับกฎหมายทะเบียนเรือของประเทศไทยตอไป 

 

 1.1 อนุสัญญาระหวางประเทศ 

 

 1.1.1 อนุ สัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (Convention on the 

High Seas 1958) 

 อนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (Convention on the High 

Seas 1958) เปนอนุสัญญาฉบับหนึ่งในจํานวน 4 ฉบับท่ีรวมอยูในอนุสัญญาเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล 

ค.ศ. 19581 ซ่ึงไดรับมติเห็นชอบจากการประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลครั้งท่ี 1 และมีผลใช

                                           

 1 อนุสัญญาเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 ท้ัง 4 ฉบับ ไดแก 
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บังคับเม่ือป ค.ศ. 1962 111

2 โดยประเทศไทยไดลงนามรับรองและใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกลาวแลว 

อนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 (Convention on the High Seas 1958) จึงมีผลบังคับใช

กับประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2511 

 สําหรับเนื้อหาของอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 ในสวนท่ี

เก่ียวของกับสัญชาติเรือจดทะเบียนและความสัมพันธระหวางเรือกับรัฐเจาของสัญชาตินั้นมีอยูใน

ขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

 ขอ 53 

                                           

 1. อนุสัญญาวาดวยทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง (Convention on the Territorial Sea 

and the Contiguous Zone) 

 2. อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง (Convention on the High Seas) 

 3. อนุสัญญาวาดวยการทําประมงและการอนุรักษทรัพยากรท่ีมีชีวิตในทะเลหลวง (Convention 

on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) 

 4. อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป (Convention on the Continental Shelf) 

 2 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.34. 

 3 Article 5 

 1. Each State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the 

registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the 

nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine 

link between the State and the ship; in particular, the State must effectively exercise its 

jurisdiction and control in administrative, technical and social matters over ships flying its 

flag.  

2. Each State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its flag 

documents to that effect. 
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 1. รัฐแตละรัฐจะกําหนดเง่ือนไขในการใหสัญชาติของตนแกเรือในการจด

ทะเบียนเรือในอาณาเขตของตน และในการใชสิทธิชักธงของตน เรือยอมมีสัญชาติของรัฐซ่ึงเรือนั้นมีสิทธิ

ชักธง จะตองมีความเก่ียวโยงอันแทจริงระหวางประเทศกับเรือนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐตองใชอํานาจ

และการควบคุมของรัฐอยางมีประสิทธิผลในเรื่องเก่ียวกับการปกครอง วิชาการและการสังคมแกเรือท่ีชัก

ธงของตน 

 2. รัฐแตละรัฐจะออกเอกสารเพ่ือการนั้นใหแกเรือท่ีรัฐนั้นใหสิทธิชักธงของตน 

 ขอ 64 

 1. เรือจะใชเดินภายใตธงของรัฐเดียวเทานั้น และจะอยูภายใตอํานาจของรัฐ

นั้นโดยจําเพาะเม่ืออยูในทะเลหลวง นอกจากในกรณีพิเศษซ่ึงไดบัญญัติไวอยางชัดแจงในสนธิสัญญา

ระหวางประเทศหรือในขอเหลานี้ เรือมิอาจเปลี่ยนธงของตนในระหวางการเดินทางเรือในขณะท่ีแวะยัง

เมืองทา เวนแตในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนท่ีจะจดทะเบียนอยางแทจริง 

 2. เรือซ่ึงใชเดินภายใตธงของรัฐสองรัฐหรือกวานั้น โดยใชธงเหลานั้นตาม

ความสะดวกมิอาจอางสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดไดในสวนท่ีเก่ียวกับรัฐอ่ืนใด และอาจถูกถือเสมือนเรือท่ีไร

สัญชาติได 

                                           

 4 Article 6  

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases 

expressly provided for in international treaties or in these articles, shall be subject to its 

exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not change its flag during a voyage or 

while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of 

registry. 

 2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to 

convenience, may not claim any of the nationalities in question with respect to any 

other State, and may be assimilated to a ship without nationality. 
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 จะเห็นไดจากขอบัญญัติขอท่ี 5 แหงอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 

1958 (Convention on the High Seas 1958) วาไดกลาวถึงการใหสัญชาติเรือดวยวิธีการจดทะเบียน 

และใหอํานาจแกรัฐแตละรัฐในการใชดุลพินิจกําหนดเง่ือนไขของการใหสัญชาติแกเรือ โดยไดกลาวถึงหลัก

ความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ไวดวยซ่ึงเม่ือพิจารณาจากบริบทของเนื้อความในขอบัญญัติแลว

จะเห็นวา ในอนุสัญญาฯ มิไดอธิบายคําจํากัดความและลักษณะของหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงไวสงผล

ใหแนวคิดเก่ียวกับหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงขาดความชัดเจนท้ังในแงการปรับใชกับการใหสัญชาติเรือ

และในแงสภาพบังคับกรณีท่ีเรือนั้นขาดความเก่ียวโยงอันแทจริงกับรัฐภายหลังจากไดรับสัญชาติเรือ

มาแลว 114

5การปรับใชขอบัญญัติในเรื่องดังกลาวจึงตองอาศัยการตีความกฎหมายประกอบ 115

6แตมีขอสังเกต

จากเนื้อหาของขอบัญญัติท่ี 5 วา ความเก่ียวโยงอันแทจริงระหวางประเทศกับเรือมิไดเปนเง่ือนไขของการ

ไดมาซ่ึงสัญชาติเรือ แตเปนหลักการท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางประเทศกับเรือในภายหลังจากท่ี

ไดรับการจดทะเบียนสัญชาติเรือแลว โดยอนุสญัญาฯ บังคับวาจะตองมีความเก่ียวโยงอันแทจริงเพ่ือใหรัฐ

สามารถใชอํานาจควบคุมเรือในเรื่องทางการบริหาร วิชาการและการสังคมแกเรือท่ีชักธงของตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 116

7 ซ่ึงจะเห็นไดจากขอบัญญัติท่ี 10 ไดกําหนดลักษณะท่ีรัฐจะใชมาตรการท่ีจําเปนในการ

ควบคุมเรือใหมีความปลอดภัยตอทองทะเลไววา “1. รัฐจะตองใชมาตรการท่ีจําเปนในการควบคุมเรือท่ี

ชักธงของรัฐตนใหมีความปลอดภัยตอทองทะเลในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (ก) การใชสัญญาณ การธํารงรักษาไวซ่ึงการติดตอสื่อสาร และการปองกันการ

โดนกันของเรือ 

                                           

 5 XhelilajErmal and KsenofonKrisafi, “International Implications Concerning the 

Legal Regime and Policy of Ship Registration,” Constanta Maritime University Annals, 19, 

14, p.324 (2013). 

 6 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.40. 

 7 Richard Coles and Edward Watt,  Ship Registration: Law and Practice, 2nd 

Edition, (Great Britain : MPG Books, 2009), p.16. 
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 (ข) การจัดการคนประจําเรือและเง่ือนไขหรือสภาพการจางลูกเรือจะตอง

คํานึงถึงขอตกลงระหวางประเทศท่ีใชบังคับแกกรณี 

 (ค) การตอเรือ เครื่องมือเครื่องใช และความปลอดภัยของตัวเรือ 

 2. ท้ังนี้ ในการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น แตละประเทศจะตองปฏิบัติตาม

ขอตกลงระหวางประเทศท่ียอมรับกันท่ัวไป และดําเนินการท่ีจําเปนเพ่ือเปนลักประกันวาจะมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการดังกลาว”117

8 

 สําหรับขอตกลงระหวางประเทศท่ีถือวาเปนขอตกลงท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปตาม

ขอบัญญัติท่ี 10 วรรคสองนั้น ไดแก1189 

                                           

 8 Convention on the High Seas 1958, Article 10 

1. Every State shall take such measures for ships under its flag as are necessary to 

ensure safety at sea with regard inter alia to:  

  (a) The use of signals, the maintenance of communications and the prevention of 

collisions; 

 (b) The manning of ships and labour conditions for crews taking into account the 

applicable international labour instruments; 

 (c) The construction, equipment and seaworthiness of ships.  

2. In taking such measures each State is required to conform to generally accepted 

international standards and to take any steps which may be necessary to ensure their 

observance.  

 9 Oude Elferink, Alex G., "The Genuine Link Concept; Time for a Post Mortem?," 

Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS),  

<http://www.uu.nl/content/genuine%2olink.pdf>, September 8, 2004, p.4. 
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 (1) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล ค.ศ. 

1994 (International Convention for the Safety of Life at Sea of 1 November 1974 : SOLAS 

1974) 

 (2) พิธีสาร ค.ศ. 1978 ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัย

แห งชีวิตในทะเล (Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 

1974 of 17 February 1978 : SOLAS 1978) 

 (3 ) อนุ สัญ ญ าระห ว า งป ระ เท ศว าด ว ยแน วน้ํ าบ รร ทุ ก  ค .ศ . 1966 

(International Convention on Loadlines of 5 April 1966 : LOADLINES 1966) 

 (4) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยกฎขอบังคับระหวางประเทศเพ่ือปองกัน

เรือโดนกันในทะเล ค.ศ. 1972 (Convention on the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea of 20 October 1972 : COLREG 1972) 

 (5) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออก

ประกาศนียบัตรและการเขายามของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 (International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers of 7 July 1978 : 

STCW) 

 1.1.2 อนุ สัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค .ศ. 1982 (United 

Nations Convention on the Law of the Sea 1982) 

 อนุสัญญาฉบับนี้เกิดข้ึนจากการประชุมของสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

ครั้งท่ีสามซ่ึงถูกจัดข้ึนระหวางป ค.ศ. 1973 ถึง ค.ศ. 1982 มีผูแทนจาก 159 ประเทศเขารวมประชุมเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักกฎหมายทะเลระหวางประเทศดวยการรวบรวมจารีตประเพณีระหวางประเทศวา

ดวยการใชทองทะเลไวในอนุสัญญาฉบับเดียวโดยอนุสัญญาฯ ฉบับนี้จะรวบรวมเนื้อหาของอนุสัญญาเจนี

วา ค.ศ. 1958 ท้ัง 4 ฉบับเขาดวยกัน ไดแก อนุสัญญาวาดวยเขตทะเลอาณาเขตและเขตตอเนื่อง 

(Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone) อนุสัญญาวาดวยการทําประมง

และการอนุรักษทรัพยากรท่ีมีชีวิตในทะเลหลวง (Convention on Fishing and Conservation of the 
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Living Resources of the High Seas) อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป (Convention on the Continental 

Shelf) และอนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง (Convention on the High Sea) 119

10 อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช

บังคับเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 สําหรับประเทศไทยไทยนั้นเปนประเทศหนึ่งท่ีเขารวมประชุม

ยกรางอนุสัญญาฯ โดยไดลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ไวตั้งแตป ค.ศ. 1982 และไดใหสัตยาบันเม่ือวันท่ี 15 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อนุสัญญาดังกลาวจึงมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 

2554 

 สําหรับเนื้อหาของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  

ในสวนท่ีเก่ียวของกับสัญชาติเรือและความสัมพันธระหวางเรือกับรัฐเจาของสัญชาตินั้นมีอยูในขอกําหนด

ดังตอไปนี้ 

 ขอ 9111 

 1. ใหรัฐทุกรัฐกําหนดเง่ือนไขในการใหสัญชาติของตนแกเรือ ในการจด

ทะเบียนเรือในอาณาเขตของตน และในการใชสิทธิชักธงของตน เรือยอมมีสัญชาติของรัฐซ่ึงเรือนั้นมีสิทธิ

ชักธง จะตองมีความเก่ียวโยงอันแทจริงระหวางประเทศกับเรือนั้น 

                                           

 10 จุมพต สายสุนทร, คําอธิบายกฎหมายทะเล อาณาเขตทะเล, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 

2536), น. 1-9. 

 11 Article 91 Nationality of ships 

1. Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the 

registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the 

nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine 

link between the State and the ship.  

2. Every State shall issue to ships to which it has granted the right to fly its flag 

documents to that effect. 
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 2. ใหรัฐทุกรัฐออกเอกสารเพ่ือการนั้นใหแกเรือท่ีรัฐนั้นไดใหสิทธิชักธงของ

ตน 

 ขอ 9212 

 1. ใหเรือเดินทะเลภายใตธงของรัฐเพียงรัฐเดียวเทานั้น และเวนไวแตใน

กรณีพิเศษซ่ึงไดบัญญัติไวอยางชัดแจงในสนธิสัญญาระหวางประเทศหรือในอนุสัญญานี้ใหอยูภายใตบังคับ

แหงเขตอํานาจโดยจําเพาะของรัฐนั้นเม่ืออยูในทาเรือท่ีจอดแวะ เวนไวแตในกรณีของการโอนกรรมสิทธิ์

อยางแทจริงหรือการเปลี่ยนการจดทะเบียน 

 2. เรือซ่ึงเดินภายใตธงของรัฐสองรัฐหรือกวานั้น โดยใชธงเหลานั้นตาม

ความสะดวก มิอาจอางสัญชาติหนึ่งสัญชาติใดตอรัฐอ่ืนใดได และอาจถูกถือเสมือนเรือท่ีไรสัญชาติ 

 ขอ 9413 

                                           

 12 Article 92 Status of ships  

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases 

expressly provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to 

its exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not change its flag during a voyage 

or while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of 

registry.  

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to 

convenience, may not claim any of the nationalities in question with respect to any 

other State, and may be assimilated to a ship without nationality. 

 13 Article 94 Duties of the flag State  

1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, 

technical and social matters over ships flying its flag.  
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 1. ใหรัฐทุกรัฐใชเขตอํานาจและการควบคุมของตนอยางมีประสิทธิภาพใน

เรื่องการบริหาร เทคนิค และสังคมเหนือเรือท่ีชักธงของตน 

 2. โดยเฉพาะอยางยิ่งใหรัฐทุกรัฐ 

 (ก) เก็บรักษาทะเบียนเรือซ่ึงระบุชื่อและรายละเอียดของเรือท่ีชักธง

ของตน ยกเวนเรือซ่ึงอยูนอกขอบังคับระหวางประเทศท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปเนื่องจากมีขนาดเล็ก และ 

 (ข) ใชเขตอํานาจภายใตกฎหมายภายในของตนเหนือเรือแตละลําซ่ึงชัก

ธงของตนและนายเรือ เจาหนาท่ีและลูกเรือของเรือนั้น ในสวนท่ีเก่ียวกับเรื่องการบริหาร เทคนิคและ

สังคมเก่ียวกับเรือนั้น 

 3. ใหรัฐทุกรัฐใชมาตรการสําหรับเรือตางๆ ซ่ึงชักธงของตนเชนท่ีจําเปน

เพ่ือประกันความปลอดภัยในทะเล อาทิเชน ในดานตอไปนี้ 

 (ก) การกอสราง เครื่องอุปกรณ และความเหมาะสมในการเดินทะเล

ของเรือ 

                                           

2. In particular every State shall: (a) maintain a register of ships containing the names 

and particulars of ships flying its flag, except those which are excluded from generally 

accepted international regulations on account of their small size; and (b) assume 

jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag and its master, officers and 

crew in respect of administrative, technical and social matters concerning the ship.  

3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure 

safety at sea with regard, inter alia, to: (a) the construction, equipment and 

seaworthiness of ships; (b) the manning of ships, labour conditions and the training of 

crews, taking into account the applicable international instruments; (c) the use of signals, 

the maintenance of communications and the prevention of collisions 
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 (ข) การจัดคนประจําเรือ สภาพการทํางาน และการฝกอบรมลูกเรือ

โดยคํานึงถึงตราสารระหวางประเทศท่ีใชบังคับอยู 

  (ค) การใชสัญญาณ การคงไวซ่ึงการสื่อสาร และการปองกันการโดนกัน 

 จากขอบัญญัติขอท่ี 91 จะเห็นวาอนุสัญญาฯ ฉบับนี้กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ

เง่ือนไขการใหสัญชาติเรือและความสัมพันธระหวางเรือกับรัฐเจาของสัญชาติเรือโดยใชหลักความเก่ียวโยง

อันแทจริง (genuine link) ไวในทํานองเดียวกับอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 ซ่ึง

อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ยังคงมิไดใหคําอธิบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงและมิไดกําหนด

บทบังคับไววาหากขาดหลักความเก่ียวโยงอันแทจริงแลวจะมีผลอยางไร แตเปนท่ีเขาใจไดวาหากขาดหลัก

ความเก่ียวโยงอันแทจริงแลว รัฐเจาของสัญชาติก็จะไมสามารถใชอํานาจควบคุมเรือตามขอบัญญัติแหง

อนุสัญญาฯ ขอท่ี 94 ไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเองจึงเห็นไดวาหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือตาม

อนุสัญญาฉบับนี้มีเนื้อหาแตกตางจากอนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 เพียงเล็กนอย โดยยังคงยึด

หลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ใหรัฐใชเปนหลักในการกําหนดเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือ

ซ่ึงเปนการนําหลักการตามมาตรา 5 แหงอนุสัญญานครเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 มาปรับปรุง

ใหมโดยมิไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญแตอยางใด123

14 

 

 1.1.3 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือ ค.ศ. 1986 

(United Nations Convention on Conditions of Registration of Ships 1986) 

  เนื่องจากในชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ. 1970 เปนตนมา ประเทศตางๆ ไดมีขอ

ถกเถียงเก่ียวกับประเด็นการจดทะเบียนเรือแบบเปด กลาวคือ กลุมประเทศซ่ึงไดรับผลกระทบจาก

ประเทศท่ีใชการจดทะเบียนเรือแบบเปดนั้นโตแยงคัดคานวิธีการจดทะเบียนเรือดังกลาวโดยเรียกรองให

ยกเลิกวิธีการจดทะเบียนเรือแบบนี้ไป ในขณะท่ีบางประเทศยังคงตองการใชวิธีการจดทะเบียนเรือแบบ

                                           

 14 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 91. 
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เปดอยูเพราะเห็นวาการจดทะเบียนเรือแบบเปดจะชวยประหยัดตนทุนและคาใชจายในการเดินเรือซ่ึงจะ

สงผลดีตอการคาระหวางประเทศ 1 24

15 ดังนั้น ในระหวางป  ค.ศ. 1984 ถึง ค.ศ. 1986 ท่ีประชุม

สห ประชาชาติ ว าด วยการค าและการ พั ฒ นา (United Nations Conference on Trade and 

Development : UNCTAD) จึงไดนําประเด็นเรื่องของเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือภายใตแนวคิดของหลัก

ความเก่ียวโยงอันแทจริงระหวางเรือกับรัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือมาพิจารณา 125

16ดังจะเห็นไดวาอนุสัญญาฉบับ

นี้ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานสากลเก่ียวกับเง่ือนไขและแนวทางการรับจดทะเบียนเรือ โดยมี

วัตถุประสงคใหรัฐเจาของธง (flag state) ใชอํานาจรัฐควบคุมดูแลกิจการกองเรือสัญชาติตนอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) 126

17 กลาวคือ อนุสัญญาฉบับนี้

ประสงคใหรัฐใชอํานาจควบคุมอยางท่ัวถึงในเรื่องของการระบุตัวตนท่ีชัดเจนของบุคคลผูเปนเจาของเรือท่ี

แทจริงและบุคคลผูควบคุมเรือ การบริหารจัดการเรือ เรื่องทางเทคนิครวมถึงเรื่องเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เก่ียวของกับกิจการเรือนั้น 127

18 จึงกลาวไดวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือ 

ค.ศ. 1986 สนับสนุนประเภทการจดทะเบียนเรือแบบปดและมุงกําหนดหลักการท่ีชัดเจนเก่ียวกับแนวคิด

                                           

 15 กอบกุล รายะนาคร, กฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเล, (เชียงใหม : ภาควิชารัฐศาสตร 

คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2530), น.125-126. 

 16 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.49. 

 17 อํานาจ วรรณวิทยา, “ปญหากฎหมายและแนวทางการพัฒนาระบบทะเบียนเรือไทยตาม

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481,” (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), น.55-56. 

 18 Article 1 Objectives 

For the purpose of ensuring or, as the case may be, strengthening the genuine link 

between a State and ships flying its flag, and in order to exercise effectively its 

jurisdiction and control over such ships with regard to identification and accountability of 

shipowners and operators as well as with regard to administrative, technical, economic 

and social matters, a flag State shall apply the provisions contained in this Convention. 
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การรับจดทะเบียนเรือโดยอาศัยความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ซ่ึงเปนหลักการท่ีมีอยูใน

อนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 กับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 

1982 แตยังไมเคยไดรับการอธิบายความหมายและรายละเอียดหลักเกณฑการรับจดทะเบียนภายใต

แนวคิดดังกลาวอยางชัดเจน 

  เม่ือพิจารณาขอบัญญัติตางๆ แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเง่ือนไขในการ

จดทะเบียนเรือ ค.ศ. 1986 แลวจะเห็นวาอนุสัญญาฉบับนี้ใชบังคับกับเรือจดทะเบียนเทานั้นและสามารถ

อนุมานไดวาแนวคิดหลักความเก่ียวโยงแทจริงนั้นมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

  1. รัฐเจาของธงจะตองมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยของเรือท่ีชักธงรัฐ และ

มีมาตรการปองกันมลภาวะทางทะเลจากเรือนั้น128

19 

                                           

 19 United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986  

Article 5 National Maritime Administration 

1. The flag State shall have a competent and adequate national maritime administration, 

which shall be subject to its jurisdiction and control. 

2. The flag State shall implement applicable international rules and standards 

concerning, in particular, the safety of ships and persons on board and the prevention of 

pollution of the marine environment. 

3. The maritime administration of the flag State shall ensure: 

 (a) That ships flying the flag of such State comply with its laws and regulations 

concerning registration of ships and with applicable international rules and standards 

concerning, in particular, the safety of ships and persons on board and the prevention of 

pollution of the marine environment; 
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  2. รัฐเจาของธงจะตองสามารถตรวจสอบและระบุตัวตนของบุคคลผูเปนเจาของ

เรือท่ีแทจริงและผูควบคุมเรือท่ีชักธงรัฐตนได และรัฐเจาของธงจะตองบันทึกเรือซ่ึงจดทะเบียนตาม

กฎหมายแหงรัฐตนไวในทะเบียนเรือของรัฐและตองออกเอกสารการจดทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานการจด

ทะเบียนเรือมอบไวใหแกเจาของเรือเพ่ือเก็บรักษาไวบนเรือ129

20 

                                           

 (b) That ships flying the flag of such State are periodically surveyed by its 

authorized surveyors in order to ensure compliance with applicable international rules 

and standards; 

 (c) That ships flying the flag of such State carry on board documents, in particular 

those evidencing the right to fly its flag and other valid relevant documents, including 

those required by international conventions to which the State of registration is a Party; 

 (d) That the owners of ships flying the flag of such State comply with the 

principles of registration of ships in accordance with the laws and regulations of such 

State and the provisions of this Convention. 

 20 United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986  

Article 6 Identification and accountability 

1. The State of registration shall enter in its register of ships, inter alia, information 

concerning the ship and its owner or owners. Information concerning the operator, when 

the operator is not the owner, should be included in the register of ships or in the 

official record of operators to be maintained in the office of the Registrar or be readily 

accessible to him, in accordance with the laws and regulations of the State of 

registration. The State of registration shall issue documentation as evidence of the 

registration of the ship. 
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2. The State of registration shall take such measures as are necessary to ensure that the 

owner or owners, the operator or operators, or any other person or persons who can be 

held accountable for the management and operation of ships flying its flag can be easily 

identified by persons having a legitimate interest in obtaining such information. 

3. Registers of ships should be available to those with a legitimate interest in obtaining 

information contained therein, in accordance with the laws and regulations of the flag 

State. 

4. A State should ensure that ships flying its flag carry documentation including 

information about the identity of the owner or owners, the operator or operators or the 

person or persons accountable for the operation of such ships, and make available such 

information to port State authorities. 

5. Log-books should be kept on all ships and retained for a reasonable period after the 

date of the last entry, notwithstanding any change in a ship's name, and should be 

available for inspection and copying by persons having a legitimate interest in obtaining 

such information, in accordance with the laws and regulations of the flag State. In the 

event of a ship being sold and its registration being changed to another State, log-books 

relating to the period before such sale should be retained and should be available for 

inspection and copying by persons having a legitimate interest in obtaining such 

information, in accordance with the laws and regulations of the former flag State. 

6. A State shall take necessary measures to ensure that ships it enters in its register of 

ships have owners or operators who are adequately identifiable for the purpose of 

ensuring their full accountability. 

7. A State should ensure that direct contact between owners of ships flying its flag and 

its government authorities is not restricted. 
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  3. รัฐเจาของธงจะตองตรากฎหมายกําหนดสัดสวนเจาของเรือท่ีเปนคนชาติของ

รัฐตนในอัตราท่ีเหมาะสมแกการใชอํานาจรัฐควบคุมกิจการของเรือนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 130

21 ในกรณีท่ี

เจาของเรือเปนบริษัท รัฐเจาของธงจะตองม่ันใจวาบริษัทดังกลาวมีสถานประกอบการแหงใหญตั้งอยูใน

เขตอํานาจรัฐตามกฎหมาย มิเชนนั้นบริษัทดังกลาวจะตองมีผูแทนท่ีเปนคนชาติของรัฐเจาของธงหรือมีถ่ิน

ท่ีอยูในรัฐเจาของธง131

22 

                                           

 21 United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986 

Article 8 Ownership of ships 

1. Subject to the provisions of article 7, the flag State shall provide in its laws and 

regulations for the ownership of ships flying its flag. 

2. Subject to the provisions of article 7, in such laws and regulations the flag State shall 

include appropriate provisions for participation by that State or its nationals as owners of 

ships flying its flag or in the ownership of such ships and for the level of such 

participation. These laws and regulations should be sufficient to permit the flag State to 

exercise effectively its jurisdiction and control over ships flying its flag. 

 22 United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986  

Article 10 Role of flag States in respect of the management of shipowning companies 

and ships 

1. The State of registration, before entering a ship in its register of ships, shall ensure that 

the shipowning company or a subsidiary shipowning company is established and/or has 

its principal place of business within its territory in accordance with its laws and 

regulations. 

2. Where the shipowning company or a subsidiary shipowning company or the principal 

place of business of the shipowning company is not established in the flag State, the 
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  4. รัฐเจาของธงจะตองตรากฎหมายกําหนดสัดสวนของบุคลากรประจําเรือท่ี

เปนคนชาติของรัฐตนในอัตราท่ีเหมาะสมแกการใชอํานาจรัฐควบคุมกิจการของเรือนั้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ132

23 

                                           

latter shall ensure, before entering a ship in its register of ships, that there is a 

representative or management person who shall be a national of the flag State, or be 

domiciled therein. Such a representative or management person may be a natural or 

juridical person who is duly established or incorporated in the flag State, as the case 

may be, in accordance with its laws and regulations, and duly empowered to act on the 

shipowner's behalf and account. In particular, this representative or management person 

should be available for any legal process and to meet the shipowner's responsibilities in 

accordance with the laws and regulations of the State of registration. 

 23 United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986 

Article 9 Manning of ships 

1. Subject to the provisions of article 7, a State of registration, when implementing this 

Convention, shall observe the principle that a satisfactory part of the complement 

consisting of officers and crew of ships flying its flag be nationals or persons domiciled or 

lawfully in permanent residence in that State. 

2. Subject to the provisions of article 7 and in pursuance of the goal set out in paragraph 

1 of this article, and in taking necessary measures to this end, the State of registration 

shall have regard to the following: 

 (a) the availability of qualified seafarers within the State of registration; 

 (b) multilateral or bilateral agreements or other types of arrangements valid and 

enforceable pursuant to the legislation of the State of registration; 

 (c) the sound and economically viable operation of its ships. 
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  แมวาอนุสัญญาฉบับนี้จะมิไดกําหนดนิยามของหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง 

(genuine link) ไวอยางชัดเจน แตจากวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ และขอบัญญัติตางๆ แหงอนุสัญญาฯ 

จะเห็นวาอนุสัญญาฯ ไดกําหนดหลักการใหรัฐเจาของธงสามารถใชอํานาจควบคุมกิจการเรือไดอยาง

ใกลชิดโดยเนนท่ีความสัมพันธระหวางรัฐเจาของธงกับบุคคลผูเปนเจาของเรือและผูควบคุมเรือ อยางเชน 

หลักเกณฑการจดทะเบียนเรือภายใตอนุสัญญาฉบับนี้นั้นใชบังคับกับเรือเดินทะเลสําหรับทําการคา

ระหวางประเทศท่ีมีขนาดตั้งแต 500 ตันกรอสข้ึนไป โดยกําหนดใหรัฐแตละรัฐบัญญัติเนื้อหากฎหมายอัน

                                           

3. The State of registration should implement the provision of paragraph 1 of this article 

on a ship, company or fleet basis. 

4. The State of registration, in accordance with its laws and regulations, may allow 

persons of other nationalities to serve on board ships flying its flag in accordance with 

the relevant provisions of this Convention. 

5. In pursuance of the goal set out in paragraph 1 of this article, the State of registration 

should, in co-operation with shipowners, promote the education and training of its 

nationals or persons domiciled or lawfully in permanent residence within its territory. 

6. The State of registration shall ensure: 

 (a) that the manning of ships flying its flag is of such a level and competence as 

to ensure compliance with applicable international rules and standards, in particular 

those regarding safety at sea; 

 (b) that the terms and conditions of employment on board ships flying its flag 

are in conformity with applicable international rules and standards; 

 (c) that adequate legal procedures exist for the settlement of civil disputes 

between seafarers employed on ships flying its flag and their employers; 

 (d) that nationals and foreign seafarers have equal access to appropriate legal 

processes to secure their contractual rights in their relations with their employers. 
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เก่ียวดวยทะเบียนเรือใหตั้งอยูบนฐานของความมีสวนรวมของคนชาติของรัฐเจาของธงเรือนั้นเพ่ือใหรัฐ

สามารถใชอํานาจควบคุมเรือและมีเขตอํานาจศาลเหนือเรือลํานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ อนุสัญญา

ฯ มิไดระบุอัตราสัดสวนของคนชาติท่ีเปนเจาของเรือหรือบุคลากรประจําเรืออยางชัดเจน 133

24 ดังนั้น รัฐอาจ

เลือกควบคุมกิจการกองเรือในรัฐตนโดยยึดหลักกรรมสิทธิ์ของเรือตองเปนของคนชาติของรัฐตน หรือจะ

ยึดหลักสัดสวนสัญชาติของบุคลากรประจําเรือ หรือรัฐอาจใชท้ังสองหลักดังกลาวประกอบกันก็ได 13425 จึง

เห็นไดวาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือ ค.ศ. 1986 ไดพยายามกําหนด

หลักความเก่ียวโยงแทจริงอยางเปนรูปธรรมเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการกําหนดเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือ

เพ่ือใหรัฐสามารถใชอํานาจควบคุมเรือไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ในปจจุบันอนุสัญญาฉบับ

ดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับเนื่องจากมีจํานวนประเทศท่ีลงนามและใหสัตยาบันไมมากนัก 

  สําหรับประเทศไทยนั้นไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 โดยไดลง

นามในอนุสัญญาฉบับดังกลาวเม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2501 และไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับ

ดังกลาวดวย 1 35

26 ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีท่ีจะตองปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 

1958 ในฐานะรัฐสมาชิก ซ่ึงอนุสัญญาฉบับนี้ไดกลาวถึงหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) 

และใหความสําคัญตอการใชอํานาจรัฐควบคุมติดตามเรือท่ีจดทะเบียนของรัฐอยางใกลชิดจึงเห็นไดวา

                                           

 24 กาญจนา คงวันดี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1, น.56. 

 25 United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships 1986  

Article 7 Participation by nationals in the ownership and/or manning of ships 

With respect to the provisions concerning manning and ownership of ships as contained 

in paragraphs 1 and 2 of article 8 and paragraphs 1 to 3 of article 9, respectively, and 

without prejudice to the application of any other provisions of this Convention, a State 

of registration has to comply either with the provisions of paragraphs 1 and 2 of article 8 

or with the provisions of paragraphs 1 to 3 of article 9, but may comply with both. 

 26 ไผทชิต เอกจริยกร, กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 

2546), น.121. 
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พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงมีบทบัญญัติ ท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือไทยนั้นได

ตอบสนองหลักการแหงอนุสัญญาฯ ดวยการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเง่ือนไขคุณสมบัติของเจาของเรือ

ไวคอนขางเครงครัดโดยกําหนดใหเจาของเรือสวนขางมากจะตองเปนผูมีสัญชาติไทยอันเปนการสงวน

กิจการเรือพาณิชยไทยไวใหแกคนในชาติเทานั้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเขาเปนภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซ่ึงมีหลักการในเรื่องการจดทะเบียนเรือและ

การใชอํานาจรัฐควบคุมเรือแบบเดียวกันกับอนุสัญญาเจนีวาวาดวยทะเลหลวง ค.ศ. 1958 เชนเดียวกัน 

แตในสวนของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือ ค.ศ. 1986 นั้นไมปรากฏวา

ประเทศไทยเขารวมลงนามแตอยางใด 

 

  1.2 กฎหมายภายในของตางประเทศ 

 1.2.1 ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom) 

  ปจจุบัน กฎเกณฑเก่ียวกับสัญชาติเรือและระบบทะเบียนเรือของประเทศส

หราชอาณาจักรอยูภายใตกฎหมายชื่อวากฎหมายวาดวยการเดินเรือพาณิชย 1995 (Merchant 

Shipping Act 1995) และหลักเกณฑวาดวยการเดินเรือพาณิชย (การจดทะเบียนเรือ) 1993 (Merchant 

Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138) ซ่ึ งกําหนดเง่ือนไขการไดมาซ่ึง

สัญชาติเรือดวยวิธีจดทะเบียนและการสูญเสียสัญชาติเรือจดทะเบียน ดังนี้ 

 1.2.1.1 หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือดวยวิธีจดทะเบียน 

 กฎหมายวาดวยการเดินเรือพาณิชย  1995 (Merchant Shipping Act 

1995) กําหนดใหเรือมีสัญชาติอังกฤษและมีสิทธิชักธงเรือสัญชาติอังกฤษ 136

27 หากไดรับการจดทะเบียนเรือ

ท่ีประเทศสหราชอาณาจักรตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายอันเก่ียวดวยการจดทะเบียนเรือกําหนด 137

28 ดังตอไปนี้ 

                                           

 27 Section 2 British flag. 

 



61 

 

 

 

  (1) เง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือ 

 1. สัญชาติของเจาของเรือ 

 เรือท่ี มีสิทธิจะไดรับการจดทะเบียนสัญชาติ อังกฤษตาม

กฎหมายวาด วยการเดิน เรือพาณิ ชย  1995 (Merchant Shipping Act 1995) ไดจะตองปรากฏ

                                           

(1) The flag which every British ship is entitled to fly is the red ensign (without any 

defacement or modification) and, subject to subsections (2) and (3) below, no other 

colours.  

(2) Subsection (1) above does not apply to Government ships.  

(3) The following are also proper national colours, that is to say—  

 (a) any colours allowed to be worn in pursuance of a warrant from Her Majesty 

or from the Secretary of State;  

 (b) in the case of British ships registered in a relevant British possession, any 

colours consisting of the red ensign defaced or modified whose adoption for ships 

registered in that possession is authorised or confirmed by Her Majesty by Order in 

Council.  

(4) Any Order under subsection (3)(b) above shall be laid before Parliament after being 

made. 

 28 Section 1 British ships and United Kingdom ships. 

(1) A ship is a British ship if— 

 (a) the ship is registered in the United Kingdom under Part II;  

(3) A ship is a “United Kingdom ship” for the purposes of this Act (except section 85 and 

144(3)) if the ship is registered in the United Kingdom under Part II (and in Part V “United 

Kingdom fishing vessel” has a corresponding meaning). 
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ขอเท็จจริงในขณะจดทะเบียนเรือวากรรมสิทธิ์ในเรือนั้นเปนของบุคคลผูมีคุณสมบัติท่ีจะเปนเจาของเรือ

สัญชาติอังกฤษไดตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด138

29 เชนในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดาจะตองเปนพลเมือง

อังกฤษ หรือบุคคลท่ีมีสัญชาติของรัฐสมาชิกแหงประชาคมเศรษฐกิจยุโรปซ่ึงใชสิทธิเสรีภาพในเรื่องการ

เคลื่อนยายแรงงานหรือสิทธิในการตั้งสถานประกอบธุรกิจในประเทศสหราชอาณาจักรหรือเปนบุคคลผูมี

สัญชาติอังกฤษตามกฎหมายวาดวยสัญชาติอังกฤษ 1981 ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคลในรูปของบริษัทจํากัด

จะตองจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศสมาชิกหรืออาณานิคมของประเทศสหราชอาณาจักร

และจะตองมีสถานประกอบการตั้งอยูในประเทศสหราชอาณาจักรหรือรัฐอาณานิคมของประเทศสหราช

อาณาจักร139

30 เปนตน 

                                           

 29 Merchant Shipping Act 1995 

Section 9 (1) A ship is entitled to be registered if— 

 (a) it is owned, to the prescribed extent, by persons qualified to own British ships;  

 30 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 7—(1) The following persons are qualified to be the owners of ships which 

are to be registeredon Part I of the Register:— 

 (a) British citizens or persons who are nationals of a member State other than the 

UnitedKingdom and are established (within the meaning of Article 52 of the EEC Treaty) 

in theUnited Kingdom; 

 (b) British Dependent Territories citizens; 

 (c) British Overseas citizens; 

 (d) persons who under the British Nationality Act 1981(5) are British subjects: 

 (e) persons who under the Hong Kong (British Nationality) Order 1986 (6) are 

BritishNationals (Overseas); 

 (f) bodies corporate incorporated in a member State; 
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 สําหรับเจาของเรือท่ีไมมีคุณสมบัติเก่ียวโยงกับสัญชาติอังกฤษ

ดังกลาวขางตนก็สามารถเปนเจาของเรือจดทะเบียนสัญชาติอังกฤษได หากเปนบุคคลหนึ่งในบรรดาผูมี

กรรมสิทธิ์ในเรือลํานั้นโดยท่ีสวนไดเสียสวนมากของเรือนั้นเปนของบุคคลผูมีคุณสมบัติท่ีจะจดทะเบียน

เปนเจาของเรือสัญชาติอังกฤษไดตามขอ 7 แหงหลักเกณฑวาดวยการเดินเรือพาณิชย (การจดทะเบียน

เ รื อ )  1993 (Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993No. 3138)31 แ ต

หลักเกณฑดังกลาวกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมบังคับใหเรือนั้นจะไดรับการจดทะเบียนตอเม่ือบุคคลผูเปน

                                           

 (g) bodies corporate incorporated in any relevant British possession and having 

their principalplace of business in the United Kingdom or in any such possession; and 

 (h) European Economic Interest Groupings being groupings formed in pursuance 

of Article 1 of Council Regulation (EEC) No.2137/85(7) and registered in the United 

Kingdom. 

 31 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 7 (2) A person who is not qualified under paragraph (1) to be the owner of a 

British ship maynevertheless be one of the owners of such a ship if: 

 (a) a majority interest in the ship (within the meaning of regulation 8) is owned by 

personswho are qualified to be the owners of British ships, and  

 (b) the ship is registered on Part I of the Register. 

Regulation 8—(1)  Subject to regulation 36(4) (Refusal of registration) and paragraphs (2), 

(3) and (4) belowa ship shall be entitled to be registered if a majority interest in the ship 

is owned by one or morepersons qualified to be owners of British ships. 
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เจาของเรือสวนขางมากท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 7 มีถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการอยูท่ีประเทศสหราช

อาณาจักรเทานั้น141

32 

                                           

 32 Regulation 8 (2) Where entitlement to register arises by virtue of the majority 

interest being made up of aperson or persons qualified by reason of regulation 7(1)(a), 

(b), (e), (f), or (h), the ship shall, subjectto paragraphs (3) and (4) below, be registered 

only if that person or (as the case may be) any of thosepersons is resident in the United 

Kingdom. 

(3) Where the condition in paragraph (2) is not satisfied the ship shall be registered only 

if arerepresentative person is appointed in relation to the ship under Part V. 

(4) Where entitlement to be registered arises by virtue of the fact that the majority 

interest isowned by persons one or more of whom are persons who are qualified by 

reason of:— 

 (a) regulation 7(1)(c) or (d), the ship shall be registered only if:— 

 (i) that person, or (as the case may be) any of those persons, is 

resident in the UnitedKingdom, or 

 (ii) where that condition is not satisfied, the Secretary of State 

furnishes a declaration that he consents to the ship being registered, and, in addition, a 

representative person is appointed in relation to the ship; 

 (b) regulation 7(1)(g), the ship shall be registered only if:— 

 (i) the body corporate has a place of business in the United 

Kingdom, or 

 (ii) where that condition is not satisfied, if a representative person 

is appointed in relationto the ship. 
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 2. ถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการของเจาของเรือ 

 เจาของเรือซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ของอาณานิคมอังกฤษจะตองมีท่ีตั้งของสํานักงานใหญอยูในประเทศสหราชอาณาจักรหรือมีท่ีตั้ง

สํานักงานใหญอยูในอาณานิคมของประเทศสหราชอาณาจักรตามหลักเกณฑวาดวยการเดินเรือพาณิชย 

(การจดทะเบียนเรือ) 1993 ขอ 7(จี ) (Regulation 7(g) ofMerchant Shipping (Registration of 

Ships) Regulations 1993 No. 3138) 

 สําหรับเรือซ่ึงมีเจาของหลายคนถือกรรมสิทธิ์รวมกันแตมี

เจาของบางคนไมมีความเก่ียวโยงกับสัญชาติอังกฤษจึงไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนเจาของเรือจดทะเบียน

สัญชาติอังกฤษไดนั้นอาจมีสิทธิจดทะเบียนเรือสัญชาติอังกฤษไดหากปรากฏวาสวนไดเสียขางมากของเรือ

นั้นเปนของเจาของเรือซ่ึงมีคุณสมบัติพอท่ีจะจดทะเบียนเรือได แตท้ังนี้ จะตองปรากฏขอเท็จจริงเขา

เง่ือนไขเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวาดวยการเดินเรือพาณิชย (การจดทะเบียนเรือ) 1993 ขอ 8 (Regulation 

8 of Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138) วาเจาของเรือผูมี

คุณสมบัตินั้นจะตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศสหราชอาณาจักรดวย 

                                           

(5) Where entitlement to be registered arises by virtue of the fact that the majority 

interest isowned by the following persons:— 

 (a) one or more persons who are qualified by reason of regulation 7(1)(a), (b), (e), 

(f), or (h), and 

 (b) one or more persons qualified by reason of regulation 7(1)(c) or (d), or 

 (c) one or more persons qualified by reason of regulation 7(1)(g), 

the ship shall be entitled to be registered— 

 (i) if any of those persons is resident in the United Kingdom, or 

 (ii) (where that condition is not satisfied) if a representative 

person is appointed in relation to theship. 
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 (2) เง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ 

 กฎหมายวาดวยการเดินเรือพาณิชย 1995 (Merchant Shipping 

Act 1995) ใหอํานาจแกนายทะเบียนเรือในการใชดุลยพินิจปฏิเสธการรับจดทะเบียนเรือสัญชาติอังกฤษ

ในกรณีท่ีเห็นวาสภาพแหงเรือหรืออุปกรณบนเรือนั้นไมปลอดภัยตอการเดินเรือหรือเสี่ยงตอการสราง

มลพิษทางทะเล หรือไมปลอดภัยตอสุขภาพและสวัสดิภาพของนายเรือและคนเรือท่ีทํางานในเรือลํานั้น 142

33 

 (3) เง่ือนไขทางดานเอกสารท่ีใชจดทะเบียนเรือ 

 เจาของกรรมสิทธิ์ในเรือลําใดท่ีมีคุณสมบัติจะเปนเจาของเรือจด

ทะเบียนสัญชาติอังกฤษตามท่ีกฎหมายกําหนด สามารถยื่นขอจดทะเบียนเรือตอนายทะเบียนเรือไดโดย

การยื่นคําขอจดทะเบียนเรือพรอมเอกสารแสดงความเก่ียวโยงกับสัญชาติอังกฤษของเจาของเรือ และหาก

เรือลําดังกลาวไดรับการจดทะเบียนอ่ืนใดกอนท่ีจะไดรับการจดทะเบียนสัญชาติเรือ เจาของเรือจะตอง

                                           

 33 Section 9 (3) The registrar may, nevertheless, if registration regulations so 

provide, refuse to register or terminate the registration of a ship if, having regard to any 

relevant requirements of this Act, he considers it would be inappropriate for the ship to 

be or, as the case may be, to remain registered. 

 (8) In this section “the relevant requirements of this Act” means the 

requirements of this Act (including requirements falling to be complied with after 

registration) relating to— 

 (a) the condition of ships or their equipment so far as relevant to their 

safety or any risk of pollution; and 

 (b) the safety, health and welfare of persons employed or engaged in 

them. 
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แสดงขอความใหปรากฏในคํารองขอจดทะเบียนเรือ 143

34 หากเจาของเรือเปนนิติบุคคลจะตองยื่นเอกสาร

เก่ียวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นแกนายทะเบียนเรือ144

35 

                                           

 34 TheMerchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138 

Regulation 22—(1) Every application for registration must be supported by a declaration 

of eligibility whichshall be in a form approved by the Secretary of State and shall 

include:— 

 (a) a declaration of British connection; 

 (b) a declaration of ownership by every owner setting out his qualification to own 

a Britishship; 

 (c) a statement of the number of shares in the ship the legal title of which is 

vested in eachowner whether alone or jointly with any other person or persons;  

 (2) Every application for registration of a ship which has, immediately 

prior to the application, been registered on any other register shall be accompanied by a 

certified extract from that registerin respect of that ship. 

 35 TheMerchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138 

Regulation 24 Where application is made on behalf of a body corporate, the application 

must be accompanied by:— 

 (a) if it is a company registered in the United Kingdom, a copy of its certificate 

ofincorporation, and, in the case of a company which has changed its name 

sinceincorporation, its certificates of change of name, or 

 (b) if it is:— 

 (i) a company incorporated in a member State other than the 

United Kingdom, or 
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 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเปนเรือใหมซ่ึงยังไมเคยจดทะเบียนสัญชาติเรือ

มากอนจะตองแสดงใบรับรองจากผูตอเรือตอนายทะเบียนเรือ หากเปนเรือมือสอง เจาของเรือจะตองสง

มอบหลักฐานการซ้ือขาย (Bill of Sale) ท่ีมีประวัติการโอนกรรมสิทธิ์เรือครั้งกอนตอนายทะเบียนเรือ 145

36

                                           

 (ii) a company incorporated in any relevant British possession, 

proof in accordance with the laws of the country ofits incorporation that the company is 

an incorporatedcompany, 

 (c) if it is a company, other than a company incorporated in the United Kingdom, 

with aplace of business in the United Kingdom, a certificate from the Registrar of 

Companiesin England and Wales, the Registrar of Scottish Companies or the Registrar of 

NorthernIreland Companies that the company is registered with him as an oversea 

company, and 

 (d) if it is a body corporate incorporated by virtue of an Act of Parliament, a 

Charter grantedby Her Majesty, or an Act of Ordinance, proof, sufficient to satisfy the 

Registrar, of its incorporation. 

 36 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138 

Regulation 28---An application to register a ship for the first time, other than an 

application in respect of afishing vessel requiring simple registration, must be supported 

by the following evidence of title:— 

 (a) in the case of a new ship, the builder’s certificate; 

 (b) in the case of a ship which is not new, either 

 (i) in respect of a ship other than a fishing vessel, 

 (a) a previous bill or bills of sale showing the ownership of 

the ship for at least 5 years before the application is made, or 
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แตสําหรับเรือท่ีเคยไดรับการจดทะเบียนสัญชาติอ่ืนมากอน เจาของเรือจะตองกระทําการถอนทะเบียน

เรือของรัฐเจาของธงเรือดังกลาวตามหลักเกณฑของรัฐนั้นดวย 146

37 

 1.2.1.2 หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

 กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติอังกฤษของเรือจดทะเบียนไวในหลักเกณฑวาดวยการเดินเรือพาณิชย (การ

จดทะเบียนเรือ) 1993 (Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993No. 3138) 

ซ่ึงสามารถแบงหลักเกณฑตามกฎหมายฉบับดังกลาวออกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

 (1) โดยความสมัครใจ 

 กลาวคือ เจาของเรือสามารถยื่นคํารองแสดงความจํานงขอถอน

ทะเบียนเรือตอนายทะเบียนเรือได14738 

                                           

 (b) if the ship has been registered with a full registration at 

any time within the last 5 years, a bill or bills of sale evidencing all transfers of 

ownershipduring the period since it was so registered, 

 37 Merchant Shipping Act 1995 

Section 9 (5) Where a ship becomes registered at a time when it is already registered 

under the law of a country other than the United Kingdom, the owner of the ship shall 

take all reasonable steps to secure the termination of the ship’s registration under the 

law of that country. 

 38 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138 

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’s registration in the following circumstances:— 

(a) on application by the owner; 
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 (2) โดยเหตุอันเก่ียวดวยการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือ 

 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเจาของกรรมสิทธิ์ในเรือจดทะเบียนสัญชาติ

อังกฤษไมวาเหตุดังกลาวจะเกิดจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ นายทะเบียนเรือมีอํานาจถอนทะเบียนเรือใน

กรณีตอไปนี้ 

 1. กรณีท่ีปรากฏเหตุการณข้ึนในภายหลังวา เรือนั้นไมมีคุณสมบัติท่ี

จะสามารถจดทะเบียนสัญชาติอังกฤษไดอยางถูกตองตามกฎหมายอีกตอไป 1 48

39 ไดแก กรณีท่ีกรรมสิทธิ์ใน

เรือตกไปเปนของบุคคลผูไมมีคุณสมบัติจะจดทะเบียนเรือสัญชาติอังกฤษไดไมวาจะเปนการโอนกรรมสิทธิ์

โดยทางนิติกรรมหรือโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม นายทะเบียนเรือตองทําหนังสือบอกกลาวการนั้นใหแก

เจาของเรือทราบ และการจดทะเบียนเรือจะสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 14 วันนับแตวันท่ีสง

หนังสือบอกกลาวนั้น149

40 

                                           

 39 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138 

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’s registration in the following circumstances:— 

 (b) on the ship no longer being eligible to be registered; 

 40 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 48—(1) If on an application for transfer or transmission of a ship or shares in a 

ship the Registrar is not satisfied that the ship is eligible to be registered:— 

 (a) the Registrar shall serve a notice under paragraph (2) on the owner of the 

ship, and 

 (b) the ship’s registration shall terminate by virtue of this paragraph at the end of 

the period of 14 days beginning with the date of the service of that notice. 

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’s registration in the following circumstances:— 
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 2. กรณีท่ีกรรมสิทธิ์ในเรือโอนไปยังบุคคลอ่ืนท้ังโดยทางนิติกรรม

และทางอ่ืนนอกจากทางนิติกรรม และเจาของเรือคนใหมมิไดยื่นคํารองขอจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์

เรือภายในกําหนดเวลาอันสมควร นายทะเบียนเรือมีอํานาจถอนการจดทะเบียนเรือได 15041 

                                           

 (b) on the ship no longer being eligible to be registered; 

 41 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 50—(1) Where there is any transfer or transmission of a registered ship or 

share in a registeredship:— 

 (a) the person ceasing to own the ship or share, or in the event of his death, his 

legal personal representative, shall notify the Registrar and surrender the certificate of 

registry, and 

 (b) the Registrar shall cancel the certificate of registry and shall freeze the 

Register pendingthe application for the registration of the transfer or transmission by the 

new owner orowners of the ship or share. 

 (2)(a) Where there is a transfer of a registered ship the new owners shall within 

30 days of thetransfer make application in accordance with these Regulations for the 

transfer to be registered. 

 (b) If the transfer is of all the shares in the ship, and application is not made 

within the 30 days, the Registrar may cancel the registration of the ship and the 

certificate of registry. 

 (c) If the transfer is of one or some of the shares in the ship, and application is 

not made withinthe 30 days, the Registrar shall serve a notice on the remaining 

registered owners notifyingthem that, unless an application to transfer the share or 

shares in question is made within 30 days of the date of the notice the registration of 

the ship and the certificate of registrymay be cancelled. 
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 (3) โดยเหตุแหงการฝาฝนขอบังคับของกฎหมาย ไดแก 

 1. กรณีท่ีเจาของเรือมิไดชําระคาปรับสําหรับการฝาฝนบทบัญญัติ

ของกฎหมายอันเก่ียวดวยการเดินเรือพาณิชย (Merchant Shipping Acts) นานเกินกวา 3 เดือน151

42 

                                           

 (3)(a) Where there is a transmission of a registered ship the new owners shall 

promptly make application in accordance with these Regulations for the transmission to 

be registered. 

 (b) If the transmission is all the shares in the ship, and application is not made 

within a reasonable time, the Registrar may cancel the registration of the ship and the 

certificate of registry. 

 (c) If the transmission is of one or some of the shares in the ship, and application 

is not made a reasonable time, the Registrar shall serve a notice on the remaining 

registered owners notifying them that, unless an application to register the transmission 

of the share or sharesin question is made within 30 days of the date of the notice the 

registration of the ship and the certificate of registry may be cancelled. 

 42 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’s registration in the following circumstances:— 

 (g) when any penalty imposed on the owner of a ship in respect of a 

contravention of the Merchant Shipping Acts, or of any instrument in force under those 

Acts, has remained unpaid for a period of more than 3 months (and no appeal against 

that penalty is pending); 
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 2.  กรณีท่ีเจาของเรือฝาฝนหมายเรียกของศาลสําหรับขอหาการฝา

ฝนบทบัญญัติของกฎหมายอันเก่ียวดวยการเดินเรือพาณิชย (Merchant Shipping Acts) โดยมิไดไปศาล

ตามกําหนดนัดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือนนับแตวันท่ีกําหนดไวในหมายเรียก152

43 

 (4) โดยเหตุการณบางประการท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก 

 1. กรณีการสิ้นสุดระยะเวลาการมีผลใชบังคับของทะเบียนเรือ

กลาวคือ หากเรือมิไดเกิดเหตุสิ้นสุดทางทะเบียนเรือประการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด การจดทะเบียน

เรือลําดังกลาวจะสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันท่ีระบุไวในทะเบียนเรือวาเปนวันจด

ทะเบียนเรือ และไมมีการยื่นคํารองขอตออายุทะเบียนเรืออีก153

44 

 2. กรณีตัวเรือถูกทําลาย เชน เรือถูกไฟไหม อับปาง เปนตนนาย

ทะเบียนเรือจะมีอํานาจถอนทะเบียนเรือนั้นได15445 

                                           

 43 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’s registration in the following circumstances:— 

 (h) when any summons for any such contravention has been duly served on the 

owner of aship but the owner has failed to appear at the time and place appointed for 

the trial of theinformation or complaint in question and a period of not less than 3 

months has elapsed since that time. 

 44 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 39 The registration of a ship shall, unless terminated under these Regulations, 

be valid for aperiod of 5 years beginning with the date of registration specified in the 

certificate of registryand shall expire at the end of that period unless it is renewed in 

accordance with regulation 42 (Application for renewal of registration). 

 45 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  
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 (5) โดยดุลยพินิจของนายทะเบียนเรือ 

 หากนายทะเบียนเรือพิจารณาแลวเห็นวาสภาพของเรือหรืออุปกรณ

บนเรือนั้นมีปญหาในเรื่องความปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดมลพิษ หรือความปลอดภัย

ของลูกเรือ นายทะเบียนเรือมีอํานาจถอนทะเบียนเรือได15546 

 1.2.1.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ 

 (1) สําหรับกรณีท่ีทะเบียนเรือสิ้นสุดลงตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดโดยท่ีเจาของเรือมิไดตออายุทะเบียนเรือเรือใหม นายทะเบียนมีหนาท่ีแจงการสิ้นสุดการจด

ทะเบียนเรือใหแกผูรับจํานองเรือทุกคนทราบ 1 56

47 นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจาของเรือยื่นคํารองขอถอน

                                           

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’s registration in the following circumstances:— 

 (c) on the ship being destroyed (which includes, but is not limited to, shipwreck, 

demolition, fire and sinking); 

 46 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 56—(1) The Registrar may, subject to regulation 101 (Service of notices) 

terminate a ship’sregistration in the following circumstances:— 

 (d) if, taking into account any requirements of the Merchant Shipping Acts 

(including anyinstrument made under them) relating to the condition of the ship or its 

equipment so far as relevant to its safety or to any risk of pollution or to the safety, 

health and welfare ofpersons employed or engaged in any capacity on board the ship, 

he considers that it wouldbe inappropriate for the ship to remain registered; 

 47 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 42 (2) Where no application for renewal is made the Registrar shall notify 

each and every mortgagee of the expiration of the ship’s registration. 
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ทะเบียนเรือโดยความสมัครใจและกรณีท่ีเรือถูกทําลาย นายทะเบียนจะตองออกใบสําคัญแสดงการถอน

ทะเบียนเรือใหแกเจาของเรือโดยทันทีและแจงการถอนทะเบียนเรือนั้นใหแกผูรับจํานองเรือทราบและ

เจาของเรือจะตองคืนทะเบียนเรือเรือใหแกนายทะเบียนเรือโดยทันทีเพ่ือทําการถอนทะเบียนเรือ157

48 

 (2) ในกรณีท่ีใบรับรองการจดทะเบียนเรือหมดอายุหรือกรณีอ่ืนใดท่ี

เปนเหตุใหการจดทะเบียนเรือสัญชาติอังกฤษสิ้นสุดลง เจาของเรือมีหนาท่ีตองคืนทะเบียนเรือเรือใหแก

นายทะเบียนเรือเพ่ือดําเนินการยกเลิกทะเบียนเรือเรือนั้น 158

49และเจาของเรือตองทําลายเครื่องหมายบนตัว

เรือท่ีมีข้ึนสําหรับการจดทะเบียนนั้นพรอมท้ังสงหนังสือยืนยันการทําลายเครื่องหมายดังกลาวใหแกนาย

ทะเบียนเรือ159

50 

                                           

 48 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation 56 (2) Where the Registrar terminates registration under (a) or (c) above, he 

shall:— 

 (a) forthwith issue a closure transcript to the owner of the ship, and 

 (b) notify any mortgagees of the closure of the registration. 

(3) On receipt of the closure transcript the owner shall immediately surrender the ship’s 

certificate of registry to the Registrar for cancellation. 

 49 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138  

Regulation110 On the termination, whether by expiration of the registration period or 

otherwise, of a ship’sregistration the certificate of registry must be returned by the 

owner or charterer to the Registrarfor cancellation. 

 50 The Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 1993 No. 3138 

Regulation 113 If a ship’s registration is terminated, whether by expiration of the 

registration period or otherwise, the marking prescribed under these Regulations must be 

removed from the ship andwritten confirmation of that removal must be sent to the 

Registrar. 
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 1.2.2 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

    เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนหนึ่งในรัฐซ่ึงไดลงนามรับรอง

และใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กฎหมายวาดวยการจด

ทะเบียนเรือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ หลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 1994 (The Ship Registration Regulations of the PRC 1994) จึงเปนกฎหมายท่ีตรา

ข้ึนเพ่ือสรางประสิทธิภาพของการใชอํานาจรัฐในการควบคุมกํากับดูแลเรือและปกปองคุมครองสิทธิและ

สวนไดเสียของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนเรือ 16 0

51 แสดงใหเห็นวากฎหมายฉบับดังกลาวให

ความสําคัญกับหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ระหวางเรือกับรัฐเจาของธงเรือ (Flag 

State) และกําหนดเง่ือนไขใหเรือท่ีไดรับการจดทะเบียนมีสัญชาติจีนและมีสิทธิชักธงของรัฐจีนได 16152 ซ่ึง

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนเรือมีดังตอไปนี้ 

 1.2.2.1 หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือดวยวิธีจดทะเบียน 

  (1) เง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือ 

   1. สัญชาติของเจาของเรือ 

                                           

 51 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 1 These Regulations are enacted with a view to strengthening the supervision and 

control over ships by the State, and safeguarding the legitimate rights and interests of 

the parties involved in the registration of ships. 

 52 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 3 Sailing ships are allowed to fly the national flag of the People's Republic of 

China after being registered and granted the nationality of the People's Republic of 

China. No ship may fly the national flag of the People's Republic of China without being 

registered during navigation. 
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    คุณสมบัติของเจาของเรือซ่ึงสามารถนําเรือมาจดทะเบียนเปน

เรือสัญชาติจีนไดนั้นจะตองเปนบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติจีนและมีถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการอันเปน

แหลงสําคัญอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรณีท่ีเจาของเรือเปนวิสาหกิจจะตองเปนนิติบุคคล

ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีสถานประกอบการอันเปนแหลงสําคัญ

ตั้งอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และหากมีนักลงทุนตางประเทศเก่ียวของ จะตองมีสัดสวนทุน

จดทะเบียนของนักลงทุนสัญชาติจีนไมนอยกวารอยละ 5053 

    2. ถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการของเจาของเรือ 

    ตามหลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงสาธารณรัฐประชาชน

จีน 1994 มาตรา 2 (1)(2) (The Ship Registration Regulations of the PRC 1994) เจาของเรือซ่ึงจะ

นํามาจดทะเบียนสัญชาติจีนจะตองมีถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการอันเปนแหลงสําคัญอยูในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน หากเจาของเรือเปนวิสาหกิจจะตองมีสถานประกอบการอันเปนแหลงสําคัญ

ตั้งอยูในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

                                           

 53 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 2 The following ships shall be registered in accordance with the provisions of 

these Regulations: 

(1) Ships owned by citizens of the People's Republic of China whose residences or 

principal places of business are located within the territory thereof; 

(2) Ships owned by enterprises with legal person status established under the laws of 

the People's Republic of China and whose principal places of business are located 

within the territory thereof, provided that foreign investment is involved, the proportion 

of registered capital contributed by Chinese investors shall not be less than 50 percent; 
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    (2) เง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ   

    เม่ือไดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในเรือแลว เจาของเรือท่ีประสงคจะจด

ทะเบียนเรือสัญชาติจีนจะตองยื่นใบรับรองกรรมสิทธิ์ในเรือพรอมกับเอกสารทางเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการ

ตรวจเรือโดยรายการเอกสารท่ีตองยื่นนั้นจะแตกตางกันตามประเภทเขตการเดินเรือกลาวคือ สําหรับเรือ

ท่ีประกอบการเดินเรือระหวางประเทศตองยื่นเอกสารทางเทคนิคของเรือท่ีมีผลบังคับใชซ่ึงออกโดยองคกร

ท่ีมีอํานาจในการตรวจสภาพตามประเภทของเรือ และเอกสารอ่ืนอันเก่ียวดวยมาตรฐานความปลอดภัยใน

การเดินเรือ เชน ใบรับรองขนาดตันของเรือ, ใบรับรองความปลอดภัยในการเดินเรือ เปนตน และสําหรับ

เรือท่ีประกอบการเดินเรือภายในรัฐจะตองยื่นหนังสือรับรองการตรวจเรือซ่ึงออกโดยองคกรท่ีมีอํานาจใน

การตรวจเรือและใบรับรองทางเทคนิคตามประเภทของเรือท่ีมีผลบังคับใชตามประเภทของเรือ163

54 

                                           

 54 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 15 A shipowner applying for the nationality of a ship shall, in addition to the 

Certificate of Registration of Ship's Ownership, submit the following documents according 

to the ship's navigation zone: 

(1) For ships engaged in international voyages, the valid technical documents of the ship 

issued by an authorized organization for survey of ships in accordance with the type of 

the ship: 

    (a) Tonnage Measurement Certificate; 

    (b) Loadline Certificate; 

    (c) Cargo Ship Safety Construction Certificate; 

    (d) Cargo Ship Safety Equipment Certificate; 

    (e) Passenger Quota Certificate; 

    (f) Passenger Ship Safety Certificate; 

    (g) Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate; 

    (h) International Oil Pollution Prevention Certificate; 
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    (3) เง่ือนไขทางดานเอกสารท่ีใชจดทะเบียนเรือ 

    เจาของเรือซ่ึงตองการจะยื่นคํารองขอจดทะเบียนเรือสัญชาติจีน 

จะตองจดทะเบียนใบรับรองกรรมสิทธิ์ในเรือ (Certificate of Registration of Ship’s Ownership) 

พรอมกับทะเบียนเรือเรือ (Certificate of Ship’s Nationality) โดยจะตองกระทําการจดทะเบียนเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในเรือกอนเปนอันดับแรก โดยทําคํารองพรอมยื่นเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงความเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในเรือ  

    ในการจดทะเบียนรับรองกรรมสิทธิ์ในเรือ หากเรือนั้นเปนเรือท่ี

ซ้ือมาจากผูอ่ืน เจาของเรือจะตองยื่นเอกสารตอไปนี้ 16455 

                                           

    (i) Ship Safety Navigation Certificate; 

    (j) Other relevant technical certificates. 

( 2 )  For a ship engaged in domestic voyages, the ship survey book issued by an 

authorized organization for survey of ships and other valid technical certificates 

according to the type of the ship. 

 55 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 13 A shipowner applying for registration of the ownership of a ship shall produce 

to the Ship Registration Administration at the port of registry the documents evidencing 

his legal status, and submit the originals and/or copies of the documents evidencing his 

ownership over the ship and the technical information thereof. 

For the registration of ownership of a ship purchased, the following documents shall be 

submitted: 

 (1) Seller's invoice, sales contract and delivery document; 

 (2) Document issued by the ship registration authority at the original port of 

registry certifying the deletion of the ownership; 
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    1. ใบกํากับราคาสินคา, สัญญาซ้ือขาย และเอกสารการสงมอบ

สินคา 

    2. เอกสารรับรองการถอนกรรมสิทธิ์เรือท่ีออกโดยหนวยงานซ่ึงมี

อํานาจเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือ ณ ทาเรือจดทะเบียนเดิมของเรือลําดังกลาว 

    3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาเรือนั้นมิไดอยูภายใตภาระจํานอง 

หรือหลักฐานท่ีแสดงวาผูรับจํานองเรือใหความยินยอมตอการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือลําดังกลาวแลว 

    ในกรณีท่ีเปนเรือสรางใหม เจาของเรือจะตองยื่นเอกสารสัญญาตอ

เรือและเอกสารการสงมอบเรือแตหากการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แหงเรือท่ีอยูระหวางการตอจะตองยื่น

สัญญาตอเรือ และสําหรับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์แหงเรือท่ีสรางข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคการใชงานสวนตัวผู

รองขอจดทะเบียนเรือจะตองยื่นเอกสารท่ีแสดงหลักฐานการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในเรือนั้น 165

56 

    ในกรณีท่ีไดรับกรรมสิทธิ์แหงเรือมาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม 

เชน ไดจากการรับมรดก, การขายทอดตลาดตามกระบวนการทางกฎหมาย, หรือคําพิพากษาของศาลผู

รองขอจดทะเบียนเรือจะตองยื่นเอกสารท่ีเปนหลักฐานแสดงผลทางกฎหมายอันเก่ียวดวยกรรมสิทธิ์ในเรือ

นั้น166

57 

                                           

 (3) Document evidencing that the ship is not under mortgage or that the 

mortgagees agree to the transference of the mortgaged ship. 

 56 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 13 For the registration of ownership of a newly-built ship, the contract of ship 

construction and the delivery document shall be submitted. For the registration of 

ownership of a ship under construction, the contract of ship construction shall be 

submitted. For the registration of ownership of a ship built by oneself for one's own use, 

a document evidencing the procurement of ownership shall be submitted. 

 57 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 
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    เม่ือไดรับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในเรือแลว เจาของเรือจะตอง

ดําเนินการยื่นคํารองขอจดทะเบียนสัญชาติเรือ โดยเจาหนาท่ีจะออกทะเบียนเรือเรือ (Certificate of 

Ship’s Nationality) ใหแกเจาของเรือเม่ือตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนแลวเห็นวาถูกตองครบถวน

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับกรณีท่ีเรือซ่ึงขอจดทะเบียนสัญชาติจีนนั้นเปนเรือสัญชาติอ่ืนซ่ึง

ซ้ือมาจากตางประเทศและยังคงมีสัญชาติตางประเทศอยู เจาของเรือตองกระทําการยื่นใบรับรองท่ีออก

โดยหนวยงานซ่ึงเก่ียวของกับการจดทะเบียนเรือของเมืองทาจดทะเบียนเดิมของเรือนั้น แสดงคํารับรองวา

เรือดังกลาวถูกถอนสัญชาติแลว หรือรับรองวาสัญชาติเรือนั้นจะถูกถอนทันทีท่ีการจดทะเบียนเรือครั้งใหม

มีผลบังคับใช16758 

 1.2.2.2 หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

 (1) โดยความสมัครใจ   

 หลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1994 (The Ship Registration Regulations of the PRC 1994) ไมมีบทบัญญัติใหสิทธิแกเจาของเรือ

ในการยื่นคํารองขอเพิกถอนทะเบียนเรือดวยความสมัครใจแตอยางใด 

 

                                           

Article 13  For the registration of ownership of a ship procured through heritage, 

presentation, auction under legal process, or court judgment, a document with 

appropriate legal effect evidencing the ship's ownership shall be submitted. 

 58 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 15 A shipowner applying for the Chinese nationality of a ship of foreign nationality 

purchased abroad which still has the foreign nationality, shall submit a certificate issued 

by the original ship registration authority at the formerport of registry to the effect that 

the former nationality has been deleted or that the former nationality will be 

immediately deleted at such time as the new registration is effected. 
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 (2) โดยเหตุอันเก่ียวดวยการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือ 

 ในกรณีท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือโดยทางนิติกรรม เจาของเรือผู

โอนกรรมสิทธิ์จะตองยื่นคํารองขอเพิกถอนใบรับรองกรรมสิทธิ์เรือ (Certificate of Ship’s Ownership) 

และทะเบียนเรือเรือ (Certificate of Ship’s Nationality) พรอมท้ังยื่นเอกสารดังกลาวและเอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวของตอสํานักบริหารการจดทะเบียนเรือท่ีทําการจดทะเบียนเรือนั้น 168

59 

 (3) โดยเหตุแหงการฝาฝนขอบังคับของกฎหมาย 

 หลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1994 (The Ship Registration Regulations of the PRC 1994) ไมมีบทบัญญัติเรื่องการถอนทะเบียน

เรือเรืออันเนื่องมาจากเหตุแหงการฝาฝนขอบังคับของกฎหมายแตอยางใด 

 (4) โดยเหตุการณบางประการท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก  

 1. กรณีการสิ้นสุดระยะเวลาการมีผลใชบังคับของทะเบียนเรือเรือ 

เนื่องจากทะเบียนเรือนั้นมีกําหนดระยะเวลาใชบังคับไดเปนเวลา 5 ป 1 6960 เจาของเรือจะตองยื่นคํารองขอ

ตออายุทะเบียนเรือเรือกอนกําหนดเวลาหมดอายุลวงหนา 1 ป ตอสํานักบริหารการจดทะเบียนเรือ 170

61 ซ่ึง

                                           

 59 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994  

Article 39 In case of transference of ship's ownership, the former shipowner shall apply 

to the Ship Registration administration at the port of registry for the registration of 

deletion by submitting the Certificate of Ship's Ownership, Certificate of Ship's Nationality 

and other relevant documents. 

 60 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 16…..The validity period of the Certificate of Ship's Nationality shall be 5 years. 

 61 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 
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หากมิไดดําเนินการตออายุทะเบียนเรือเรือ กฎหมายมิไดบัญญัติไวชัดเจนวาจะมีผลอยางไร แตยอมเขาใจ

ไดวาหากไมมีการตออายุ ทะเบียนเรือเรือนั้นจะสิ้นสุดไปโดยทันทีท่ีครบกําหนดระยะเวลา 5 ปและเปน

เหตุใหเรือลํานั้นสูญเสียสัญชาติจีนไปโดยปริยาย 

 2. กรณีท่ีเรือสูญหาย ถูกรื้อถอน หรืออับปาง เจาของเรือจะตองยื่น

คํารองขอถอนใบรับรองกรรมสิทธิ์ เรือ  (Certificate of Ship’s Ownership) และทะเบี ยน เรือ 

(Certificate of Ship’s Nationality) พรอมท้ังยื่นเอกสารดังกลาวและเอกสารแสดงหลักฐานการสูญหาย

หรือถูกรื้อถอน หรืออับปางของเรือตอสํานักบริหารการจดทะเบียนเรือท่ีทําการจดทะเบียนเรือนั้นภายใน

ระยะเวลา 3 เดือนนับแตเกิดเหตุการณนั้น171

62 

 (5) โดยดุลยพินิจของนายทะเบียนเรือ 

 หลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1994 (The Ship Registration Regulations of the PRC 1994) ไมมีบทบัญญัติ ท่ีให อํานาจแกนาย

ทะเบียนเรือในการใชดุลยพินิจถอนทะเบียนเรือแตอยางใด 

                                           

Article 4 5  Theshipowner of a ship shall, within 1  year prior to the expiration of the 

Certificate of Ship's Nationality, apply to the Ship Registration Administration at the port 

of registry for the renewal of the certificate by submitting the Certificate of Ship's 

Nationality and the valid technical certificates. 

 62 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 40 In case a ship is lost (dismantled or sunken included) or missing, the 

shipowner shall, within 3 months after the ship is lost (dismantled or sunken) or missing, 

apply to the Ship Registration Administration at the port of registry for the registration of 

deletion by submitting the Certificate of Registration of Ship's Ownership, Certificate 

ofShip's Nationality and the document evidencing that the ship has been lost 

(dismantled or sunken) or missing.... 
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 1.2.2.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ 

 (1) เจาของเรือมีหนาท่ีตองคืนใบรับรองกรรมสิทธิ์เรือ (Certificate of 

Ship’s Ownership) และทะเบียนเรือ (Certificate of Ship’s Nationality) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประกอบคํารองขอเพิกถอนทะเบียนเรือตอสํานักบริหารการจดทะเบียนเรือ172

63 

 (2) กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือโดยทางนิติกรรม เม่ือสํานักบริหาร

การจดทะเบียนเรือท่ีทําการจดทะเบียนเรือไดตรวจสอบคํารองพรอมเอกสารท่ีเจาของเรือนํามายื่นแลว

พบวาถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ก็จะดําเนินการถอนการจดทะเบียนท่ีเก่ียวของกับกรรมสิทธิ์เรือและ

การจดทะเบียนอ่ืนในระบบทะเบียนเรือ และออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือนั้นใหแกเจาของเรือ หาก

เรือนั้นถูกขายไปตางประเทศ จะตองมีการออกใบรับรองวาสัญชาติเรือไดรับการถอนแลว หรือรับรองวา

สัญชาติเรือจะถูกถอนทันทีท่ีการจดทะเบียนเรือครั้งใหมมีผลใชบังคับ173

64 

 (3) กรณีเรือสูญหาย ถูกรื้อถอน หรืออับปาง เม่ือสํานักบริหารการจด

ทะเบียนเรือท่ีทําการจดทะเบียนเรือไดตรวจสอบคํารองพรอมเอกสารท่ีเจาของเรือนํามายื่นแลวพบวา

                                           

 63 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 Article 39 and Article 40. 

 64 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 39 paragraph 2 After the application has been examined and verified to be in 

compliance with the requirements of these Regulations, the Ship Registration 

Administration at the port of registry shall delete the registration regarding ship's 

ownership and other relevant registrations in the Register of Ships, withdraw the 

certificates of registration concerned, and issue a certificate of deletion of ship's 

registration to the shipowner. If the ship is sold overseas, the Ship Registration 

Administration shall issue a certificate to the effect that the ship's nationality has been 

deleted, or that the ship's nationality will be deleted immediately when the ship is 

registered anew. 
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ถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ก็จะดําเนินการถอนการจดทะเบียนเรือท่ีบันทึกไวในระบบทะเบียนเรือ 

ถอนใบรับรองการจดทะเบียนท่ีเก่ียวของ และออกใบรับรองการถอนทางทะเบียนใหแกเจาของเรือ174

65 

 จากหลักเกณฑในการจดทะเบียนเรือแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 1994 (The 

Ship Registration Regulations of the PRC 1994) จะเห็นไดวา การจดทะเบียนเรือเปนสิ่งสําคัญของ

การไดมาซ่ึงสัญชาติจีนและสิทธิชักธงเรือจีน โดยสงวนเง่ือนไขไวดานคุณสมบัติของเจาของเรือผูมีสิทธิจด

ทะเบียนเรือวาตองเปนพลเมืองจีนหรือนิติบุคคลสัญชาติจีนซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการตั้งอยูใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น กฎหมายอันเก่ียวดวยการรับจดทะเบียนเรือของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมิใชหลักเกณฑอันมีลักษณะยืดหยุนสําหรับเจาของเรือผูมีสัญชาติอ่ืน จึงกลาว

ไดวาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจดทะเบียนเรือแบบปด 175

66 เพราะมีการสงวนกิจการเรือ

พาณิชยไวใหแกบุคคลผูมีสัญชาติจีนเทานั้น 

                                           

 65 The Ship Registration Regulations of the PRC 1994 

Article 40 In case a ship is lost (dismantled or sunken included) or missing, the 

shipowner shall, within 3 months after the ship is lost (dismantled or sunken) or missing, 

apply to the Ship Registration Administration at the port of registry for the registration of 

deletion by submitting the Certificate of Registration of Ship's Ownership, Certificate of 

Ship's Nationality and the document evidencing that the ship has been lost (dismantled 

or sunken) or missing. After the application has been examined and verified to be in 

compliance with the requirements of these Regulations, the Ship Registration 

Administration shall delete the ship's registration in the Register of Ships, withdraw the 

certificates of registrations concerned, and issue a certificate of deletion to the 

shipowner. 

 66 Alexander J. Marcopoulos, “Flags of Terror : An Argument for Rethinking 

Maritime Security Policy Regarding Flags of Convenience,” Tulane Maritime Law Journal, 

p.288 (Winter 2007). 
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 1.2.3 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

   กฎหมายวาดวยเรือพาณิชยของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 1996 (Merchant 

Shipping Act (Chapter 179) 1996) ใหคําจํากัดความของ “เรือสัญชาติสิงคโปร” ไววาหมายถึงเรือท่ี

ไดรับการจดทะเบียนภายใตอํานาจบทบัญญัติสวนท่ี 2 แหงกฎหมายวาดวยเรือพาณิชย 1996 และการจด

ทะเบียนนั้นตองมิไดถูกถอนหรือถูกระงับไวเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย 176

67แสดงใหเห็นวาการจดทะเบียน

เรือภายใตกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรนั้นนํามาซ่ึงการมีสัญชาติสิงคโปรของเรือ 

 

 1.2.3.1 หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือดวยวิธีจดทะเบียน 

 (1) เง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือ 

     1. สัญชาติของเจาของเรือ 

      จากหลักเกณฑการวาดวยการจดทะเบียนเรือ (Merchant 

Shipping (Registration of Ships) Regulations) กําหนดให เรือซ่ึงจะจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติ

สิงคโปรภายใตกฎหมายวาดวยเรือพาณิชยของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 1996 นั้น เจาของเรือจะตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี้17768 

                                           

 67 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

2. “Singapore ship” means a ship registered, provisionally or otherwise, under Part II and 

its registry is not closed or deemed to be closed or suspended under that Part; 

 68 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

3. The following persons are qualified to be owners of ships which are to be registered 

under Part II of the Act: 

 (a) citizens of Singapore; and 

 (b) bodies corporate incorporated in Singapore. 
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      ก. กรณีบุคคลธรรมดาเปนเจาของกรรมสิทธิ์เรือจะตองเปนคน

สัญชาติสิงคโปรหรือเปนผูมีถ่ินท่ีอยูถาวรอยูในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 17869 

      ข. กรณีบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เรือไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน จะตองจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร17970และหากเรือนั้นมิใชเรือโยง (tug) 

หรือเรือทองแบน (barge) จะตองมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวไมนอยกวา 50,000 ดอลลารสิงคโปร 18071 

สวนกรณีท่ีบริษัทเปนเจาของเรือโยง (tug) หรือเรือทองแบนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน กฎหมายกําหนด

ทุนข้ันต่ําไวแตกตางกันตามมูลคาของเรือ กลาวคือ หากเรือมีมูลคาไมต่ํากวา 100,000 ดอลลารสิงคโปร 

บริษัทนั้นจะตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมนอยกวา 10% ของมูลคาเรือ หรือมีทุนจดทะเบียนชําระ

แลวข้ันต่ํา 50,000 ดอลลารสิงคโปรอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจํานวนใดจะนอยกวา แตหากเรือมีมูลคาต่ํา

กวา 100,000 ดอลลารสิงคโปร บริษัทจะตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวข้ันต่ํา 10,000 ดอลลารสิงคโปร

181
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 69 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

2. In this Part — 

 “citizen of Singapore” includes a permanent resident of Singapore; 

 70 Ibid. 

 71 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

5.—(1 ) A ship, other than a tug or barge referred to in paragraph (2 ), owned wholly or 

partly by a company shall not be registered unless the company has a minimum paid-

up capital of $50,000. 

 72 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

5.—(2) A tug or barge owned wholly or partly by a local company which owns only tugs 

or barges or both shall not be registered unless each of the local company and its 

holding company, if any, has — 

 



88 

 

 

 

      ค. กรณี ท่ีเจาของกรรมสิทธิ์ เรือเปนคนตางชาติ  มีสิทธิจด

ทะเบียนเรือสัญชาติสิงคโปรท่ีสามารถขับเคลื่อนเองไดดวยกําลังจักรกลขนาดไมต่ํากวา 1,600 ตันกรอส

และมีอายุไมเกิน 17 ป18273 

     2. ถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการของเจาของเรือ 

     จากการศึกษาพบวาหลักเกณฑการวาดวยการจดทะเบียนเรือ 

(Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations) มิไดกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของเจาของ

เรือในสวนของถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการของเจาของเรือแตอยางใด 

     (2) เง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ 

                                           

 (a) where the value of the tug or barge is not less than $100,000, a minimum 

paid-up capital of — 

  (i) 10% of the value of the tug or barge; or 

  (ii) $50,000, 

whichever is the less; or 

 (b) where the value of the tug or barge is less than $100,000, a minimum paid-up 

capital of $10,000. 

 73 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

8. —(1)  No foreign owned ship shall be registered unless it is — 

 (a) fitted with mechanical means of self-propulsion; and 

 (b) of not less than 1,600 gross tons. 

(2)  No ship above 17 years of age shall be registered unless the Registrar is satisfied that 

the ship is in a satisfactory condition in all respects. 
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     เจาของเรือซ่ึงประสงคจะจดทะเบียนเรือสัญชาติสิงคโปรจะตองยื่น

คํารองขอจดทะเบียนเรือพรอมสงมอบหลักฐานแสดงวาเรือมีสภาพท่ีสามารถเดินทะเลไดอยางปลอดภัย 

(Seaworthiness) เชน ใบรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือ และเอกสารอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนเรือกําหนด183

74 

    (3) เง่ือนไขทางดานเอกสารท่ีใชจดทะเบียนเรือ 

                                           

 74 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

Section 11 —(1) An application for the registry of a ship shall be — 

 (b) submitted together with the declaration of ownership, the document of title 

to the ship, evidence of the cancellation of any foreign registry, the ship’s tonnage 

certificate, a certificate specifying the ship’s build and such other particulars as the 

Registrar may require, such evidence of seaworthiness as may be specified in the 

regulations made under section 45 and such other document relating to the ship as the 

Registrar may require. 

Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

14.—(1)  The following documents may be accepted by the Registrar as evidence that a 

ship is in a seaworthy condition for registry under section 12 or 13 of the Act: 

 ( a) a classification certificate issued by a classification society which has been 

authorized to issue certificates on behalf of the Government; and 

 ( b) such other documents relating to the seaworthiness of the ship as the 

Registrar may determine. 

(2)  Evidence of the seaworthiness of a ship shall be produced to the Registrar at such 

time as he may require, such evidence being appropriate to the voyages on which the 

ship is to be engaged. 
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     ในกรณีท่ีเปนเรือซ่ึงยังมิไดจดทะเบียนสัญชาติสิงคโปร เจาของเรือ

จะตองยื่นคํารองขอจดทะเบียนเรือพรอมยื่นเอกสารหลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ใบรับรองการตอ

เรือ หลักฐานซ่ึงแสดงวาเรือมีความพรอมออกเดินทะเลแลว หลักฐานการถอนทะเบียนเรือสัญชาติ

ตางประเทศ ใบรับรองขนาดระวางบรรทุกเรือ หรือเอกสารอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนเรือกําหนด184
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 75 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

11. —(1) An application for the registry of a ship shall be —  

 (a) made in writing by the person applying to be registered as owner or by some 

other person on his behalf; and  

 (b) submitted together with the declaration of ownership, the document of title 

to the ship, evidence of the cancellation of any foreign registry, the ship’s tonnage 

certificate, a certificate specifying the ship’s build and such other particulars as the 

Registrar may require, such evidence of seaworthiness as may be specified in the 

regulations made under section 45 and such other document relating to the ship as the 

Registrar may require.  

(2) A person shall not be entitled to be registered as owner of a ship or of a share 

therein until he, or, in the case of a corporation, the person authorized under this Act to 

make declarations on behalf of the corporation, has made and signed a declaration of 

ownership in the prescribed form and containing the following particulars:  

 (a) the name of the ship and its gross and net tonnages and such other 

particulars as may be prescribed;  

 (b) a statement of his qualification to own a Singapore ship, or, in the case of a 

corporation, such circumstances of the constitution and business thereof as prove it to 

be qualified to own a Singapore ship;  
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  1.2.3.2 หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

    (1) โดยความสมัครใจ  

      เจาของเรือซ่ึงมีความประสงคจะถอนทะเบียนเรือสัญชาติ

สิงคโปร สามารถยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนเรือไดภายใตเง่ือนไขตอไปนี้18576 

                                           

 (c) a statement of the time when and the place where the ship was built, or, if 

the time and the place of building are unknown, a statement that the declarant does 

not know the time and place of its building;  

 (d) a statement as to the owner of the ship and his citizenship and, if the ship is 

owned by more than one person, the number of shares each of them is entitled to; and  

 (e) a declaration that, to the best of his knowledge and belief, no unqualified 

person is entitled as owner to any legal or beneficial interest in the ship or any share 

therein. 

 76 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

42.—(1) The owner of a Singapore ship may make a written application to close its 

registry if there is no —  

 (a) unsatisfied mortgage entered in its register;  

 (b) subsisting entry made under section 24 prohibiting any dealing with the ship;  

 (c) unpaid fees within the meaning of section 213 (4) with respect to the ship; 

and  

 (d) outstanding claims of the master or seamen of the ship in respect of wages 

which have been notified to the Director.  
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    1. ไมมีภาระจํานองเรือติดคางอยู 

    2. ไมมีคําสั่งศาลหามการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับเรือนั้น 

    3. ไมมีภาระคาธรรมเนียมคางชําระเก่ียวกับเรือนั้น 

    4. ไมมีขอเรียกรองคาจางของนายเรือและลูกเรือยื่นเสนอตอ

เจาหนาท่ีรัฐ 

    5. คํารองขอถอนทะเบียนเรือตองระบุชื่อเรือ ทาเรือและรัฐซ่ึง

เจาของเรือประสงคจะนําเรือไปจดทะเบียน (หากมี) หรือมิเชนนั้นจะตองระบุเหตุผลในการขอถอน

ทะเบียนเรือ 

 ท้ังนี้ เจาหนาท่ีจะดําเนินการถอนทะเบียนเรือและบันทึกลงใน

ทะเบียนเม่ือไดรับคํารองและตนฉบับใบรับรองการจดทะเบียนเรือสิงคโปรคืนจากเจาของเรือแลว  

 (2) โดยเหตุอันเก่ียวดวยการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือ ไดแก 

  1. กรณีท่ีเรือจดทะเบียนสัญชาติสิงคโปรท่ีมีขนาดระวาง

บรรทุกเรือต่ํากวา 1,600 ตันกรอสซ่ึงมีเจาของเปนบริษัทและจํานวนหุนท้ังหมดหรือหุนสวนมากของ

บริษัทไดโอนไปยังบุคคลซ่ึงมิไดมีสัญชาติสิงคโปรหรือมิใชบริษัทสิงคโปรเรือนั้นจะถูกถอนทะเบียนเรือ 

                                           

(2) The application shall specify the name of the ship, the intended port and country of 

registry (if applicable) or otherwise the reason for the closure and shall be submitted to 

the Registrar together with the certificate of registry of the ship.  

(3) On receipt of the application and the certificate of registry, the Registrar shall, if he is 

satisfied of the matters mentioned in subsection (1), close the registry of the ship and 

make an entry thereof in the register. 
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หรือกรณีท่ีเจาของเรือจดทะเบียนขนาดดังกลาวเปนพลเมืองสิงคโปรแลวสวนแหงกรรมสิทธิ์ไดโอนไปยัง

บุคคลซ่ึงมิไดมีสัญชาติสิงคโปรหรือมิใชบริษัทสิงคโปร เรือนั้นจะถูกถอนทะเบียนเรือเชนเดียวกัน 186

77 

 2. กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือหุนในเรือโดยทางนิติกรรมไปยัง

ผูรับโอนท่ีไมมีคุณสมบัติเปนเจาของเรือสัญชาติสิงคโปรได ใหถือวาทะเบียนเรือเรือนั้นสิ้นสุดลงและนาย

ทะเบียนเรือตองบันทึกการนั้นไวในทะเบียน187

78 

 3. กรณีท่ีเจาของเรือซ่ึงเปนบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนชําระแลว

ข้ันต่ําตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดตามหลักเกณฑการวาดวยการจดทะเบียนเรือ (Merchant Shipping 

(Registration of Ships) Regulations) ขอ 5 (1) กับ (2) แลวตอมาภายหลังทุนจดทะเบียนดังกลาว

ลดลงจนมีสัดสวนต่ํากวาเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด จะตองถูกถอนทะเบียนเรือ188
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 77 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

4 . The registry of a tug or a barge, or a ship of less than 1 ,600  gross tons and owned 

wholly or partly by — 

 ( a) a local company shall be closed if all or a majority of the shares in the 

company or its holding company, if any, are; or 

 (b) a citizen of Singapore shall be closed if any share in the tug or barge or ship 

is,transferred to a person who is not a citizen of Singapore or another local company. 

 78 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

20.  (2) Where a Singapore ship or any share therein is transferred to a person not 

qualified to own a Singapore ship and the bill of sale is registered under section 18, the 

registry of the ship shall be deemed to be closed and the Registrar shall make an entry 

thereof in the register. 

 79 Merchant Shipping (Registration of Ships) Regulations 

5. (6) Where — 
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 (3) โดยเหตุแหงการฝาฝนขอบังคับของกฎหมาย  

 ไดแก กรณีกรรมสิทธิ์ในเรือตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมไปยัง

ผูรับโอนซ่ึงมีคุณสมบัติเปนเจาของเรือสัญชาติสิงคโปรได เรือนั้นจะตองไดรับการจดทะเบียนเรือใหมอีก

ครั้ง หากมิไดดําเนินการจดทะเบียนเรือใหม หรือทะเบียนเรือเรือเดิมมิไดถูกยกเลิกภายในกําหนดเวลา 60 

วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนจดแจงการโอนนั้น ใหถือวาทะเบียนเรือเรือนั้นสิ้นสุดลงและนายทะเบียนเรือ

ตองบันทึกการนั้นไวในทะเบียน (เวนแตยังมีภาระจํานองติดคางอยูในทะเบียนเรือเรือ)189
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 (a) any company which is required to have the minimum paid-up capital 

under paragraph (1) for the registry of any ship referred to in that paragraph; or 

 (b) any local company or holding company which is required to have the 

minimum paid-up capital under paragraph (2) for the registry of any tug or barge referred 

to in that paragraph,reduces its paid-up capital below that minimum, the registry of the 

ship, tug or barge, as the case may be, shall be closed by the Minister. 

 80 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

21. (3) Where the property in a Singapore ship or any share therein is transmitted to a 

person qualified to own a Singapore ship, the ship shall, subject to section 4 2 , be 

registered anew and if the ship is not registered anew or its registry is not closed within 

6 0  days of the date on which the entry is made under subsection (2 ) or such longer 

period not exceeding one year as the Registrar may allow, the registry of the ship shall 

be deemed to be closed (except in relation to any unsatisfied mortgages entered 

therein) and the Registrar shall make an entry thereof in the register. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22b9c96010-e3c7-49ee-9123-4453368dcb4d%22%20Status%3Ainforce%20ValidTime%3A20160214000000%20TransactionTime%3A20160214000000;rec=0#pr5-ps2-.
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  (4) โดยเหตุการณบางประการท่ีกฎหมายกําหนด  

 ไดแก กรณีท่ีเรือสูญหาย ถูกขาศึกยึด ถูกไฟไหม อับปางเจาของเรือ

จะตองแจงนายทะเบียนเรือทันทีท่ีทราบเหตุการณ และนายทะเบียนเรือจะตองบันทึกการนั้นลงใน

ทะเบียนและใหถือวาการจดทะเบียนเรือนั้นสิ้นสุดลง เวนแตกรณีท่ียังมีภาระจํานองติดคางอยูในทะเบียน

เรือเรือ190
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 (5) โดยดุลยพินิจของนายทะเบียนเรือ 

 นายทะเบียนเรือมีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียนเรือสัญชาติ

สิงคโปรได (เวนแตมีภาระจํานองติดคางอยูในทะเบียนเรือ) หากพบการฝาฝนบทบัญญัติใดๆ แหง

กฎหมายฉบับนี้หรืออนุสัญญาใดท่ีมีผลใชบังคับในรัฐ หรือกรณีท่ีนายทะเบียนเรือพิจารณาเห็นวาไมมี

ประโยชนตอสาธารณชนอันใดในการท่ีเรือนั้นจะไดรับการจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติสิงคโปรอีกตอไป 191
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 81 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

41.—(1) Where a Singapore ship is actually or constructively lost, taken by the enemy, 

burnt or broken up, every owner of the ship or any share therein shall, immediately on 

having knowledge of the event, if no notice thereof has already been given to the 

Registrar, give notice thereof to the Registrar, and the Registrar shall make an entry 

thereof in the register and the registry of the ship shall be deemed to be closed except 

in relation to any unsatisfied mortgages entered therein. 

 82 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

43.—(1 ) The Authority may close the registry of a Singapore ship (except in relation to 

any unsatisfied mortgages entered therein) and cancel its certificate of registry for any 

contravention of any of the provisions of this Act or any international convention 

applicable to Singapore.  

 



96 

 

 

 

 1.2.3.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ 

 (1) ในการท่ีเจาของเรือจะยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือ 192

83 หรือกรณี

การจดทะเบียนหลักฐานการซ้ือขาย (Bill of Sale) สําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือหุนของเรือโดยทางนิติ

กรรม 193

84 หรือกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือหุนของเรือไปใหผูท่ีไมมีคุณสมบัติเปนเจาของเรือสัญชาติสิงคโปร

194

85นั้น กฎหมายกําหนดใหทุกกรณีจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

    1. ไมมีภาระจํานองเรือติดคางอยู 

    2. ไมมีคําสั่งศาลหามการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับเรือนั้น 

    3. ไมมีภาระคาธรรมเนียมคางชําระเก่ียวกับเรือนั้น 

    4. ไมมีขอเรียกรองคาจางของนายเรือและลูกเรือยื่นเสนอตอ

เจาหนาท่ีรัฐ 

 (2) นายทะเบียนเรือมีหนาท่ีจดแจงการสิ้นสุดสัญชาติเรือไวในระบบ

ทะเบียนเรือ 

 (3) ผูท่ีเปนเจาของเรือในเวลาท่ีการจดทะเบียนเรือสิ้นสุดหรือถือวา

สิ้นสุด มีหนาท่ีคืนทะเบียนเรือเรือใหแกนายทะเบียนเรือภายในกําหนดเวลา 60 วันนับแตการจดทะเบียน

                                           

(2 ) The Authority may close the registry of a Singapore ship (except in relation to any 

unsatisfied mortgages entered therein) and cancel its certificate of registry if the 

Authority is satisfied that it is not in the public interest for the ship to continue to be 

registered as a Singapore ship. 

 83 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 Section 42. 

 84 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 Section 18. 

 85 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 Section 20 (1). 
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เรือสิ้นสุดเพ่ือดําเนินการถอนทะเบียนเรือเรือนั้น หากมิไดคืนทะเบียนเรือเรือภายในกําหนดเวลาโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร เจาของเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 ดอลลารสิงคโปร19586 

 อนึ่ง มีขอสังเกตวากระบวนการถอนสัญชาติของเรือจดทะเบียนตาม

กฎหมายรัฐสาธารณรัฐสิงคโปรนั้น ไมวาสัญชาติเรือจะสิ้นสุดดวยวิธีใด จะตองคํานึงถึงภาระจํานองเรือท่ี

ปรากฏอยูบนทะเบียนเรือเสมอ กลาวคือ หากเรือนั้นยังมิไดปลอดภาระจํานองเรือออกจากทะเบียนเรือ

เรือ จะสงผลใหนายทะเบียนเรือไมสามารถถอนทะเบียนเรือได 19687 สวนเจาของเรือเองจะไมสามารถยื่นคํา

รองขอถอนทะเบียนเรือได 19788และในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือหุนในเรือโดยทางนิติกรรม เจาของเรือไม

สามารถจดทะเบียนหลักฐานการซ้ือขาย (Bill of Sale) เพ่ือแจงการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือไดเวนแตจะเปน

                                           

 86 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

17. (3) Where the registry of a ship is closed or deemed to be closed under this Part 

(except under section 43), the registered owner of the ship at the time of the closure 

shall deliver up the certificate of registry to the Registrar for cancellation within 60 days 

of the closure and if he fails, without reasonable cause, to deliver up the certificate of 

registry within that period, he shall be guilty of an offence and shall be liable on 

conviction to a fine not exceeding $5,000. 

 87 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

43.—(1) The Authority may close the registry of a Singapore ship (except in relation to 

any unsatisfied mortgages entered therein) and cancel its certificate of registry for any 

contravention of any of the provisions of this Act or any international convention 

applicable to Singapore. 

 88 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

42.—(1) The owner of a Singapore ship may make a written application to close its 

registry if there is no —  

 (a) unsatisfied mortgage entered in its register; 
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การโอนกรรมสิทธิ์หรือหุนไปใหแกผูรับโอนท่ีมีคุณสมบัติเปนเจาของเรือสัญชาติสิงคโปรได และผูรับ

จํานองเรือไดมีหนังสือแสดงความยินยอมในการดังกลาวแลว 198

89 

    จากหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือและถอนทะเบียนเรือดังกลาวมาท้ังหมด

ขางตน จะเห็นไดวากฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเรือของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรนั้นมีรายละเอียด

หลักเกณฑเง่ือนไขการรับจดทะเบียนแตกตางกันตามคุณสมบัติของเจาของเรือในสวนท่ีเปนสัญชาติกับทุน

ของเจาของเรือ โดยคํานึงถึงอายุและขนาดระวางเรือประกอบกัน 199

90และหากคุณสมบัติของเจาของเรือ

                                           

 89 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996  

18. (5) The Registrar shall not make an entry under this section in respect of any ship if 

there is —  

 (a) any unsatisfied mortgage entered in its register, unless, where the ship or any 

share therein is transferred to a person qualified to own a Singapore ship, the mortgagee 

has given his consent in writing;  

 90 Merchant Shipping Act (Chapter 179) 1996 

Conditions for registration of ships 

8.—(1) The Authority may, with the approval of the Minister, make regulations 

prescribing the conditions for the registration of a ship as a Singapore ship. 

(2)  Without prejudice to the generality of subsection (1), regulations made under this 

section may make provision — 

 (a) describing the persons qualified to own Singapore ships or any share therein 

(referred to in this Part as personsqualified to own Singapore ships); 

 (b) requiring a corporation having a share capital to have a minimum amount of 

paid-up capital; 

 (c) limiting the age and tonnage of a ship; 
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เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการจดทะเบียนจนถึงขนาดท่ีทําใหคุณสมบัตินั้นไมครบถวนตามท่ีกฎหมาย

กําหนดก็จะเปนเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือและสูญเสียสัญชาติเรือสิงคโปรไปในท่ีสุด ดังนั้น จะเห็นได

วาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรมีวิธีการจดทะเบียนเรือแบบเปด 200

91 อยางไรก็ดี มีผูใหความเห็นวาประเทศ

ดังกลาวใชวิธีการจดทะเบียนเรือแบบปดเนื่องจากมีเง่ือนไขการจดทะเบียนเรือบางประการท่ีเครงครัด

มากกวาหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือแบบเปด201

92 

 1.2.4 ประเทศสาธารณรัฐปานามา 

 ประเทศสาธารณรัฐปานามามิไดใหความสําคัญกับหลักความสัมพันธระหวาง

สัญชาติของเจาของเรือกับรัฐท่ีรับจดทะเบียนเรือท่ีไดรับการจดทะเบียนและมีสิทธิชักธงเรือปานามานั้นไม

จําตองถูกถือครองกรรมสิทธิ์โดยคนสัญชาติปานามาเทานั้น บุคคลผูมีสัญชาติของรัฐอ่ืนก็สามารถนําเรือ

ของตนมาจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติปานามาได นอกจากนี้ ประเทศสาธารณรัฐปานามามีหลักเกณฑการ

จดทะเบียนเรือท่ียืดหยุนอันเขาลักษณะการจดทะเบียนเรือแบบเปด (flag of convenience)202

93 

 ในสวนกฎหมายอันเก่ียวดวยสัญชาติเรือจดทะเบียนแหงประเทศสาธารณรัฐ

ปานามา คือ กฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 6 August 2008) มี

หลักเกณฑท่ีแบงประเภทการใชงานเรือพาณิชยออกเปน 2 ประเภท ไดแกเรือท่ีใชสําหรับการคาระหวาง

ประเทศประเภทหนึ่ง กับเรือท่ีใชสําหรับการคาภายในรัฐอีกประเภทหนึ่ง 203

94 เจาของเรือสามารถเลือกจด

                                           

 (d) requiring a corporate owner to disclose to the Registrar such particulars and in 

such manner as may be specified before making an application to register a ship; and 

 91 International Transport Worker’s Federation: ITF, <www.itfseafarers.org>. 

 92 อาจารี งามวงษวาน, “วิเคราะหรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเรือสากล พ.ศ......,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555), น.26-27. 

 93 Alexander J. Marcopoulos, supra note 68, p.290-291. 

 94 LAW No. 57 Of 6 August 2008 
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ทะเบียนเรือประเภทใดประเภทหนึ่งหรือจะจดทะเบียนการใชงานเรือท้ังสองประเภทก็ได และอาจขอ

เปลี่ยนประเภทการใชงานเรือในภายหลังก็ได 20 495 นอกจากนี้ เรือทุกลําท่ีจดทะเบียนเรือภายใตกฎหมาย

แหงรัฐสาธารณรัฐปานามาจะตองมีใบอนุญาตการเดินเรือ (navigation license) กับใบอนุญาตใหใชวิทยุ

สื่อสาร (radio licenses) ซ่ึงรัฐบาลปานามาเปนผูออกให 2 0596 ในสวนเนื้อหาเก่ียวกับการไดมาซ่ึงสัญชาติ

เรือจดทะเบียนและการสูญเสียสัญชาติเรือ มีดังตอไปนี้ 

 1.2.4.1 หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือดวยวิธีจดทะเบียน 

   การจดทะเบียนเรือสัญชาติปานามาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับท่ี 

57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 6 August 2008) เม่ือจดทะเบียนเรือแลวจะมีผลใหเรือ

ลํานั้นไดรับสัญชาติปานามาและมีสิทธิชักธงเรือสัญชาติปานามา นอกจากนี้ เรือสัญชาติปานามาจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายภายในแหงประเทศสาธารณรัฐปานามาอีกดวย206

97 

                                           

Article 2. The Merchant Marine shall be comprised of vessels engaged in foreign trade 

and vessels engaged in domestic trade… 

 95 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 6. Any vessel registered in the Merchant Marine engaged in foreign trade may 

request a change to domestic trade or vice versa. The General Directorate of the 

Merchant Marine may authorize vessels to engage in both types of trade. In any of these 

cases, vessels shall be subject to any of the additional requirements provided for the 

type of trade in which they wish to engage. These changes do not require the vessel’s 

deletion from its original registry, therefore, no deletion fees shall be payable. 

 96 Abogados, Panama Ship Registry Guide&Procedure, (Panama : ICAZA, 

GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, 2012), p.9. 

 97 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

 



101 

 

 

 

 

   (1) เง่ือนไขเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือ 

   เนื่องจากรัฐสาธารณรัฐปานามาเปนรัฐท่ีมีวิธีการจดทะเบียนเรือ

แบบชักธงสะดวก (flag of convenience) การไดมาซ่ึงสัญชาติเรือปานามาจึงไมมีหลักเกณฑเก่ียวกับ

คุณสมบัติของเจาของเรือท่ีเครงครัดเทารัฐท่ีมีวิธีการจดทะเบียนเรือแบบท่ีอาศัยหลักความเก่ียวโยงอัน

แทจริง (genuine link) กลาวคือ บุคคลผูเปนเจาของเรือไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติ

ใดๆ  และไมวาเจาของเรือนั้นจะมีถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการอยูในรัฐสาธารณรัฐปานามาหรือไม ยอม

สามารถนําเรือมาจดทะเบียนท่ีรัฐสาธารณรัฐปานามาภายใตกฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 

2008 (LAW No. 57 Of 6 August 2008) ได20798 

   (2) เง่ือนไขเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ 

   ในกระบวนการจดทะเบียนเรือนั้น กฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 

สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 6 August 2008) ใหอํานาจแกเจาหนาท่ีรัฐในการปฏิเสธการจด

ทะเบียนเรือเปนเรือสัญชาติปานามาไดหากพิจารณาแลวเห็นวาเรือลํานั้นอาจกอความเสียหายแก

                                           

Article 1. The registration of a vessel is the legal act whereby the Republic of Panama 

shall admit a vessel to the National Merchant Marine, enabling it to hoist the national 

flag, on the application of the owner, and upon his compliance with the provisions of 

this Law. Any vessel registered with the National Merchant Marine shall comply with 

Panamanian law regardless of its location. Panama City shall be recognized as the port 

of registration for any vessel registered in the Merchant Marine of Panama. 

 98 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 3. Any individual or legal entity may, without any special requirement as to 

nationality or domicile, register one or more vessels owned by it, in the Merchant 

Marine, upon compliance with the requirements and formalities provided therefore. 
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ผลประโยชนของรัฐปานามาหรือตอการขนสงสินคาทางเรือภายในประเทศและระหวางประเทศ โดย

เจาหนาท่ีจะพิจารณาจากเง่ือนไขดังตอไปนี้20899 

    1.หลักเกณฑทางอนุสัญญาระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะ

อนุสัญญาฯ อันเก่ียวดวยความม่ันคงปลอดภัยในการเดินเรือ การปองกันการเกิดมลพิษจากการเดินเรือ 

การกระทําความผิดบนเรือ การคายาเสพติด การคามนุษย การฟอกเงิน และกฎระเบียบเก่ียวกับการ

ประมง 

    2. สภาพการทํางานของลูกเรือ 

                                           

 99 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 5. Notwithstanding the owner’s compliance with the requirements mentioned in 

the preceding article, the General Directorate of the Merchant Marine may refuse to 

register any vessel in the National Merchant Marine if it considers that said registration 

would be detrimental to the interests of Panama, or to domestic or foreign shipping, 

after taking the following considerations into account:  

 1. Any rules contained in international Conventions, particularly those in relation 

to maritime safety and security, the prevention of pollution, offenses committed on 

board vessels, drug trafficking, the trafficking of persons, money laundering, and fishing 

regulations.  

 2. The working conditions of any seamen.  

 3. The vessel’s condition, age, previous record and its activities.  

 4. Any inconvenience caused as a result of political or economic conflict with 

any other State or groups of States.  

 5. Any indication that the vessel is being used for illegal activities.  

 6. On any other grounds provided by the Panama Maritime Authority due to 

technical or market strategy conditions. 
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    3. สภาพเรือ อายุ บันทึกเดิมของเรือ และกิจกรรมของเรือ 

    4. ความขัดแยงกับประเทศอ่ืนหรือกลุมประเทศในทาง

การเมืองหรือเศรษฐกิจ 

    5. ขอบงชี้ ใดๆ ท่ีสอวาเรือนั้นถูกใชดําเนินกิจกรรมท่ีผิด

กฎหมาย 

    6. มูลเหตุใดๆ ท่ีเจาหนาท่ีรัฐกําหนดในสวนท่ีเก่ียวกับเทคนิค

หรือเง่ือนไขดานกลยุทธทางการตลาด 

    ในสวนเอกสารท่ีใชสําหรับการจดทะเบียนเรือนั้น เรือทุกลําซ่ึงขอจด

ทะเบียนเรือสัญชาติปานามาจะตองยื่นเอกสารใบรับรองทางเทคนิคและความปลอดภัยของเรือตอ

เจาหนาท่ี 20 9

100 และสําหรับเรือท่ีใชในการคาภายในรัฐจะตองมีใบรับรองความปลอดภัยซ่ึงออกใหโดย

หนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจ 210

101 นอกจากนี้ ความปลอดภัยสําหรับการเดินทะเล (Seaworthiness) ของเรือยัง

                                           

 100 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 27. The following documents must be submitted in order to obtain a permanent 

certificate of registration: 

 4. Technical and safety certificates and documents requested by the General 

Directorate of the Merchant Marine in accordance with the vessel’s type of operation, its 

cargo, and any other pertinent considerations. 

 101 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 22. Any vessel engaged in domestic trade shall possess the applicable maritime 

safety certificates issued by the General Directorate of the Merchant Marine or by a 

Recognized Organization, as authorized for such purpose by the Panama Maritime 

Authority 
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เปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับการไดรับใบรับรองการเดินเรือ (Navigation license) กับใบอนุญาตใหใชวิทยุ

สื่อสาร (Radio license) อีกดวย211

102 

   (3) เง่ือนไขทางดานเอกสารท่ีใชจดทะเบียนเรือ 

   ในข้ันตอนการยื่นขอจดทะเบียนเรือสัญชาติปานามานั้น ผูรองขอ

จะตองยื่นเอกสารตอเจาหนาท่ีตามประเภทการใชงานเรือดังนี้212103 

                                           

 102 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 15 paragraph 3 and Article 21. Once the application for registration is accepted 

and all corresponding fees, rates and taxes are paid, the General Directorate of the 

Merchant Marine shall issue a certificate containing any of the particulars of the vessel 

deemed appropriate by the General Directorate of the Merchant Marine as evidence of 

the vessel’s enrollment in Panama’s Merchant Marine. Likewise, the General Directorate 

of the Merchant Marine shall issue the corresponding Certificate of Registration and 

Radio License if the vessel is seaworthy. 

 103 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article15. The following documents shall be submitted with any application for 

registration of a vessel engaged in foreign trade in the Merchant Marine: 

  1. Original copy of the instrument issued by the owner, appointing the resident 

agent, to be authenticated if issued abroad.  

 2. Prima facie evidence of the vessel’s ownership or of the intention to acquire 

said ownership.  

 3. Proof of payment of any corresponding taxes, rates and fees.  

 4. Any additional document required by the General Directorate of the Merchant 

Marine. 
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    1. สําหรับเรือท่ีใชในการคาระหวางประเทศจะตองยื่นเอกสาร

ดังตอไปนี้ 

   (1) ตนฉบับเอกสารท่ีออกโดยเจาของเรือท่ีอยูตางประเทศ 

แตงตั้งตัวแทนผูมีอํานาจซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูในประเทศสาธารณรัฐปานามา 

   (2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เรือหรือหลักฐานท่ีแสดงวากําลังจะ

ไดรับกรรมสิทธิ์เรือลําดังกลาว 

   (3) หลักฐานการชําระภาษี, และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ 

                                           

 The General Directorate of the Merchant Marine may exempt any of the parties, 

at their request, from having to submit any of the abovementioned documents required 

at the time the application for registration is submitted, granting them a term of thirty 

days within which they shall have to be submitted.  

 Once the application for registration is accepted and all corresponding fees, rates 

and taxes are paid, the General Directorate of the Merchant Marine shall issue a 

certificate of registration containing any of the vessel’s particulars deemed appropriate 

by the General Directorate of the Merchant Marine, as evidence of the vessel’s 

enrollment in Panama’s Merchant Marine. Likewise, the General Directorate of the 

Merchant Marine shall issue the corresponding navigation license and radio license if the 

vessel is seaworthy. 

  The General Directorate of the Merchant Marine shall regulate the procedures, 

formalities and the issue of the certificate of registration.  

 Any documentation issued by the General Directorate of the Merchant Marine, or 

on its behalf, to be carried on board ships engaged in foreign trade, shall be printed in 

Spanish and English. 
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   (4) เอกสาร อ่ืนๆ  ตาม ท่ี กรมการพาณิ ชยนาวี  (General 

Directorate of the Merchant Marine) เรียก 

    เม่ือกรมการพาณิชยนาวีอนุมัติคํารองขอจดทะเบียนเรือแลว

จะดําเนินการออกทะเบียนเรือ (Certificate of registration) และใบอนุญาตการเดินเรือ (Navigation 

license) รวมท้ังใบอนุญาตใหใชวิทยุสื่อสาร (Radio license) ใหแกเจาของเรือหากเห็นวาเรือลํานั้น

ปลอดภัยตอการเดินทะเล 

    2. สําหรับเรือท่ีใชในการขนสงภายในประเทศจะตองยื่น

เอกสารดังตอไปนี2้13104 

                                           

 104 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 20. The following documents shall be submitted with the application for 

registration in the Merchant Marine of a vessel engaged in foreign trade: 

 1. Tonnage Certificate and Valuation Certificate.  

 2. Prima facie evidence of the vessel’s ownership or of the intention to acquire 

said ownership.  

 3. Original or authenticated copy of the Builders’ Certificate or evidence of 

deletion from the previous ship register, to be duly authenticated if issued abroad. The 

General Directorate of the Merchant Marine may exempt any of the parties, at their 

request, from having to present either of these documents on the date that the 

application for registration is submitted, granting them a period of thirty days within 

which they shall have to be submitted.  

 4. Proof of payment of any import duties or proof that the appropriate bond has 

been deposited with the General Directorate of Customs, or any document confirming 

that the vessel is exempt from paying import duties, as applicable.  
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   (1) ใบรับรองระวางเรือ (Tonnage Certificate) และใบรับรอง

การประเมินราคา (Valuation Certificate) 

   (2) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เรือหรือหลักฐานท่ีแสดงวากําลังจะ

ไดรับกรรมสิทธิ์เรือลําดังกลาว 

   (3) ตนฉบับหรือสําเนาเอกสารท่ีผานการรับรองของใบรับรอง

จากผูตอเรือ หรือหลักฐานการถอนทะเบียนเรือเดิม 

   (4) หลักฐานการชําระภาษีนําเขา 

   (5) เรือท่ีมิไดใชในทางการคา ใหยื่นคําแถลงยืนยันวาเรือลํา

ดังกลาวจะไมใชทําการคา 

    เม่ือกรมการพาณิชยนาวีอนุมัติคํารองขอจดทะเบียนเรือแลว

จะดําเนินการออกทะเบียนเรือ (Certificate of registration) และใบอนุญาตการเดินเรือ (Navigation 

license) รวมท้ังใบอนุญาตใหใชวิทยุสื่อสาร (Radio license) ใหแกเจาของเรือหากเห็นวาเรือลํานั้น

ปลอดภัยตอการเดินทะเล214

105 

                                           

 5. Vessels engaged in activities of a non-commercial nature shall submit an 

original copy of the Sworn Statement of Private Use stating that the vessel will not be 

used for commercial purposes, to be duly authenticated if issued abroad.  

 6. Any other document requested by the General Directorate of the Merchant 

Marine. 

 105 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 21. Once the application for registration is accepted and all corresponding fees, 

rates and taxes are paid, the General Directorate of the Merchant Marine shall issue a 

certificate containing any of the particulars of the vessel deemed appropriate by the 
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  1.2.4.2 หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

   (1) โดยความสมัครใจ 

   กฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 

6 August 2008) กําหนดใหกรมการพาณิชยนาวี (General Directorate of the Merchant Marine) 

ดําเนินการถอนทะเบียนเรือเม่ือมีคําขอถอนทะเบียนเรือจากเจาของเรือ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 215106 

                                           

General Directorate of the Merchant Marine as evidence of the vessel’s enrollment in 

Panama’s Merchant Marine. Likewise, the General Directorate of the Merchant Marine 

shall issue the corresponding Certificate of Registration and Radio License if the vessel is 

seaworthy. 

 106 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 46. At the request of the owner, the General Directorate of the Merchant Marine 

shall delete any vessel from the Merchant Marine provided that :  

 1. The vessel is tax-cleared.  

 2. The vessel is free of encumbrances.  

 3. Deletion fees have been paid.  

 4. There is evidence of the applicant’s name on the title deed. A duly 

authenticated original copy of the document shall be submitted if the document has 

been issued abroad.  
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   1. ภาษีเก่ียวกับเรือนั้นจะตองไดรับการชําระแลว 

   2. เรือนั้นตองปลอดภาระติดพัน 

   3. คาธรรมเนียมการถอนทะเบียนเรือไดรับการชําระแลว 

   4. เอกสารสิทธิ์ในเรือปรากฏชื่อของผูรองขอถอนทะเบียนเรือ 

   5. มีหลักฐานการถอนทะเบียนเรือครั้งกอนหนา หรือมีใบรับรอง

จากผูสรางเรือแลวแตกรณี 

   ท้ังนี้ ผูรองขอถอนทะเบียนเรือไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตามขอ 4. กับ

ขอ 5. หากปรากฏขอเท็จจริงวาขอมูลดังกลาวไดรับการบันทึกไวแลว ณ กรมการพาณิชยนาวี (General 

Directorate of the Merchant Marine) 

   (2) โดยเหตุอันเก่ียวดวยการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือ 

   กฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 

6 August 2008) มิไดกําหนดใหการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือเปนเหตุแหงการสูญเสียสัญชาติเรือไว

แตอยางใด 

   (3) โดยเหตุแหงการฝาฝนขอบังคับของกฎหมาย 

                                           

 5. There is evidence of deletion from the previous ship register or Builders’ 

Certificate, as the case may be. If these documents have been issued abroad, then 

copies duly authenticated abroad shall be submitted.  

The requirements listed in paragraphs 4 and 5 shall not apply if this information is 

already recorded at the General Directorate of the Merchant Marine. 
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   ในหมวดท่ี 3 แหงบทท่ี 2 วาดวยหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือ 

ของกฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 6 August 2008) ไดกําหนดเหตุ

แหงการถอนทะเบียนเรือจากการกระทําผิดกฎหมายไวในเรื่องดังตอไปนี้ 216107 

   1. เม่ือปรากฏเหตุการณ อัน เปนการฝ าฝนกฎหมายแห งรัฐ

สาธารณรัฐปานามาอยางรายแรงในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ การปองกันการเกิดมลพิษ

จากการเดินเรือ หรือการฝาฝนอนุสัญญาระหวางประเทศใดๆ ท่ีประเทศสาธารณรัฐปานามาไดให

สัตยาบันไว 

   2. เม่ือปรากฏวาไดมีการใชเรือกระทําเรื่องผิดกฎหมายตางๆ เชน 

การลักลอบนําเขาสินคา การกระทําอันเปนโจรสลัด เปนตน 

   3. เม่ือปรากฏวามีการยื่นเอกสารปลอมหรือมีการเปลี่ยนแปลง

เอกสาร 

   (4) โดยเหตุการณบางประการท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก217108 

                                           

 107 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 49. The following are grounds for the ex-officio deletion of a vessel from the 

register: 

……………………………………………………………… 

 2. Any serious violation of Panama’s current laws, of any maritime safety, 

pollution prevention, or maritime security regulations, or of any international convention 

ratified by the Republic of Panama. 

 …………………………………………………………………………………… 

 4. If the vessel is used for smuggling, for illegal or clandestine trade or piracy, or 

to commit any other offense. 

 5. If any forged or altered documents are submitted. 
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   1. ก ร ณี ท่ี ใบ อ นุ ญ าต ก าร เดิ น เรื อ  (navigation license) 

หมดอายุโดยมิไดรับการตออายุใหมภายในระยะเวลา 5 ปนับตั้งแตวันหมดอายุ 

   2. เม่ือเรือถูกท้ิงราง 

   3. เม่ือมีการนําเรือนั้นไปจดทะเบียนท่ีรัฐอ่ืน เวนแตเปนการจด

ทะเบียนชารเตอรเรือเปลาตามท่ีกฎหมายฉบับนี้กําหนด 

   4. เม่ือเรือนั้นสูญหายสิ้นเชิง 

                                           

 108 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 49. The following are grounds for the ex-officio deletion of a vessel from the 

register: 

……………………………………………………………… 

 3. The expiration of the provisional navigation license or of the statutory 

navigation license without having secured a renewal within the five year period, 

beginning on the date of its expiration, unless reasons are provided in support of the 

failure to submit the application to renew within the appropriate time. 

 ……………………………………………………………………… 

 6. Abandonment of the vessel.  

 7. The vessel’s registration at another registry, save for its registration in a special 

bareboat charter register, in accordance with the formalities prescribed by this law.  

 8. Due to the total loss of the vessel. 

 9. Due to a high rate of detentions for serious or repeated defects which are 

detrimental to maritime safety.  

 10. Any other cases in accordance with the law or international law. 
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   5. เม่ือเรือนั้นถูกกักบอยครั้งดวยเหตุจากความบกพรองอยาง

รายแรงในเรื่องความปลอดภัยของการเดินเรือ 

   6. เม่ือมีเหตุการณอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายภายในหรือกฎหมาย

ระหวางประเทศกําหนด     

   นอกจากเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือตางๆ ดังกลาวขางตนแลว 

หากเกิดกรณีท่ีมีคําสั่งศาลใหขายเรือนั้น ทะเบียนเรือแหงรัฐสาธารณรัฐปานามาจะถูกถอนโดยอัตโนมัติ

ทันทีนับตั้งแตวันท่ีศาลมีคําสั่งขายเรือลําดังกลาว218

109 

   (5) โดยดุลยพินิจของนายทะเบียนเรือ 

   ในหมวดท่ี 3 แหงบทท่ี 2 วาดวยหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือ 

ของกฎหมายฉบับท่ี 57 ของวันท่ี 6 สิงหาคม 2008 (LAW No. 57 Of 6 August 2008) ไดกําหนด

หลักเกณฑใหการกระทําใดๆ ซ่ึงขัดตอผลประโยชนของชาติเปนหนึ่งในเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือ219

110ซ่ึง

แมบทบัญญัติดังกลาวจะมิไดกําหนดใหเปนอํานาจของเจาหนาท่ีรัฐในการใชดุลยพินิจโดยตรง แตโดยท่ี

การกระทําใดเปนการขัดตอผลประโยชนของชาติหรือไมนั้นตองอาศัยการพิจารณาวิเคราะหขอเท็จจริง

แหงการกระทําแตละเหตุการณเปนกรณีไป ซ่ึงไมมีหลักเกณฑแนนอนตายตัวข้ึนอยูกับการตีความของแต

ละบุคคลโดยเฉพาะ ดังนั้นเหตุดังกลาวจึงเปนกรณีท่ีตองอาศัยดุลยพินิจของนายทะเบียนเรือในการถอน

ทะเบียนเรือนั่นเอง 

                                           

 109 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 53. A court-ordered sale of a vessel automatically extinguishes its registration in 

the Merchant Marine from the date of the court-ordered sale. 

 110 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 49. The following are grounds for the ex-officio deletion of a vessel from the 

register: 

 1. Any type of action which is contrary to national interests. 
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 1.2.4.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ 

  การสูญเสียสัญชาติเรือจดทะเบียนแหงรัฐสาธารณรัฐปานามานั้นไมวา

จะเกิดข้ึนโดยความสมัครใจของเจาของเรือหรือเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ กรมการพาณิชยนาวี

จะตองออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือ (certificate of deletion) ใหแกเจาของเรือเพ่ือใชสําหรับจด

ทะเบียนไว ณ สํานักทะเบียนของรัฐ 220

111 

   สําหรับกรณีท่ีเจาของเรือขอถอนทะเบียนเรือดวยความสมัครใจนั้น

จะตองไดรับหนังสือแสดงความยินยอมจากนายทะเบียนเรือปานามาใหถอนทะเบียนเรือนั้น 221

112 

   สําหรับกรณีการถอนทะเบียนเรือนั้น หากเรือติดภาระจํานอง จะตอง

แจงกระบวนการถอนทะเบียนเรือนั้นใหแกผูรับจํานองเรือทราบเพ่ือใหผูรับจํานองเรือยืนยันสิทธิของตน

222
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 111 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 45. The General Directorate of the Merchant Marine shall, at the request of any of 

the parties or on its own motion, delete any vessels registered in the Merchant Marine, 

in accordance with the law. Upon the vessel’s deletion from the Panamanian Register, 

the General Directorate of the Merchant Marine shall issue a certificate of deletion to be 

registered at the Public Registry, and it will send the appropriate notices to the 

International Maritime Organization and to any other entity as prescribed by the law. 

 112 LAW No. 57 Of 6 August 2008 

Article 57 The General Directorate of the Merchant Marine shall, at the request of any of 

the parties and as the first step in securing the vessel’s deletion, issue the vessel with a 

certificate of consent to deletion from the Panamanian register. 

 113 LAW No. 57 Of 6 August 2008 
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 จากการศึกษาหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือและการถอนทะเบียนเรือตามกฎหมายภายใน

ของประเทศตางๆ ท้ัง 4 ประเทศท่ีมีหลักการและแนวคิดการจดทะเบียนเรือท่ีตางกันดังกลาวขางตน จะ

เห็นวาประเทศเหลานั้นจะกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขการรับจดทะเบียนเรือภายใตแนวความคิดและ

หลักการท่ีแตกตางกันตามนโยบายภายในประเทศของตน และในสวนหลักเกณฑสูญเสียสัญชาติของเรือ

จดทะเบียนของแตละประเทศก็มีรายละเอียดท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ประเทศสหราชอาณาจักรซ่ึง

ใชแนวความคิดการจดทะเบียนเรือแบบปดนั้นจะกําหนดใหเรือตองถูกถอนทะเบียนหากปรากฏใน

ภายหลังวาเจาของเรือมิไดมีสัญชาติอังกฤษอีกตอไปหรือกรรมสิทธิ์ในเรือลําดังกลาวไดถูกโอนไปยังบุคคล

ผูไมมีสัญชาติอังกฤษ ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวนี้จะไมมีอยูในกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐปานามาซ่ึง

ยึดถือแนวความคิดการจดทะเบียนเรือแบบเปดท่ีมิไดใหความสําคัญกับสัญชาติของเจาของเรือ อยางไรก็ดี 

ประเทศตางๆ ท้ังสี่ประเทศขางตนยังคงมีหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือบางประการท่ีคลายกัน ไดแก 

 1. การใหสิทธิแกเจาของเรือในการรองขอถอนทะเบียนเรือดวยความสมัครใจ 

 2. การกําหนดอายุการใชงานของทะเบียนเรือ โดยการจดทะเบียนเรือนั้นจะสิ้นสุดลง

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายและมิไดรับการตออายุทะเบียนเรือใหม 

 3. การกําหนดใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจถอนทะเบียนหากเรือนั้นสูญหาย เกิดเพลิง

ไหม อับปาง ถูกขาศึกยึด หรือถูกทําลาย 

                                           

Article 51 The vessel’s mortgagee, his legal representative or attorney-in-fact shall be 

notified that the General Directorate of the Merchant Marine has begun the process of 

deleting the mortgaged vessel from the register, so that he may assert his rights within 

thirty business days, beginning on the date of notification. Written notification shall be 

sent by mail, fax, email message, or any other electronic medium to the physical 

address, post office box or email address, recorded in the mortgage agreement 

registered at the Public Registry and, in the absence thereof, to any address which the 

General Directorate of the Merchant Marine is able to ascertain by its own means. 



115 

 

 

 

 4. การกําหนดใหอํานาจแกนายทะเบียนเรือในการใชดุลยพินิจถอนทะเบียนเรือไดใน

กรณีท่ีเห็นวาสภาพแหงเรือนั้นไมปลอดภัยเหมาะสมตอการเดินทะเล หรือการรับจดทะเบียนเรือลํานั้นจะ

กอผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของประเทศชาติ 

 5. เม่ือเรือถูกถอนทะเบียน เจาของเรือมีหนาท่ีตองคืนทะเบียนเรือแกนายทะเบียนเพ่ือ

ทําการถอนทะเบียนเรือและจะตองทําลายเครื่องหมายบนตัวเรือท่ีบงบอกถึงสัญชาติของเรือนั้นเสีย โดย

นายทะเบียนเรือจะออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือใหแกเจาของเรือและจดแจงการถอนทะเบียนเรือ

นั้นไวในระบบ นอกจากนี้ หากเรือลําดังกลาวยังคงติดภาระจํานองอยู ก็จะตองแจงใหผูรับจํานองเรือ

ทราบถึงการถอนทะเบียนเรือนั้นดวย 

 จะเห็นไดวา ทะเบียนเรือมีบทบาทท่ีสําคัญสําหรับเรือเดินทะเลเพราะเปนบอเกิดของสิทธิ

และหนาท่ีตามกฎหมายระหวางรัฐกับเจาของเรือเม่ือความสัมพันธระหวางรัฐกับเจาของเรือเกิดข้ึนดวย

การจดทะเบียนเรือและดวยเหตุท่ีเรือจดทะเบียนนั้นมีทะเบียนเรือเปนหลักฐานแสดงสัญชาติของเรือ เม่ือ

ความสัมพันธดังกลาวยุติลง จึงจําเปนตองดําเนินการถอนทะเบียนเรือเพ่ือเปนหลักฐานวาเรือลํานั้นมิไดอยู

ภายใตอํานาจบังคับทางกฎหมายของรัฐเจาของสัญชาติเรือเดิมอีกตอไป 

 

2. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

 

 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติเนื้อหาเก่ียวกับการใช

อํานาจรัฐควบคุมดูแลเรือสัญชาติไทยในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือไทยรวมถึงสิทธิ

และหนาท่ีของเจาของเรือสัญชาติไทย 223

114 กฎหมายฉบับดังกลาวมีหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการไดมาซ่ึง

สัญชาติไทยและการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนนั้นดังตอไปนี้ 

 

                                           

 114 ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.56-57. 
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 2.1 หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือดวยวิธีการจดทะเบียน 

 เรือซ่ึงไดรับการจดทะเบียนเรือภายใตพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 นั้น

จะไดมาซ่ึงสัญชาติไทยและมีสิทธิชักธงไทย 224

115 โดยวิธีการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือภายใตอํานาจแหง

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 นั้นมี 2 วิธี ไดแก วิธีการจดทะเบียนตอนายทะเบียนเรือและ

วิธีการไดมาซ่ึงสัญชาติดวยผลทางกฎหมายโดยมิตองจดทะเบียนเรือ 225

116สําหรับการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือ

ดวยวิธีการจดทะเบียนเรือนั้นกฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขของการขอจดทะเบียนเรือ

ไวหลายประการซ่ึงผูเขียนจะขอจําแนกองคประกอบของหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียนออกเปนขอตางๆ ดังตอไปนี้  

 2.1.1 วัตถุประสงคของการใชงานเรือและประเภทของเรือ 

 บทบัญญัติอันเก่ียวดวยกระบวนการจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 จะมีหลักเกณฑท่ีแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการใชงานเรือเปนสําคัญ

รวมท้ังประเภทและขนาดของเรือท่ีจะขอรับการจดทะเบียนเรือซ่ึงแบงออกไดดังตอไปนี ้

 2.1.1.1 เรือซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย จะไดรับการจด

ทะเบียนเปนเรือไทยเฉพาะเม่ือเปนเรือประเภทและขนาดดังตอไปนี้226117  

                                           

 115 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 51 เรือไทยเทานั้นท่ีมีสิทธิใชธงชาติไทยได 

 ถาเรือลําใดซ่ึงมิใชเรือไทยใชธงชาติไทยเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนเรือไทยตองถือวาหรือลํานั้นฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้ 

 116 ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.170. 

 117 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้เม่ือไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือไทย 

 สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

 1. เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

 



117 

 

 

 

 (1) เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

 (2) เรือทะเลท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสข้ึนไป 

 (3) เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสข้ึนไป 

 2.1.1.2 เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการประมง จะไดรับการจดทะเบียนเปน

เรือไทยเฉพาะเม่ือเปนเรือประเภทและขนาดดังตอไปนี้227118  

 (1) เรือกลทุกขนาด 

 (2) เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสข้ึนไป 

 2.1.1.3 เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ

โดยเฉพาะ 

  เรือท่ีมีวัตถุประสงคดังกลาวกฎหมายมิไดกําหนดประเภทและขนาดของ

เรือท่ีจะขอรับการจดทะเบียนไวแตอยางใด อีกท้ังไมมีบทบัญญัติใดๆ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนวาเรือท่ีมีวัตถุประสงคดังกลาวสามารถขอรับจดทะเบียนเปน

เรือไทยไดหรือไมดังเชนกรณีของเรือท่ีมีวัตถุประสงคทําการคาในนานน้ําไทยและทําการประมงตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แตอาจสังเกตไดจากมาตรา 7 ทวิแหง

                                           

 2. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสข้ึนไป 

 3. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสข้ึนไป 

 118 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

 มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้เม่ือไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือไทย 

 สําหรับการประมง 

 1. เรือกลทุกขนาด 

 2. เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสข้ึนไป 
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พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือซ่ึงใชประกอบการขนสงทางทะเล

ระหวางประเทศโดยเฉพาะโดยมีเนื้อหาวา “ผู ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย ซ่ึงใช

ประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะ......” แสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 มีเจตนารมณจะใหเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสงทางทะเลระหวาง

ประเทศโดยเฉพาะไดรับการจดทะเบียนเชนกัน228

119 

 2.1.2 เง่ือนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจาของเรือ 

 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ

การรับจดทะเบียนเรือในสวนท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือนั้นจะแตกตางกันไปซ่ึงข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคการใชงานเรือเปนสําคัญดังท่ีปรากฏรายละเอียดตอไปนี้ 

 2.1.2.1 สัญชาติของเจาของเรือ 

 (1) เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย  

 เจาของเรือซ่ึงประสงคจะจดทะเบียนเรือสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย

จะตองมีคุณสมบัติดานสัญชาติท่ีเก่ียวโยงกับประเทศไทยอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 229120 

                                           

 119 ไผทชิต เอกจริยกร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 29, น.172. 

 120 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยไดตามมาตรา 47 ตอง

มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติ

ไทย 

 (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 
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 1. กรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดา จะตองเปนผูมีสัญชาติไทย 

 2. กรณีท่ีเปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนผูเปนหุนสวนท้ังหมด

จะตองเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 3. กรณีท่ีเปนรัฐวิสาหกิจจะตองจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ 

 4. กรณีคุณสมบัติของเจาของเรือซ่ึงนิติบุคคล จะตองไดรับการจัดตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทกําหนดใหตองมีท่ีตั้งสํานักงาน

ใหญอยูในราชอาณาจักรไทยเทานั้น และตองปรากฏวาอํานาจในการควบคุมบริหารนิติบุคคลท้ังหมดเปน

ของบุคคลผูมีสัญชาติไทยหรือในกรณีท่ีมีหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการจํานวนหลายคนตอง

ปรากฏวาอํานาจสวนขางมากในการบริหารกิจการนั้นเปนของบุคคลผูมีสัญชาติไทย ในสวนทุนของนิติ

บุคคลนั้นจะตองถือครองโดยบุคคลผูมีสัญชาติไทยในสัดสวนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบของทุนท้ังหมด 

และสําหรับกรณีท่ีเปนบริษัทจํากัด จะตองไมมีขอบังคับท่ีอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ โดยมี

                                           

  (ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดา

ซ่ึงมีสัญชาติไทย 

  (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมดเปน

บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

  (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยหุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุน

ชนิดออกใหแกผูถือ 

  (ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุน

อันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
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วัตถุประสงคเพ่ือการควบคุมตรวจสอบสัดสวนเจาของทุนท่ีเปนคนตางชาตมิิใหมีอัตราสวนท่ีมากเกินกวา

หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดนั่นเองซ่ึงรายละเอียดคุณสมบัติของนิติบุคคลแตละประเภทมีดังตอไปนี้ 

 ก. หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 ข. หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด

ท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย และทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตาง

ดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 ค. บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย หุนอัน

เปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว และไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 ง. บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย

และหุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวตามกฎหมายวา

ดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 (2) เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับการประมง 

 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มิไดบัญญัติหลักเกณฑ

เก่ียวกับคุณสมบัติของเจาของเรือซ่ึงประสงคจะใชเรือสําหรับการประมงไวแตอยางใด 

 (3) เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสงทางทะเลระหวาง

ประเทศโดยเฉพาะ 

 เจาของเรือซ่ึงประสงคจะใชเรือสําหรับประกอบการขนสงทางทะเล

ระหวางประเทศโดยเฉพาะ และไมใชเรือทําการคาในนานน้ําไทยนั้นจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
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กฎหมายไทยโดยตองมีท่ีตั้งสํานักงานใหญอยูในราชอาณาจักรไทย มีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติ

ไทย และมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้230121 

 1. ในกรณีท่ีเปนบริษัทจํากัด จะตองมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนไม

นอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว และไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 2. ในกรณีท่ีเปนเปนบริษัทมหาชนจํากัด จะตองมีหุนอันเปนทุนชําระ

แลวไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาววาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 จะเห็นไดวาเง่ือนไขการจดทะเบียนของเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับ

ประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะนั้นมีขอแตกตางจากเง่ือนไขการจดทะเบียนของ

เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยในขอท่ีวา เรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการ

ขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะนั้น มิไดมีบัญญัติแหงกฎหมายมาตราใดท่ีกําหนดเง่ือนไข

เก่ียวกับประเภทและขนาดของเรือซ่ึงจะทําการจดทะเบียนไวดังเชนท่ีกําหนดไวในกรณีของเรือท่ีมี

วัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยกับเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับการประมงตามมาตรา 8 แหง

                                           

 121 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 ทวิ ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงใชประกอบการขนสงทางทะเลระหวาง

ประเทศโดยเฉพาะและไมทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 47 ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

 (1) เปนบริษัทจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของ

บุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 (2) เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด

เปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวย

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
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พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงทําใหเกิดประเด็นปญหาทางขอกฎหมายวาเรือท่ีมี

วัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะจะสามารถจดทะเบียนเรือได

หรือไมเพราะไมมีกฎหมายอนุญาตใหจดทะเบียนไวโดยตรง และในสวนของคุณสมบัติของเจาของเรือนั้นก็

จํากัดเฉพาะนิติบุคคลท่ีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเทานั้น ไมรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้ ดวยเหตุท่ีรัฐบาลไทยตองการสงเสริมใหมีกองเรือ

พาณิชยไทยสําหรับเพ่ิมการคาระหวางประเทศจํานวนเพ่ิมข้ึน จึงลดสัดสวนจํานวนผูถือหุนซ่ึงมีสัญชาติ

ไทยลงจากกรณีเดิมท่ีการจดทะเบียนเรือสําหรับการคาในนานน้ําไทยตองมีผูถือหุนเปนคนไทยไมนอยกวา

รอยละเจ็ดสิบเหลือเพียงรอยละหาสิบเอ็ดสําหรับการจดทะเบียนเรือท่ีมีวัตถุประสงคประกอบการขนสง

ทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะเพ่ือดึงดูดผูประกอบการตางชาติใหนําเรือมาจดทะเบียนเปนเรือไทย

เพ่ิมมากข้ึน 

 2.1.2.2 ถ่ินท่ีอยูหรือสถานประกอบการของเจาของเรือ 

  ในกรณีของเจาของเรือซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยนั้นไมจําตอง

มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย กลาวคือ แมเจาของเรือจะอาศัยอยูในตางประเทศก็สามารถขอจดทะเบียนเรือ

ไทยได แตในกรณีของเจาของเรือซ่ึงเปนนิติบุคคลนั้นแมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จะ

มิไดบัญญัติใหตองมีสถานประกอบการหลักตั้งอยูในประเทศไทย แตเม่ือพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 7 

และมาตรา 7 ทวิ ท่ีกําหนดใหนิติบุคคลตองจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนั้น จะเห็นไดวา โดยสภาพแลวตาม

กฎหมายไทยวาดวยหุนสวนบริษัท นิติบุคคลไทยจะตองมีสถานประกอบการหลักตั้งอยูในราชอาณาจักร

ตั้งแตตอนจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

 จากหลักเกณฑ เง่ือนไขการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ดังกลาวขางตน สามารถสรุปความไดวากฎหมายไทยเก่ียวกับ

การจดทะเบียนเรือซ่ึงจะทําใหเรือไดรับสัญชาติไทยนั้นพิจารณาหลักการใหสัญชาติไทยแกเรือโดยคํานึงถึง

หลักเกณฑในเรื่องตอไปนี้ประกอบกัน ไดแก (1) วัตถุประสงคของการใชเรือและประเภทเรือ (2) สัดสวน

การถือครองกรรมสิทธิ์ของเจาของเรือผูมีสัญชาติไทย (3) สัญชาติของบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมบริหาร

กิจการของเจาของเรือท่ีเปนนิติบุคคล และ (4) ถ่ินท่ีอยูของเจาของเรือท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึงจะเห็นไดวา 

กฎหมายไทยวาดวยการรับจดทะเบียนเรือนั้นใหความสําคัญกับสัญชาติของผูถือกรรมสิทธิ์เรือในฐานะท่ี
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เปนจุดเก่ียวโยงสําหรับการพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเรือไทย กลาวคือ หากผูถือกรรมสิทธิ์เรือไมวา

จะประสงคใชเรือสําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือการขนสงทางทะเลระหวางประเทศก็ตาม ขาด

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ กําหนดแลว ยอมไมสามารถจดทะเบียนเรือเปนเรือ

ไทยได นอกจากนี้ พระราชบัญญัติเรือไทยยังหามมิใหมีการถือกรรมสิทธิ์เรือไทยแทนคนตางดาวไวดวย 231

122

                                           

 122 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 ตรี หามมิใหบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 

 (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

 (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา7 ทวิ 

  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิแลวแตกรณี 

  มาตรา 7 จัตวา หามมิใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตาม 7 ทวิแทนคนตางดาว 

 (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถ

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ 
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จึงกลาวไดวา ประเทศไทยมีหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือท่ีคอนขางเครงครัดอันเขาลักษณะของการจด

ทะเบียนเรือแบบปดซ่ึงใชหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ในการรับจดทะเบียนเรือนั่นเอง 

 2.1.3 เง่ือนไขเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ   

 ในการยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้น เรือลําท่ีจะจดทะเบียนจะตอง

ผานการตรวจเรือจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีอยางถูกตองตามกฎหมาย

วาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 23 2

123 โดยเจาของเรือจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงการตรวจเรือใหนาย

ทะเบียนเรือเก็บรักษาไว233124 

 2.1.4 เง่ือนไขทางดานเอกสารการจดทะเบียนเรือ 

 นอกจากใบสําคัญแสดงการตรวจเรือแลว เอกสารสําคัญท่ีจะตองสงมอบใหแก

นายทะเบียนเรือเพ่ือขอจดทะเบียนเรือไทยนั้น ไดแก คําแสดงกรรมสิทธิ์และคํารับรองวาเง่ือนไขในการท่ี

จะถือกรรมสิทธิ์ไดเปนไปตามมาตรา 7125เพ่ือแสดงวากรรมสิทธิ์ในเรือนั้นเปนของบุคคลผูมีคุณสมบัติท่ีจะ

                                           

 123 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 10 ในการขอจดทะเบียนเปนเรือไทยผูขอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  3. ยื่นใบสําคัญแสดงการตรวจเรือซ่ึงพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*ไดออกใหตามมาตรา 12 

มาตรา 12 เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดงตอนายทะเบียน

เรือวาเรือนั้นไดรับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ถูกตองตาม

กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

 124 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 13 ในการรับจดทะเบียนเปนเรือไทยใหนายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไว 

 125 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 10 ในการขอจดทะเบียนเปนเรือไทยผูขอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 1. ยื่นคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 
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ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางแทจริง เชน สําเนาบัตรประชาชน 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัท บัญชีรายชื่อผูถือหุน เปนตนและผูขอจดทะเบียนเรือ

จะตองแจงชื่อผูควบคุมเรือ 235

126 โดยขอมูลชื่อท่ีอยูของเจาของกรรมสิทธิ์เรือกับชื่อของผูควบคุมเรือจะแสดง

เปนหลักฐานอยูในสมุดทะเบียนเรือไทย และหากเจาของเรือเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด จะตองมีชื่อ

และท่ีอยูของผูจัดการหางหุนสวนหรือกรรมการผูจัดการบริษัทปรากฏในสมุดทะเบียนเรือดวย 236

127 

                                           

 2. ทําคํารับรองวาเง่ือนไขในการท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ไดเปนไปตามมาตรา 7 และนําพยานหลักฐาน

มาพิสูจนคํารับรองนั้นถาผูขอเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดตองนําใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของ

หางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมาแสดง 

 3. ยื่นใบสําคัญแสดงการตรวจเรือซ่ึงพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ได

ออกใหตามมาตรา12 

 4. ยื่นรายการแสดงวันเดือนปและตําบลท่ีตอเรือนั้นเสร็จเทาท่ีจะแสดงได 

 5. ถาเรือนั้นเดิมเปนของคนตางดาวใหแจงชื่อเรือซ่ึงใชอยูเดิมนั้นดวย 

 6. แสดงชื่อผูควบคุมเรือ 

 126 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 10 ในการขอจดทะเบียนเปนเรือไทยผูขอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 6. แสดงชื่อผูควบคุมเรือ 

 127 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

มาตรา 14 สมุดทะเบียนเรือไทยใหทําตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* และใหมี

รายการดังตอไปนี้ดวย 

  1. ชื่อเรือชื่อเมืองทาท่ีเรือนั้นจดทะเบียนและชื่อผูควบคุมเรือ 

  2. ประเภทของเรือชื่ออูและชื่อเจาของอูท่ีตอเรือนั้น 

  3. รายการตรวจเรือ 

  4. รายการแสดงการไดกรรมสิทธิ์ตามท่ีปรากฏในคํารับรอง 

  5. ชื่อท่ีอยูและอาชีพการงานของผูท่ีลงทะเบียนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 
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 เม่ือเรือไดรับการจดทะเบียนเปนเรือไทยแลว นายทะเบียนเรือจะออกใบ

ทะเบียนเรือใหแกผูขอจดทะเบียนเรือเพ่ือเปนหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเรือ 237

128 โดยผูควบคุมเรือมี

หนาท่ีตองเก็บรักษาใบทะเบียนเรือไวในเรือเปนเอกสารประจําเรือเสมอเสมอตลอดระยะเวลาท่ียังคงใช

เรือนั้นและตองนํามาแสดงเม่ือเจาพนักงานขอตรวจ 2 38

129และหากภายหลังจากจดทะเบียนเรือแลว 

กรรมสิทธิ์ในเรือเปลี่ยนแปลงไป เจาของเรือจะตองสงมอบใบทะเบียนเรือพรอมท้ังคํารับรองสัญชาติของ

เจาของเรือใหแกนายทะเบียนเรือ 2 39

130โดยนายทะเบียนเรือจะตองบันทึกการนั้นไวในทะเบียนเรือเปน

                                           

 ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดใหมีชื่อและท่ีอยูของผูจัดการหรือกรรมการดวย 

 128 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 16 เม่ือไดจดทะเบียนเรือแลวใหนายทะเบียนเรือออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนตามแบบพิมพ

ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ใหแกผูขอจดทะเบียนใบสําคัญนี้ใหเรียกวา “ใบทะเบียน” 

 129 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 17 ในระหวางเวลาท่ีคงใชเรือนั้นใบทะเบียนใหใชเปนเอกสารประจําเรือและผูควบคุมเรือตอง

รักษาไวในเรือเสมอผูใดจะเอาไปเสียจากเรือไมไดนอกจากเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืนและเม่ือเจาพนักงานขอตรวจผูควบคุมเรือตองนําออกแสดงทันที 

 130 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 29 เม่ือกรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของผูใดโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม

ใหผูนั้นสงใบทะเบียนพรอมท้ังคํารับรองและพยานหลักฐานเก่ียวกับสัญชาติของตนตอนายทะเบียนเรือ

ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปนของผูนั้น 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 

มาตรา 32 เม่ือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปเปน

ของบุคคลอ่ืนใดโดยนิติกรรมหรือโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมใหหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการ

บริษัทแลวแตกรณีแจงความตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในสามสิบวัน
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หลักฐานไวทุกครั้ง240

131 หากสัญชาติของเจาของเรือเปลี่ยนแปลงไปจนขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามท่ีกฎหมายกําหนดก็จะเปนเหตุใหเรือถูกถอนทะเบียนและสูญเสียสัญชาติไทย

ในท่ีสุด 

 2.2 หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน 

 เม่ือพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มีหลักเกณฑท่ีใหสัญชาติไทยแกเรือ

ดวยวิธีการจดทะเบียนเรือแลว สัญชาติไทยท่ีไดมาดวยการจดทะเบียนนั้นจะสิ้นสุดดวยเหตุตามท่ี

กฎเกณฑในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กําหนด ซ่ึงแบงประเภทไดดังตอไปนี้ 

 2.2.1 โดยเหตุแหงการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือ 

 เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะเสริมสรางกองเรือไทยโดยสงวนกิจการเรือ

พาณิชยไวใหเปนของคนสัญชาติไทย รัฐจึงใชอํานาจควบคุมกิจการของเรือไทยอยางใกลชิดดังจะเห็นได

จากบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการรับจดทะเบียนเรือท่ีเครงครัดในเรื่องสัญชาติของเจาของเรือผูมีกรรมสิทธิ์

ในเรือสัญชาติไทยโดยกําหนดหามมิใหบุคคลอ่ืนผูท่ีไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดเชาหรือรับ

                                           

นับแตวันท่ีตนทราบวาหุนไดตกไปเปนของบุคคลอ่ืนนั้นพรอมท้ังยื่นรายงานเก่ียวกับสัญชาติของบุคคลท่ี

ไดมาเปนเจาของหุนนั้นดวย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 

 131 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 21 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น

เปนผูหมายเหตุไวในใบทะเบียน 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือ

เจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือท่ีเรือแรกถึงแลวแตกรณีเปนผูหมาย

เหตุในใบทะเบียนแตจะตองแจงใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบและไดรับ

อนุญาตจากนายทะเบียนเรือนั้นกอน 
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เอาเรือนั้นไปทําการคาในนานน้ําไทย 241

132และหากเรือลําดังกลาวไดถูกโอนไปยังบุคคลผูไมมีคุณสมบัติเพียง

พอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได จะมีผลใหเรือถูกถอนทะเบียนเรือและสูญเสียสัญชาติ

ไทยไปในท่ีสุด ซ่ึงหลักการถอนทะเบียนเรือโดยเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เรือนั้นแบงออกเปน

การโอนกรรมสิทธิ์เรือโดยนิติกรรมและกรณีกรรมสิทธิ์เรือนั้นตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ซ่ึงผูเขียน

จะขอแยกอธิบายดังตอไปนี้ 

 2.2.1.1 กรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยโดยนิติกรรมไปยังบุคคลท่ีไมมีลักษณะท่ี

จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได หากการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไปยังผูรับโอนท่ีไมตองดวย

คุณลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยไดตามมาตรา 7 ใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเปนผูมีอํานาจเรียกคืนทะเบียนเรือและทําการถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสีย242

133 

                                           

 132 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 48 หามมิใหบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 เชาหรือรับเอา

ไปโดยประการอ่ืน ซ่ึงเรือไทยมีขนาดตามมาตรา 8 สําหรับการคาในนานน้ําไทยท่ีจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้และเอาไปทําการคาในนานน้ําไทย 

 133 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวยลักษณะท่ีจะเปนผูถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 

 1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีกลาวนั้น

เรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทย

แลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอมท้ังเอกสาร

ตางๆ ท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือให

ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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 2.2.1.2 กรณีท่ีกรรมสิทธิ์เรือไทยตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของ

บุคคลผูไมมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยไดตามมาตรา 7 ดวย

เหตุใดๆ นอกเหนือจากดวยเหตุทางนิติกรรม และเจาของเรือผูไดกรรมสิทธิ์มานั้นไมมีความประสงคจะให

เรือนั้นเปนเรือไทยตอไป เจาของเรือสามารถยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกเปนของตน หรือนับแตวันท่ีขาดลักษณะท่ี

จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7134แตหากพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของ

บุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได โดยท่ีเจาของเรือหรือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวีมิไดดําเนินการอยางใดๆ และไมมีคําสั่งจากศาลใหขายทอดตลาดเรือนั้นแกผู ท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 กรณีดังกลาว พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ใหอํานาจแก

นายทะเบียนเรือในการถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย244
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 134 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 31 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของบุคคลผูไม

ตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ก็ดีหรือในกรณีท่ีบุคคลผูเปนเจาของขาด

ลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆก็ดีถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ให

จัดการโอนไปยังผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปน

ของตนหรือนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้น

ยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นเสียภายในเกาสิบวันดังกลาวแลวดุจกัน 

 135 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 31 วรรคสอง ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดให

ถือวาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*รองขอใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนด

เกาสิบวันดังกลาวแลวเพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 
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 2.2.2 โดยเหตุแหงการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือ  

 เนื่องจากคุณสมบัติของเจาของเรือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญประการหนึ่งในการท่ีรัฐ

ใชพิจารณารับจดทะเบียนเรือไทย เพราะสัญชาติไทยของเจาของเรือจะเปนสิ่งเชื่อมโยงความสัมพันธทาง

กฎหมายกับรัฐไทยโดยจะทําใหรัฐสามารถใชอํานาจควบคุมดูแลกิจการเรือพาณิชยสัญชาติไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น มาตรา 31 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 245

136จึงกําหนด

วาหากภายหลังจากจดทะเบียนเรือแลวคุณสมบัติของเจาของเรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 7 เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมจนขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดไมวาเหตุใดๆ  เจาของเรือจะตอง

จัดการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้นไปยังบุคคลอ่ืนผูท่ีมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยไดตามมาตรา 7 หรือยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือตอนายทะเบียนเรือในกรณีท่ีไมประสงคจะให

เรือถือสัญชาติไทยตอไปภายในเวลา 90 วันนับแตวันท่ีตนขาดคุณสมบัติ  นอกจากนี้ กฎหมายยังวาง

หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนไวสําหรับกรณีการขาดคุณสมบัติของเจาของเรือบาง

ประเภท ดังตอไปนี้ 

 2.2.2.1 กรณีเจาของเรือซ่ึงเปนบริษัทจํากัด 

 (1) หากภายหลังจากจดทะเบียนเรือแลว จํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึง

เปนเจาของเรือไทยบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยสําหรับทําการคา

ในนานน้ําไทยไดตามมาตรา 7 กลาวคือ มีการโอนหุนไปใหแกคนตางดาวจนทําใหสัดสวนหุนท่ีถือครอง

                                           

7 เม่ือขายไดและหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะ

ไดรับ 

มาตรา 31 วรรคสาม ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิได

จัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลว

ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 136 อางแลว เชิงอรรถท่ี 136. 
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โดยผูถือหุนท่ีเปนคนสัญชาติไทยลดลงจนกระท่ังหุนอันเปนทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัดนั้นมีนอยกวา

รอยละเจ็ดสิบ กรณีดังกลาวพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กําหนดใหมีการขายทอดตลาดหุน

ซ่ึงไดโอนไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นใหแกบุคคลท่ีมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได

ตามมาตรา 7 แตถาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงประกาศขายทอดตลาดหุนครั้งแรก ไมมีผูซ้ือหุนจนครบ

จํานวนท่ีจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือเสีย246
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 137 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัท

ขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรอง

ขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแต

กรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอนไปและเปน

เหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามีจํานวนมากกวาท่ี

จําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปนลําดับข้ึนไปจนครบ

จํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 หุนนอกนั้นไมตองขาย

ทอดตลาด 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรกถา

ภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดให

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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 (2) กรณีคุณสมบัติดานสัญชาติของจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัท

จํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยขาดลักษณะท่ีกําหนดไวตามมาตรา 7 ไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการจด

ทะเบียนเรือแลว เนื่องจากเง่ือนไขประการหนึ่งของบทบัญญัติมาตรา 7 (4)(ค) แหงพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 กําหนดใหเจาของกรรมสิทธิ์เรือสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยท่ีเปนบริษัทจํากัด

จะตองมีจํานวนกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมดเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย ดังนั้น หาก

เกิดเหตุการณท่ีทําใหสัญชาติของจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยขาด

ลักษณะท่ีกําหนดไวตามมาตรา  7 กรรมการผูจัดการของบริษัทนั้นตองแจงตอนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนเรือใหทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณ และถายังมิไดมีการจัด

จํานวนกรรมการใหถูกตองตามมาตรา 7 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจง ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจ

ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย247

138 

 2.2.2.2 กรณีเจาของเรือซ่ึงเปนหางหุนสวน 

  หากผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยขาดลักษณะท่ี

จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ซ่ึงผูเขียนเห็นวานาจะหมายถึงกรณีท่ีตัวบุคคลธรรมดาผู

เปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนนั้นสูญเสียสัญชาติไทยในภายหลังจากท่ีไดจดทะเบียนเรือแลวหาก

ไมมีการโอนหุนของผูเปนหุนสวนท่ีขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีใชสําหรับทําการคาใน

                                           

 138 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไม

ถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้นและถาภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 
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นานน้ําไทยไดตามมาตรา 7 ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น นายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นก็มีอํานาจถอนทะเบียนเรือนั้น248

139 

 2.2.3 โดยเหตุแหงการฝาฝนขอบังคับของกฎหมาย 

 ไดแก กรณีบุคคลผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนไดรูเห็นยินยอมในการฝาฝนขอ

หามการถือกรรมสิทธิ์เรือไทยแทนคนตางดาว เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ได

กําหนดขอหามกระทําการถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยแทนคนตางดาวหรือเปนหุนสวนของ

นิติบุคคลเจาของเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยแทนคนตางดาวไว 2 กรณีดังตอไปนี้ 

 2.2.3.1 กรณีเรือจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย  

  กฎหมายกําหนดหามบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึง

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทําการตอไปนี2้49140  

                                           

 139 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปน

ผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 

 140 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 ตรี หามมิใหบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 

 (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

 (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ 
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 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจะทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนตาง

ดาว 

 (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

 (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ 

 การฝาฝนขอหามดังกลาวขางตนจะมีผลใหนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสียโดยไมคํานึงวาเจาของเรือลํานั้นจะรูเห็นหรือยินยอม

ดวยหรือไมก็ตาม250

141 

 อยางไรก็ดี ในกรณีของการถือหุนในนิติบุคคลเจาของเรือจดทะเบียน

ตามมาตรา 7 แทนคนตางดาวนั้น หากปรากฏวานิติบุคคลท่ีเปนเจาของเรือมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใน

การนั้น เรือจะไมถูกถอนทะเบียนทันที เพราะในกรณีเจาของเรือท่ีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน

จํากัดนั้นยังมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ กฎหมาย

กําหนดใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการดําเนินการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงถูกถือครอง

แทนคนตางดาวไปยังบุคคลผูมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 

ทวิ แตหากนิติบุคคลท่ีเปนเจาของเรือนั้นไมมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได

                                           

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถ

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ แลวแตกรณี 

 141 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 57 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 7 ตรี (1) หรือมาตรา 7 จัตวา (1) หรือในกรณีท่ีมีการฝาฝน

มาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้น

เสีย 
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ตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทว ิอีกตอไปกฎหมายกําหนดใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการดําเนินการ

รองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงถูกถือครองแทนคนตางดาวไปยังบุคคลผูมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7251

142 

 2.2.3.2 กรณีของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์

เรือไทยท่ีจดทะเบียนสําหรับการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะตามมาตรา 7 ทวิ หามกระทํา

การตอไปนี้252143 

                                           

 142 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 35 ทว ิในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 และ

ขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบยีนเปนเรือไทยนั้นไดตอไปหากยังมีคุณสมบัติท่ีจะเปนผู

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ ใหนํามาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแตถา

ไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิใหนํามาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณี 

 143 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 จัตวา หามมิใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยไดตามมาตรา 7 ทว ิกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตาม 7 ทวิ แทนคนตางดาว 

 (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ 
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 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ แทนคน

ตางดาว 

 (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ  

 การฝาฝนขอหามดังกลาวขางตนโดยท่ีเจาของเรือซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นรูเห็นหรือยินยอมดวย ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย253

144 

 อยางไรก็ดี ในกรณีของการถือหุนในนิติบุคคลเจาของเรือจดทะเบียน

ตามมาตรา 7 ทวิ แทนคนตางดาวนั้น หากปรากฏวานิติบุคคลท่ีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด

เจาของเรือมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยในการนั้น เรือจะไมถูกถอนทะเบียนทันที เพราะหากบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัดเจาของเรือนั้นยังมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได

ตามมาตรา 7 ทวิ กฎหมายกําหนดใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการดําเนินการรองขอใหศาลสั่งขาย

ทอดตลาดหุนซ่ึงถูกถือครองแทนคนตางดาวไปยังบุคคลผูมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ เสียกอน ซ่ึงหากไมมีผูอ่ืนซ้ือหุนจนครบจํานวนท่ีจะทําใหบริษัทมีลักษณะ

จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ นายทะเบียนเรือจะดําเนินการถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 254

145  

                                           

 144 มาตรา 57 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481, อางแลว เชิงอรรถท่ี 143. 

 145 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 35 ทว ิในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (2) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ

และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไปใหนํามาตรา 34 มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
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 2.2.4 โดยเหตุการณบางประการท่ีกฎหมายกําหนด 

 ไดแก กรณีมีเหตุการณตอไปนี้เหตุใดเหตุหนึ่งเกิดข้ึนแกเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลว กฎหมายกําหนดใหการจดทะเบียนเรือไทยสิ้นสุดลง ไดแก กรณีเรือสูญหาย ถูกขาศึกคราห ถูกเพลิง

เผาผลาญ อับปาง ถูกทําลาย หรือถูกละท้ิง255

146 

 

 

 2.3 หลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ 

 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มีบทบัญญัติซ่ึงกําหนดใหเจาของเรือตอง

คืนทะเบียนเรือเรือแกนายทะเบียนเรือเพ่ือดําเนินการถอนทะเบียนเรือสําหรับกรณีท่ีเรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยถูกถอนทะเบียนเรือเนื่องจากเหตุท่ีเรือนั้นไดรับการโอนกรรมสิทธิ์โดยทางนิติกรรมไปยังบุคคลผูไม

มีคุณสมบัติจะเปนเจาของเรือไทยได รวมถึงกรณีเรือสูญหายถูกขาศึกคราห ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปางถูก

ทําลาย หรือถูกละท้ิงดวย256

147 

 จากหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ดังกลาวขางตน จะเห็นวา

กฎหมายทะเบียนเรือไทยมีความคลายคลึงกับหลักเกณฑตามกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรใน

เรื่องของหลักการรับจดทะเบียนเรือแบบปดท่ีคํานึงถึงความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) ระหวาง

                                           

 146 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 22 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกคราห ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง 

ทําลาย หรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณและใหนายทะเบียนเรือนั้นบันทึกขอความท่ีไดรับแจงลงไวใน

สมุดทะเบียนเปนหลักฐาน 

มาตรา 45 การจดทะเบียนเปนเรือไทยสิ้นไปดวยเหตุตางๆ ดังระบุไวในมาตรา 22 

 147 ดูมาตรา 22 และ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
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เจาของเรือกับรัฐผูรับจดทะเบียนเรือเปนสําคัญ โดยเจาของเรือจะตองเปนผูมีสัญชาติไทยในชวงยื่นคํารอง

ขอจดทะเบียนเรือและภายหลังจากจดทะเบียนเรือแลวสัญชาติไทยนั้นจะตองคงอยูตลอดระยะเวลาของ

การจดทะเบียนเรือ หากปรากฏขอเท็จจริงข้ึนในภายหลังวาเจาของเรือขาดคุณสมบัติเชนวานั้นแลว 

ยอมจะมีผลใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจถอนทะเบียนของเรือนั้นซ่ึงจะทําใหเรือสูญเสียสัญชาติไทยและไม

มีสิทธิชักธงสัญชาติไทยอีกตอไป 

 กลาวโดยสรุปไดวา เหตุแหงการสูญเสียสัญชาติเรืออันมีผลใหเรือถูกถอนทะเบียนเรือตาม

กฎหมายไทยนั้นมีหลายประการซ่ึงโดยสวนมากแลวจะเปนเหตุอันเก่ียวดวยคุณสมบัติของเจาของเรือและ

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในเรือ และเม่ือทะเบียนเรือถูกถอนยอมเปนเหตุใหสัญชาติเรือสิ้นสุดไปดวย

เพราะกฎหมายไทยใหสัญชาติแกเรือวิธีการจดทะเบียนเรือ ดังนั้นการสูญเสียสัญชาติเรือจึงตองเกิดจาก

การถอนทะเบียนเรือเชนเดียวกันจึงอาจกลาวไดวา กฎหมายไทยใหอํานาจรัฐในการควบคุมดูแลเรือ

สัญชาติไทยอยางเขมงวด ไมประสงคจะใหคนตางดาวมีบทบาทในกิจการเรือไทยมากเกินกวาบุคคลผูมี

สัญชาติไทย ซ่ึงก็คือการสงวนกิจการเรือไทยไวใหเปนของคนไทยนั่นเอง 
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บทที่ 4 

วิเคราะหหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 

 

 การจดทะเบียนเรือภายใตพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปนวิธีการไดมาซ่ึง

สัญชาติไทยของเรือวิธีหนึ่งนอกเหนือไปจากการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยโดยผลทางกฎหมาย โดยหลักเกณฑ

การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจะมีหลักเกณฑท่ีแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค

ของการใชเรืออันไดแก การจดทะเบียนเรือสําหรับการคาในนานน้ําไทย 257

1 การจดทะเบียนเรือสําหรับการ

                                           

 1 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

มาตรา 7 ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยไดตามมาตรา 47 ตอง

มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

  (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทย 

  (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 

 (ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทย 

 (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมดเปนบุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 
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ประมง 258

2 และการจดทะเบียนเรือสําหรับการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะ 259

3ประกอบกับ

ประเภทเรือและขนาดของเรือตามความในมาตรา 8 และมาตราอ่ืนท่ีเก่ียวของในพระราชบัญญัติเรือไทย 

                                           

 (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยหุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุน

ชนิดออกใหแกผูถือ 

 (ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุนอันเปน

ทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจขอคนตางดาว 

มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้เม่ือไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือไทย 

  สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

  1. เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

  2. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสข้ึนไป 

  3. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสข้ึนไป 
2 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 8 
3 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

มาตรา 7 ทวิ ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงใชประกอบการขนสงทางทะเลระหวาง

ประเทศโดยเฉพาะและไมทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 47 ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

กฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) เปนบริษัทจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของ

บุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 (2) เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด

เปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 
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พุทธศักราช 2481 นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดเง่ือนไขในการพิจารณารับจดทะเบียนเรือเปนเรือ

สัญชาติไทยในเรื่องอ่ืนๆ อีก เชน คุณสมบัติในเรื่องสัญชาติของเจาของเรือท่ีจะสามารถจดทะเบียนเรือ

ไทยวาตองเปนบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยซ่ึงคุณสมบัติของเจาของเรือถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ี

นายทะเบียนเรือจะตองใชพิจารณาประกอบการรับจดทะเบียนเรือ นอกจากนี้ เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเปน

เรือไทยจะตองมีคนประจําเรือซ่ึงมีสัญชาติไทยในจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 260

4 เปนตน เง่ือนไขตามท่ีกลาว

เหลานี้แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยใชวิธีการจดทะเบียนเรือแบบปดซ่ึงยึดหลักความเก่ียวโยงอันแทจริง

(genuine link) ระหวางเรือกับรัฐผูใหสัญชาติเรือในการรับจดทะเบียนเรือ ซ่ึงเม่ือเรือไดรับการจด

ทะเบียนแลวก็จะมีผลใหเรือไดรับสัญชาติไทย261

5และมีสิทธิชักธงเรือไทย262

6 

                                           

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 4 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

มาตรา 50 คนประจําเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนตามความในมาตรา 7 ซ่ึงสามารถทําการคาในนานน้ําไทยได

ทุกคนตองเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

 สําหรับคนประจําเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนตามความในมาตรา 7 ทวิ เพ่ือใชประกอบการขนสงทาง

ทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะตองมีอัตราสวนของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 5 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้เม่ือไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือไทย 

 สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

 1. เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

 2. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสข้ึนไป 

 3. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสข้ึนไป 

 สําหรับการประมง 

 1. เรือกลทุกขนาด 

 2. เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสข้ึนไป 
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 เม่ือพิจารณาหลักเกณฑตางๆ อันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียนแลว จะ

เห็นวาโดยหลักแลวเม่ือมีเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือเกิดข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด นายทะเบียนเรือจะ

ดําเนินการถอนทะเบียนเรือแลวจึงมีผลใหเรือนั้นสูญเสียสัญชาติไทยเวนแตกรณีท่ีเกิดเหตุกับตัวเรือ ไดแก 

เรือสูญหาย ถูกขาศึกคราห ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิงซ่ึงมีผลใหการจดทะเบียนเรือ

สิ้นผลไปทันทีโดยไมจําตองดําเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือกอนท้ังนี้ หลักเกณฑอันเก่ียวดวยการสูญเสีย

สัญชาติเรือควรท่ีจะตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติเรือท่ีใชหลักความเก่ียวโยงอัน

แทจริง (genuine link) อยางไรก็ดีผูเขียนพบวาบทบัญญัติในเรื่องการสูญเสียสัญชาติเรือไทยท่ีมีอยูใน

ปจจุบันนั้นยังขาดความชัดเจนในบางเรื่องเนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ไดรับการ

ประกาศใชบังคับมาเปนระยะเวลานานโดยไดรับการแกไขเพ่ิมเติมนอยครั้ง ทําใหขาดหลักเกณฑบางเรื่อง

ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน นอกจากนี้บางมาตราไมมีความสอดคลองกับบทบัญญัติเรื่อง

หลักเกณฑการไดมาซ่ึงสัญชาติของเรือ และยังคงมีประเด็นขอกฎหมายบางประการท่ีไมชัดเจน และไม

ครอบคลุมหรือสอดคลองกับบทบัญญัติอ่ืนๆ ของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481ในประเด็น

ตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ความไมชัดเจนของหลักเกณฑทางกฎหมายบางประการ 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ไดรับการประกาศใชในประเทศไทย

มาเปนระยะเวลานาน และแมจะมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายมาหลายครั้ง แตปรากฏวา

บทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนไดรับการแกไขเพ่ิมเติมนอยครั้ง ทําให

ขาดหลักเกณฑบางเรื่องซ่ึงสงผลใหไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและไมครอบคลุมสอดคลองกับ

บทบัญญัติเรื่องการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนท่ีไดรับการแกไขเพ่ิมเติมไปแลวหลายครั้ง ซ่ึง

                                           

 6 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

มาตรา 51 เรือไทยเทานั้นท่ีมีสิทธิใชธงชาติไทยได 

 ถาเรือลําใดซ่ึงมิใชเรือไทย ใชธงชาติไทยเพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนเรือไทย ตองถือวาเรือลํานั้นฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้ 
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ประเด็นปญหาความไมชัดเจนของหลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติเรือจดทะเบียนนั้น

มีดังตอไปนี้ 

 1.1 ความไมชัดเจนของหลักเกณฑเกี่ยวกับการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากทําการคาในนานน้ําไทย 

 1.1.1 กรณีเรือจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสงทางทะเล

ระหวางประเทศโดยเฉพาะตามมาตรา 7 ทวิ 

 เนื่องจากระบบการจดทะเบียนเรือของประเทศไทยเปนระบบปดซ่ึงยึด

หลักความเก่ียวโยงอันแทจริง หรือ Genuine Link ท่ีใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานสัญชาติของเจาของ

เรือเปนหลักสําคัญในการใชอํานาจควบคุมดูแลกองเรือพาณิชยไทยกลาวคือ เรือท่ีไดรับการจดทะเบียน

เปนเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จะตองถูกถือครองกรรมสิทธิ์โดยเจาของเรือผู

มีสัญชาติไทยท้ังกอนและหลังการจดทะเบียนเรือ โดยจะเห็นไดวาเดิมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

2481 มาตรา 7 263

7 ใหสิทธิจดทะเบียนเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับการคาในนานน้ําไทยเฉพาะแกบุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยหรือหากเปนนิติบุคคลจะตองปรากฏวาอํานาจในการควบคุมบริหารเรือเปนของ

คนไทยและมีทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของคนไทย ตอมาในป พ.ศ. 2540 มีการแกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 7 ทวิ 2648 เพ่ือสงเสริมการลงทุนของชาวตางชาติในกิจการกองเรือพาณิชยของไทยมากข้ึนโดยลด

สัดสวนการถือครองกรรมสิทธิ์เรือโดยคนไทยลงเหลือเพียงรอยละหาสิบเอ็ดและอนุญาตใหคนตางชาติเขา

มาถือครองหุนในบริษัทไดมากกวาเดิมถึงรอยละสี่สิบเกาสําหรับเรือท่ีมีวัตถุประสงคใชประกอบการขนสง

ทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะแตมีขอสังเกตวา บทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของ

เรือจดทะเบียนมิไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือซ่ึงมีวัตถุประสงคใชประกอบการ

ขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะใหสอดคลองกันกับบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการจดทะเบียนเรือ

ตามมาตรา 7 ทวิ แตอยางใด ซ่ึงจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แบงแยก

                                           

 7อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 

 8อางแลว เชิงอรรถท่ี 3 



143 

 

 

 

บทบัญญัติหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือแตกตางกันตามวัตถุประสงคการใชงานเรือโดยเฉพาะโดยบัญญัติ

ไวแยกกันแตละมาตราอันไดแกมาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 8 แตปรากฏวาบทบัญญัติในเรื่องการ

ถอนการจดทะเบียนเรือไทยจะกําหนดเฉพาะกรณีเรือจดทะเบียนท่ีทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 7 

เทานั้น แตมิไดกลาวถึงเรือจดทะเบียนท่ีทําการขนสงระหวางประเทศตามมาตรา 7 ทวิดวย คงมีเพียง

บทบัญญัติเรื่องการถอนทะเบียนเรือจากเหตุท่ีมีการถือกรรมสิทธิ์แทนคนตางดาวเทานั้นท่ีกําหนด

ครอบคลุมถึงเรือจดทะเบียนตามมาตรา 7 ทวิ ทําใหเกิดปญหาจากความไมชัดเจนข้ึนวาการถอนทะเบียน

เรือท่ีมีวัตถุประสงคประกอบใชการขนสงระหวางประเทศโดยเฉพาะนั้นเกิดข้ึนในกรณีใดไดบาง และ

บทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาใน

นานน้ําไทยสามารถนํามาปรับใชกับกรณีเรือจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการขนสงทาง

ทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะไดหรือไม 

 1.1.2 กรณีเรือจดทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับทําการประมงตามมาตรา 89 

 โดยท่ีมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

กําหนดใหเรือซ่ึงใชสําหรับการประมงเปนเรือสัญชาติไทยเม่ือไดรับการจดทะเบียนแลว แตไมปรากฏวา

กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดหลักเกณฑในเรื่องคุณสมบัติของเจาของเรือไวดังเชนเรือจดทะเบียนตาม

วัตถุประสงคประเภทอ่ืน คงมีเพียงการกําหนดประเภทและขนาดของเรือท่ีสามารถนํามาจดทะเบียน

สําหรับการประมงไดตามมาตรา 8 เทานั้น นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวของกับ

หลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติเรือจดทะเบียนแลวพบวากฎหมายกลาวถึงเฉพาะการสูญเสียสัญชาติของ

เรือซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยเปนสวนใหญ โดยมิไดกําหนดใหครอบคลุมถึงเรือจด

ทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคสําหรับการประมงแตอยางใด ทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติวา

เรือซ่ึงจดทะเบียนสําหรับการประมงนั้นจะสูญเสียสัญชาติไทยจากกรณีใดบาง และบทบัญญัติอันเก่ียวดวย

การสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยสามารถนํามา

ปรับใชกับกรณีเรือจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับการประมงไดหรือไม  

                                           

 9อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 
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 1.2 ความไมชัดเจนของหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนจาก

เหตุแหงความบกพรองของคุณสมบัติของเจาของเรือบางประเภท 

 เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายรับจดทะเบียนเรือแบบปดโดยใชหลักความเก่ียว

โยงอันแทจริง (genuine link) ซ่ึงใหความสําคัญกับสัญชาติของเจาของเรือเปนปจจัยหลักในการพิจารณา

รับจดทะเบียนเรือ โดยเจาของเรือจะตองเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามสัดสวนท่ีพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 กําหนด ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวจะบัญญัติคุณสมบัติของเจาของเรือท่ีสามารถยื่นขอ

จดทะเบียนเรือไทยไวหลายประเภทโดยมีเง่ือนไขรายละเอียดแตกตางกัน และกฎหมายฉบับดังกลาวมี

กฎเกณฑท่ีบังคับถอนทะเบียนเรือไทยอันเปนเหตุแหงการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนสําหรับ

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือภายหลังจากการจดทะเบียนเรือและการเปลี่ยนแปลง

นั้นทําใหเจาของเรือขาดคุณสมบัติอันจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง 266

10 มาตรา 3311 

                                           

 10 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของบุคคลผูไม

ตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ก็ดีหรือในกรณีท่ีบุคคลผูเปนเจาของขาด

ลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆก็ดีถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ให

จัดการโอนไปยังผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปน

ของตนหรือนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้น

ยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นเสียภายในเกาสิบวันดังกลาวแลวดุจกัน 

 11 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปน

ผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 
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มาตรา 3412 และมาตรา 3513 แตปรากฏวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไมครอบคลุมคุณสมบัติของ

เจาของเรือบางประเภทสงผลใหเกิดปญหาความไมชัดเจนของคุณสมบัติเจาของเรือในเรื่องตอไปนี้ 

 

                                           
12 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาด

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอให

ศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแต

กรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอนไปและเปน

เหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามีจํานวนมากกวาท่ี

จําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปนลําดับข้ึนไปจนครบ

จํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 หุนนอกนั้นไมตองขาย

ทอดตลาด 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรกถาภายใน

กําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 13 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไม

ถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา7ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้นและถาภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา

สอบถามได 



146 

 

 

 

 1.2.1 กรณีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือประเภทบุคคลธรรมดา 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 7 (1) 270

14 

บัญญัติใหบุคคลธรรมดาเจาของเรือซ่ึงจะจดทะเบียนเปนเรือไทยสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยตองถือ

สัญชาติไทย แตบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับการถอนทะเบียนเรือไทยมิไดกําหนดไวชัดเจนวา หากภายหลัง

จากจดทะเบียนเรือแลว เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของบุคคลผูเปนเจาของเรืออันสงผลใหบุคคลนั้น

สูญเสียสัญชาติไทย ซ่ึงเปนกรณีท่ีเจาของเรือขาดคุณสมบัติท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ไดตอไป จะมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติไทยไปดวยหรือไม 

 1.2.2 กรณีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือประเภทหางหุนสวน 

 เนื่องจากเจาของเรือประเภทหางหุนสวนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนเรือไทยท่ี

มีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทย ซ่ึงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 7 15

แบงประเภทเจาของเรือซ่ึงเปนหางหุนสวนออกเปน 3 ประเภทตามหลักการท่ีกําหนดในบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันไดแก (1) หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน (2) หางหุนสวนสามัญ

จดทะเบียนและ (3) หางหุนสวนจํากัดซ่ึงหางหุนสวนแตละประเภทพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

2481 จะกําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติเจาของเรือท่ีจะจดทะเบียนเรือแตกตางกันแตคุณสมบัติท่ีมีอยูรวมกัน

ของหางหุนสวนทุกประเภทท่ีจะสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 ไดแก ตัวบุคคลผูเปนหุนสวน

ท้ังหมดจะตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น 272

16และจะตองมีสัญชาติไทยทุกคนเวนแตกรณีของหางหุนสวน

                                           

 14 อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 

 15 อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 

 16 อยางไรก็ดี หลักเกณฑขอนี้แตกตางจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ี

มิไดกําหนดบังคับใหเฉพาะแตบุคคลธรรมดาเทานั้นท่ีจะเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนทุกประเภท ดังนั้น 

โดยท่ัวไปแลวบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลสามารถรวมหุนกันจัดตั้งหางหุนสวนได 

ดู โสภณ รัตนากร, คําอธิบาย หุนสวนและบริษัท, พิมพครั้งท่ี 11 (มิถุนายน 2551 : สํานักพิมพนิติบรรณ

การ), น.19. 
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จํากัดท่ีกฎหมายกําหนดใหเฉพาะแตผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดเทานั้นท่ีจะตองมีสัญชาติ

ไทยอีกท้ังทุนของหางหุนสวนจํากัดไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบจะตองเปนของบุคคลสัญชาติไทยดวย

นอกจากนี้ หางหุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลดังเชนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนกับหางหุนสวนจํากัดจะตอง

จัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมายไทยซ่ึงกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนหุนสวนและบริษัทนั้นกําหนดใหท่ีตั้ง

สํานักงานใหญของหางหุนสวนนั้นจะตองตั้งอยูในประเทศไทยดวย ดังนั้น องคประกอบดานคุณสมบัติของ

หางหุนสวนทุกประเภทท่ีเปนเจาของเรือจึงมีดังตอไปนี้ 

 (1) ผูเปนหุนสวนทุกคนจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้27317 

 - เปนบุคคลธรรมดา และ 

 - มีสัญชาติไทย 

 (2) ทุนของหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือจะตองเปนของบุคคล

สัญชาติไทยไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ 

 (3) หากหางหุนสวนนั้นมีสภาพเปนนิติบุคคล จะตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายไทยเทานั้น  

 เม่ือพิจารณาหลักเกณฑอันเก่ียวดวยคุณสมบัติของเจาของเรือประเภทหาง

หุนสวนซ่ึงสามารถจดทะเบียนเรือไทยไดดังกลาวขางตนประกอบกับการพิจารณาบทบัญญัติอันเก่ียวดวย

การสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนแลว จะพบวามีมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 27 4

18 ท่ีมีหลักเกณฑอันเก่ียวดวยการถอนทะเบียนเรืออันเปนเหตุใหสูญเสียสัญชาติไทย

                                           

 17 ยกเวนกรณีหางหุนสวนจํากัดท่ีกฎหมายกําหนดใหเฉพาะแตผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัด

ความรับผิดเทานั้นท่ีตองเปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย 

 18 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปน

ผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอน
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ของเรือจดทะเบียนอันมีเจาของประเภทหางหุนสวนโดยบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดเหตุแหงการถอน

ทะเบียนเรือไวในสําหรับกรณีผูเปนหุนสวนขาดคุณสมบัติตามมาตรา 7 2 75

19 ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยได ซ่ึงหมายความวาเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยจะถูกถอนทะเบียนเรือตามมาตรา 33 

หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูเปนหุนสวนคนใดคนหนึ่งของหางหุนสวนสูญเสียสัญชาติไทยและ/หรือหุนของ

ผูเปนหุนสวนนั้นไดโอนไปเปนของนิติบุคคลอ่ืนเชน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 

บริษัทจํากัด เปนตน และแมวานิติบุคคลผูรับโอนหุนไปนั้นจะมีสัญชาติไทยก็ไมทําใหหางหุนสวนนั้นมี

ลักษณะตองตามท่ีกฎหมายมาตรา 7 กําหนดไว 

  แตผูเขียนพบวาบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการถอนทะเบียนเรือในสวน

คุณสมบัติของเจาของเรือตามมาตรา 33 ขางตนนั้นบัญญัติเพียงการถอนทะเบียนเรือจากเหตุแหงการขาด

คุณสมบัติของผูเปนหุนสวนเทานั้นมิไดบัญญัติครอบคลุมถึงกรณีการขาดคุณสมบัติอันเปนองคประกอบ

อ่ืนๆ ของหางหุนสวนดวย เชน มาตรา 33 มิไดบัญญัติครอบคลุมหลักเกณฑเรื่องสัดสวนทุนของหาง

หุนสวนจํากัดท่ีถือครองโดยบุคคลสัญชาติไทย ทําใหเกิดประเด็นปญหาวาหากทุนของหางหุนสวนจํากัด

นั้นตกเปนของคนตางดาวมากเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดแลวจะเปนเหตุใหเรือตองถูกถอนทะเบียน

ดวยหรือไม     

 นอกจากประเด็นปญหาดังกลาวขางตนแลว บทบัญญัติมาตรา 33 ซ่ึง

กําหนดใหอํานาจนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือเสียหากปรากฏ

ขอเท็จจริงวา "ผูเปนหุนสวนในหางหุนสวน" ซ่ึงเปนเจาของเรือไทยนั้นขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยตามมาตรา 7 ซ่ึงผูเขียนมีขอสังเกตวาบทบัญญัติมาตราดังกลาวนั้นมิไดกําหนดเจาะจงวาเปนหาง

หุนสวนประเภทใด ดังนั้นมาตราดังกลาวจึงใชบังคับไดกับหางหุนสวนทุกประเภทไมวาจะเปนหางหุนสวน

สามัญไมจดทะเบียน หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด ซ่ึงทําใหเกิดประเด็นปญหา

                                           

ทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 

 19 อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 
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ทางกฎหมายสําหรับกรณีของหางหุนสวนจํากัดท่ีมีบุคคลผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดประเภทหนึ่ง 

กับผูเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดอีกประเภทหนึ่ง โดยมาตรา 7 (4) (ข) แหงพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 248120 กําหนดใหเฉพาะคุณสมบัติของผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมด

เทานั้นท่ีตองเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยจึงจะสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได 

ซ่ึงหากพิจารณาปรับใชมาตรา 33 กับกรณีตามมาตรา 7 ก็จะเกิดความขัดแยงบทบัญญัติแหงกฎหมายท้ัง

สองมาตราเพราะเทากับวา หากผูเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 7 ก็

สามารถเปนเหตุแหงการท่ีเรือนั้นตองถูกถอนทะเบียนเรือไดตามมาตรา 33 ท้ังๆ ท่ีคุณสมบัติของผูเปน

หุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดนั้นมิไดเปนสาระสําคัญของคุณสมบัติเจาของเรือประเภทหางหุนสวน

จํากัดตามมาตรา 7 แตอยางใด 

 1.2.3 กรณีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือประเภทบริษัทจํากัด 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 อนุญาตใหบริษัท

จํากัดถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเรือเปนเรือไทยสําหรับวัตถุประสงคทําการคาในนานน้ําไทย 277

21และ

ประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะได 27822 โดยกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนเรือ

สัญชาติไทยสําหรับเจาของเรือซ่ึงเปนบริษัทจํากัดไวใหตองมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขครบ 4 ประการ ไดแก  

 (1) บริษัทจํากัดจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเทานั้น 

 (2) เง่ือนไขเรื่องชนิดใบหุนบริษัทจํากัดจะตองไมมีขอบังคับท่ีอนุญาตให

ออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 (3) เง่ือนไขเรื่องสัญชาติของกรรมการ โดยกรรมการจํานวนไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของบริษัทจํากัดจะตองมีสัญชาติไทย และ 

                                           

 20 เรื่องเดียวกัน 

 21 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 7, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1. 

 22 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 7 ทวิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3. 
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 (4) เง่ือนไขเรื่องจํานวนทุนบริษัทจํากัดซ่ึงประสงคจะจดทะเบียนเรือ

สําหรับทําการคาในนานน้ําไทยจะตองมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคล

สัญชาติไทย ซ่ึงสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือเพียงรอยละหาสิบเอ็ดสําหรับกรณีบริษัทจํากัดซ่ึงประสงคจะ

จดทะเบียนเรือสําหรับประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะ 

 เม่ือพิจารณาในสวนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือ

ดวยเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือประเภทบริษัทจํากัดจะพบวาพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 ใหอํานาจนายทะเบียนเรือดําเนินการถอนทะเบียนเรือไทยไดในสองกรณี ไดแก 

(1) กรณีท่ีจํานวนหุนท่ีถือครองโดยผูถือหุนสัญชาติไทยถูกโอนไปยังคนตางดาวจนทําใหสัดสวนของหุนท่ี

เปนของคนสัญชาติไทยลดลงจนต่ํากวารอยละเจ็ดสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทและไมสามารถขาย

ทอดตลาดหุนในสวนท่ีโอนใหแกคนตางดาวนั้นใหแกบุคคลผูมีคุณสมบัติท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตาม

มาตรา 7 ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 279

23และ (2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทจํากัด

                                           

 23 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัท

ขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรอง

ขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแต

กรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอนไปและเปน

เหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามีจํานวนมากกวาท่ี

จําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปนลําดับข้ึนไปจนครบ

จํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 หุนนอกนั้นไมตองขาย

ทอดตลาด 
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ภายหลังจากจดทะเบียนเรือและการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเหตุใหจํานวนกรรมการสวนขางมากของบริษัท

ไมใชคนสัญชาติไทย โดยมิไดมีการแกไขใหถูกตองตามกฎหมายมาตรา 724    

 อยางไรก็ดี บทบัญญัติเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียน

ในสวนของบริษัทจํากัดนั้นมิไดกําหนดครอบคลุมถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของเจาของ

เรือจดทะเบียนประเภทบริษัทจํากัดดวย กลาวคือ พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มิได

กลาวถึงการถอนทะเบียนเรือดวยเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงขอบังคับบริษัทเรื่องชนิดของใบหุนไวแตอยาง

ใด ทําใหเกิดความไมชัดเจนข้ึนวาหากภายหลังจากการจดทะเบียนเรือแลวบริษัทจํากัดไดมีการทําผิด

เง่ือนไขชนิดของใบหุนดวยการเปลี่ยนแปลงขอบังคับบริษัทโดยอนุญาตใหมีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือได 

แลวจะมีผลใหเรือนั้นสูญเสียสัญชาติไทยหรือไม ซ่ึงความไมชัดเจนของหลักเกณฑดังกลาวทําใหรัฐไม

สามารถควบคุมกรรมสิทธิ์ของเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยใหเปนของคนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                           

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรกถาภายใน

กําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 24 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไม

ถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้นและถาภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของมา

สอบถามได 
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 1.2.4 กรณีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือประเภทบริษัทมหาชน

จํากัด 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 อนุญาตใหบริษัท

มหาชนจํากัดถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเรือเปนเรือไทยสําหรับวัตถุประสงคทําการคาในนานน้ําไทย 281

25

และประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะได 28226 โดยกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียน

เรือสัญชาติไทยสําหรับเจาของเรือซ่ึงเปนบริษัทมหาชนจํากัดไวใหตองมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขครบ 3

ประการดังตอไปนี้ 

 (1) บริษัทมหาชนจํากัดจะตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

เทานั้น 

 (2) เง่ือนไขเรื่องสัญชาติของกรรมการ โดยกรรมการจํานวนไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของบริษัทมหาชนจํากัดจะตองมีสัญชาติไทย และ 

 (3) เง่ือนไขเรื่องจํานวนทุนบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงประสงคจะจดทะเบียน

เรือสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยจะตองมีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของ

บุคคลสัญชาติไทย ซ่ึงสัดสวนดังกลาวจะลดลงเหลือเพียงรอยละหาสิบเอ็ดสําหรับกรณีบริษัทมหาชนจํากัด

ซ่ึงประสงคจะจดทะเบียนเรือสําหรับประกอบการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะ และ 

 อยางไรก็ดี บทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียนท่ีมีเจาของเปนบริษัทมหาชนจํากัดนั้นมีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มีปรากฏหลักเกณฑอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น ไดแก หลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือจากเหตุแหงการโอน

กรรมสิทธิ์เรือไปยังบุคคลผูไมมีคุณสมบัติท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 ได 28327และกรณีการถือ

                                           

 25 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 7, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1. 

 26 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มาตรา 7 ทวิ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3. 

 27 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 
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มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวยลักษณะท่ีจะเปนผูถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 

 1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีกลาวนั้น

เรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทย

แลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอมท้ังเอกสาร

ตางๆ ท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือให

ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

มาตรา 31 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของบุคคลผูไม

ตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ก็ดีหรือในกรณีท่ีบุคคลผูเปนเจาของขาด

ลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆก็ดีถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ให

จัดการโอนไปยังผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปน

ของตนหรือนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้น

ยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นเสียภายในเกาสิบวันดังกลาวแลวดุจกัน 

 ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดใหถือวาเจาของ

เรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*รอง

ขอใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาว

แลวเพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 เม่ือขายไดและ

หักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

 ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิไดจัดการโอน

ตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของบุคคล
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กรรมสิทธิ์เรือแทนคนตางดาว 284

28แตไมปรากฏหลักเกณฑเก่ียวกับความบกพรองของคุณสมบัติเจาของ

กรรมสิทธิ์เรือประเภทบริษัทมหาชนจํากัด โดยบทบัญญัติในเรื่องจํานวนหุนและจํานวนกรรมการตาม

มาตรา 34 กับ มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กําหนดเฉพาะกรณีของเจาของ

เรือประเภทบริษัทจํากัดโดยมิไดครอบคลุมถึงบริษัทจํากัดมหาชนไวดวย ความไมชัดเจนเหลานี้ทําใหเกิด

ปญหาวาการขาดคุณสมบัติของบริษัทมหาชนจํากัดกรณีใดบางท่ีจะเปนเหตุแหงการสูญเสียสัญชาติไทย

ของเรือจดทะเบียน 

                                           

ผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลวใหนาย

ทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 28 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 35 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 และ

ขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นไดตอไปหากยังมีคุณสมบัติท่ีจะเปนผู

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิใหนํามาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแตถา

ไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิใหนํามาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณี 

 (2) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ

และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไปใหนํามาตรา 34 มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 57 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 7 ตรี (1) หรือมาตรา 7 จัตวา (1) หรือในกรณีท่ีมีการฝาฝน

มาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้น

เสีย 
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 อนึ่ง มีขอสังเกตวาในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

ไดบัญญัติไวเปนหลักการท่ัวไปวาหากบุคคลผูเปนเจาของเรือขาดคุณสมบัติท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือภายหลัง

จากท่ีจดทะเบียนเรือไทยแลวไมวาดวยเหตุใดใหจัดการโอนกรรมสิทธิ์เรือไปใหแกบุคคลผูมีคุณสมบัติหรือ

ยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือเสียหากไมประสงคจะใหเรือจดทะเบียนเปนเรือสัญชาติไทยอีกตอไป แตแม

บทบัญญัติมาตรา 31 จะบัญญัติไวเปนหลักการท่ัวไปท่ีปรับใชกับการขาดคุณสมบัติของเจาของเรือทุก

ประเภท แตบทบัญญัติดังกลาวจํากัดขอบเขตเฉพาะกรณีเจาของเรือท่ีมีวัตถุประสงคใชสําหรับทําการคา

ในนานน้ําไทยเทานั้น อีกท้ังมาตรการท่ีใชบังคับกับการขาดคุณสมบัติของเจาของเรือยังคอนขางเครงครัด

เพราะเปนการบังคับใหตองโอนกรรมสิทธิ์เรือหรือถอนทะเบียนเรือโดยมิไดคํานึงถึงองคประกอบดาน

ตางๆ อันเปนลักษณะของเจาของเรือแตละประเภท เชน องคประกอบเรื่องทุน กรรมการ และขอบังคับ

ของบริษัทเก่ียวกับชนิดใบหุน เปนตน ซ่ึงหากนํามาตรา 31 มาปรับใชกับเจาของเรือทุกประเภทในทุก

กรณี มาตรการบังคับของบทบัญญัติดังกลาวอาจเขมงวดเกินไปสําหรับในกรณีท่ีคุณสมบัติท่ีบกพรองนั้น

ไมเปนสาระสําคัญถึงขนาดจะทําใหเรือตองสูญเสียสัญชาติไทย ดังเชน กรณีท่ีเจาของเรือประเภทบริษัท

จํากัดเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทในเรื่องชนิดใบหุนใหสามารถออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือได เปน

ตน ผู เขียนจึงเห็นวา ควรแกไขบทบัญญัติในเรื่องการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนอัน

เนื่องมาจากเหตุแหงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจาของเรือใหมีความยืดหยุนมากกวาเดิมโดยกําหนด

แยกบทบัญญัติสําหรับคุณสมบัติแตละประเภทไวเปนการเฉพาะ 

  1.3 ความไมชัดเจนของเวลาท่ีมีผลใหเรือจดทะเบียนสูญเสียสัญชาติไทย 

 เนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 นั้นยังมีปญหา

ความไมชัดเจนเรื่องชวงเวลาท่ีมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติไทย ทําใหเกิดประเด็นปญหาวาหากเหตุแหงการ

ถอนทะเบียนเรือตามท่ีกฎหมายกําหนดเกิดข้ึนแลวจะมีผลใหเรือนั้นสูญเสียสัญชาติไทยทันทีหรือไม หรือ

จะถือวาสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนสิ้นสุดลงเม่ือนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือ  

 นอกจากนี้เนื้อความในบทบัญญัติมาตรา 45 วรรคแรกซ่ึงบัญญัติวา “การจดทะเบียน

เปนเรือไทยส้ินไปดวยเหตุตางๆดังระบุไวในมาตรา 22” ยังสรางความไมชัดเจนข้ึนวาการสิ้นสุดการจด

ทะเบียนเรือนั้นเปนเรื่องเดียวกันกับการสูญเสียสัญชาติไทยหรือไม หรือตองดําเนินการถอนทะเบียนเรือ
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อีกครั้งจึงจะพนจากการเปนเรือไทย ดังนั้น ปญหาดังกลาวควรไดรับการแกไขโดยบัญญัติไวอยางชัดเจนวา

เรือจะสูญเสียสัญชาติไทยเม่ือใด 

 1.4 ความไมชัดเจนของหลักเกณฑเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ 

 ในสวนท่ีเก่ียวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือนั้น ผูเขียนพบวาพระราชบัญญัติ

เรือไทย พุทธศักราช 2481 มิไดกําหนดรายละเอียดไวอยางชัดเจนเปนการท่ัวไปวาหากมีเหตุแหงการถอน

ทะเบียนเรือเกิดข้ึน นายทะเบียนเรือและเจาของเรือจะตองดําเนินการเชนไรเพ่ือใหการจดทะเบียนเรือนั้น

สิ้นสุดลงอยางสมบูรณ  ซ่ึงเม่ือพิจารณากฎหมายภายในของตางประเทศอันเก่ียวดวยหลักเกณฑ

กระบวนการถอนทะเบียนเรือเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แลวพบวา 

กฎหมายประเทศไทยยังขาดความชัดเจนในเรื่องตอไปนี้ 

 1.4.1 กฎหมายของตางประเทศจะมีหลักเกณฑท่ีใหนายทะเบียนเรือแจงการ

สิ้นสุดการจดทะเบียนเรือใหแกผูรับจํานองเรือลํานั้นทราบและบางประเทศเชนประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปรใหความสําคัญกับสิทธิของผูรับจํานองเรือถึงขนาดท่ีหามนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือหากเรือ

นั้นยังมีภาระจํานองคางอยู ในขณะท่ีพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ยังไมมีความชัดเจนใน

เรื่องสิทธิของผูรับจํานองเรือซ่ึงไดรับการจดแจงสิทธิไวในใบทะเบียนเรือ ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นวาควร

จะตองมีการบอกกลาวใหบุคคลเหลานั้นทราบเพ่ือเปดโอกาสใหโตแยงการถอนทะเบียนเรือและควรระบุ

หลักเกณฑใหชัดเจนวาเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือกรณีใดบางท่ีควรแจงใหผูรับจํานองเรือทราบ 

 1.4.2 เนื่องจากเรือท่ีไดรับการจดทะเบียนเปนเรือไทยจะตองทําเครื่องหมาย

ถาวรไวท่ีตัวเรือเพ่ือเปนหลักฐานแสดงสัญชาติไทยของเรือ โดยเครื่องหมายดังกลาวจะตองคงอยู

ตลอดเวลาท่ีเรือยังคงเปนเรือไทย 285

29 เม่ือเรือนั้นสูญเสียสัญชาติไทยจึงควรกําหนดใหเจาของเรือซ่ึงถูกถอน

                                           

 29 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 11 เรือท่ีขอจดทะเบียนเปนเรือไทยใหมีเครื่องหมายถาวรเห็นไดชัดเจนไวท่ีตัวเรือตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
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ทะเบียนนั้นทําลายเครื่องหมายดังกลาวเพ่ือปองกันมิใหผู อ่ืนเขาใจผิดวาเปนเรือไทย แตปรากฏวา

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ยังมิไดบัญญัติรองรับหลักการดังกลาวไวแตอยางใด 

 1.4.3 ในส วน ท ะ เบี ย น เรื อ ซ่ึ ง เป น เอกส ารสํ า คัญ ขอ งเรื อ จดท ะ เบี ย น 

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มิไดบัญญัติไวชัดเจนวาเม่ือนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือ

แลวจะตองเรียกคืนทะเบียนเรือจากเจาของเรือเพ่ือเพิกถอนหรือไม อีกท้ังไมมีบทบัญญัติเรื่องการออก

ใบรับรองการถอนทะเบียนเรือ (Certificate of Deletion) ซ่ึงเปนเอกสารสําหรับเจาของเรือเพ่ือนําไปใช

แสดงเปนหลักฐานยืนยันการสิ้นสุดสัญชาติเรือประกอบการยื่นคํารองขอจดทะเบียนเรือท่ีประเทศอ่ืน  

 1.5 ความไมชัดเจนของหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหสิทธิขอถอนทะเบียนเรือโดย

สมัครใจแกเจาของเรือ 

 แมวาพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จะมีบทบัญญัติในมาตรา 3130 

ท่ีใหสิทธิแกเจาของเรือในการยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

เรือ แตสิทธิดังกลาวอยูภายใตเง่ือนไขทางกฎหมายวาดวยเรื่องของการท่ีกรรมสิทธิ์ในเรือไทยนั้นตกไปโดย

ทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของบุคคลท่ีไมเขาลักษณะตามมาตรา 731 กลาวคือ เจาของเรือจดทะเบียน

จะสามารถยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือตอนายทะเบียนไดเฉพาะตอเม่ือหากภายหลังการจดทะเบียนเรือ

แลว (1) กรรมสิทธิ์ในเรือนั้นตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 (2) เจาของเรือจดทะเบียนนั้นขาดคุณลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดตามมาตรา 7 ซ่ึงหากเจาของเรือมิไดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด

เรือนั้นอาจถูกศาลสั่งขายทอดตลาดใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

                                           

 เม่ือไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวและตราบใดท่ีการจดทะเบียนนั้นยังไมสิ้นไปใหเปนหนาท่ีของผู

ควบคุมเรือท่ีจะรักษาเครื่องหมายดังกลาวแลวนั้นใหถาวรอยูเสมอจะเปลี่ยนแปลงหรือปดบังไมได

นอกจากเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 30 อางแลว เชิงอรรถท่ี 27 

 31 อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 
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ได หรืออาจถูกนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือหากมิไดจัดการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้นภายในเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด 288

32จึงเห็นไดวาสิทธิขอถอนทะเบียนเรือนั้นจึงมิใชสิทธิโดยสมัครใจของเจาของเรืออยาง

แทจริง ซ่ึงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มิไดบัญญัติใหสิทธิยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือ

ดวยใจสมัครแกเจาของเรือไวแตอยางใด และแมวาทางปฏิบัติในปจจุบัน นายทะเบียนเรือจะอนุญาตให

เจาของเรือยื่นคํารองขอถอนทะเบียนเรือไดแตการดําเนินการดังกลาวมิไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานหลักการท่ี

กฎหมายบัญญัติรองรับผูเขียนจึงเห็นวาหลักเกณฑเก่ียวกับการใหสิทธิขอถอนทะเบียนเรือโดยสมัครใจแก

เจาของเรือตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ยังคงคลุมเครืออยู จึงควรจะมีการแกไข

เพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีใหอิสระแกเจาของเรือสามารถขอถอนทะเบียนเรือไทยไดทุกเม่ือหากวาตนไม

ประสงคจะใหเรือถือสัญชาติเรือไทยอีกตอไป ดังเชนกฎหมายพาณิชยนาวีของอีกหลายประเทศท่ีเปด

โอกาสใหเจาของเรือสามรถขอถอนทะเบียนเรือไดโดยสมัครใจ 

  2. การใชถอยคําในบทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียน 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ไดถูกบัญญัติข้ึนมาใชกับระบบ

ทะเบียนเรือไทยเปนระยะเวลายาวนาน มีผลใหถอยคําท่ีใชในบทบัญญัติบางคําพนสมัย และบางคํามี

ความหมายไมเหมาะสมสอดคลองกับบริบทแวดลอมของบทบัญญัติอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 

 2.1 การใชถอยคําตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 

2481 289

33 คําวา “ถูกขาศึกคราห” เปนคําเกา ควรใชคําวา “ถูกขาศึกยึด”แทน และคําวา “ถูกเพลิงเผา

ผลาญ” ควรใชคําวา “ถูกเพลิงเผาไหม” แทน เปนตน 

                                           

 32 ดูมาตรา 31 วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481, อางแลว 

เชิงอรรถท่ี 27 

 33 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกคราห ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง 

ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายใน
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 2.2 ในเรื่องการบังคับถอนทะเบียนเรือตามมาตรา 31 วรรคสามของพระราชบัญญัติ

เรือไทย พุทธศักราช 2481 290

34 ซ่ึงมีเนื้อความวา “......ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” คําวา 

“นายทะเบียนเรือ” นี้ไมชัดเจนวาเปนนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเทานั้น หรือจะ

หมายรวมถึงนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาอ่ืนดวยความไมชัดเจนดังกลาวกอใหเกิดความสับสนในเรื่อง

เขตอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนเรือ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวไมสอดคลองกับบทบัญญัติมาตราอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือซ่ึงลวนแตใชคําวา “นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือ”291

35 

                                           

สามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียนเรือนั้น บันทึกขอความท่ีไดรับแจงลงไวใน

สมุดทะเบียนเปนหลักฐาน 

 34 ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิไดจัดการโอน

ตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของบุคคล

ผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลวใหนาย

ทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 35 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวยลักษณะท่ีจะเปนผูถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 

 1. ถาทําการโอนณเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีกลาวนั้น

เรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทย

แลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอมท้ังเอกสาร

ตางๆท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

เพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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 2.3 เนื่องจากในปจจุบันหนวยงานกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดถูกเปลี่ยน

ชื่อเปน “กรมเจาทา” ไปตั้งแตป พ.ศ. 2552 แลว 2 92

36 แตปรากฏวาในมาตรา 31 วรรคสอง 293

37 ยังคง

กําหนดใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนผูดําเนินการรองขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอให

ศาลสั่งขายทอดตลาดเรือ จึงทําใหเกิดปญหาความไมชัดเจนข้ึนวาใครจะเปนผูมีอํานาจท่ีแทจริงในการยื่น

คํารองขอตอพนักงานอัยการใหรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 

                                           

มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปน

ผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 

มาตรา 34 วรรคสาม การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้ง

แรกถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย

ไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

มาตรา 57 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 7 ตรี (1) หรือมาตรา 7 จัตวา (1) หรือในกรณีท่ีมีการฝาฝน

มาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือ

นั้นเสีย 

 36 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนกรมเจาทา พ.ศ. 2552 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8 ตรี

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช

กฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

 มาตรา 3 ใหเปลี่ยนชื่อกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนกรมเจาทา 

 37 อางแลว เชิงอรรถท่ี 27 
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 3. ปญหาการจัดระเบียบบทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียน 

 เนื่องจากบทบัญญัติอันเก่ียวดวยหลักเกณฑการสิ้นสุดการจดทะเบียนเรือและการ

สูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 นั้นมีอยูหลาย

มาตรา แตไดรับการจัดวางอยางกระจัดกระจายตามหมวดตางๆ โดยมิไดรับการจัดหมวดหมูไวโดยเฉพาะ 

บางมาตราท่ีมีความเก่ียวพันกันซ่ึงควรไดรับการบัญญัติไวใกลกันในหมวดเดียวกันกลับถูกนําไปบัญญัติไว

ในหมวดอ่ืน ดังเชนบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี 29438 กับมาตรา 7 จัตวา 295

39 ท่ีกําหนดหามบุคคลผูมีคุณสมบัติ

                                           

 38 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 ตรี หามมิใหบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 

 (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

 (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิแลวแตกรณี 

 39 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 7 จัตวา หามมิใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยไดตามมาตรา 7 ทว ิกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตาม 7 ทวิแทนคนตางดาว 

 (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 
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พอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได เขาถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนหรือเขาเปนหุนสวนใน

นิติบุคคลเจาของเรือแทนคนตางดาวไดรับการบัญญัติไวในหมวดท่ี 1 วาดวยการจดทะเบียนเรือไทย โดย

บทบังคับสําหรับการฝาฝนขอหามดังกลาวถูกบัญญัติไวในหมวด 3 วาดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีได

จดทะเบียนแลว 2 96

40และบทลงโทษบังคับถอนทะเบียนเรือสําหรับกรณีท่ีเจาของเรือรูเห็นหรือยินยอมใหมี

การกระทําฝาฝนกฎหมายนั้นถูกบัญญัติไวในหมวด 7 วาดวยเบ็ดเตล็ด297

41 จะเห็นวาบทบัญญัติท้ังสามเรื่อง

นี้มีความเก่ียวพันกันแตไดรับการบัญญัติไวคนละหมวดท้ังๆ ท่ีควรจะอยูใกลเคียงกัน อีกท้ังหลักเกณฑบาง

เรื่องอยูในหมวดหมูท่ีไมเก่ียวของกับบทบัญญัตินั้น ปญหาเหลานี้ทําใหยากตอการศึกษาใชงานและอาจ

กอใหเกิดความสับสนไดงาย ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จึงควร

ไดรับการจัดระเบียบบทบัญญัติใหมใหมีความเปนระเบียบมากยิ่งข้ึน 

 

  

                                           

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ 

 40 อางแลว เชิงอรรถท่ี 28 

 41 เรื่องเดียวกัน 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงเปนกฎหมายวาดวยการใหสัญชาติและถอน

สัญชาติไทยของเรือมีหลักเกณฑการใหสัญชาติไทยแกเรือ 2 รูปแบบ ไดแก การใหสัญชาติเรือดวยวิธีการ

จดทะเบียนเรือกับการใหสัญชาติแกเรือโดยไมตองจดทะเบียนซ่ึงเปนการใหสัญชาติโดยผลทางกฎหมาย

เม่ือพิจารณากฎเกณฑในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวแลวพบวา ในสวนท่ีเก่ียวของกับการรับจดทะเบียน

เรือไทยนั้น ประเทศไทยมีแนวคิดตามหลักการจดทะเบียนเรือแบบปดหรือการจดทะเบียนเรือแบบเกา 

กลาวคือ มีหลักการพิจารณาใหสัญชาติเรือดวยวิธีการตั้งเง่ือนไขท่ีคอนขางเขมงวดเก่ียวกับคุณสมบัติของ

เจาของเรือผูท่ีจะขอจดทะเบียนเรือไทยวาจะตองมีสัดสวนบุคคลผูมีสัญชาติไทยตามเกณฑท่ีกฎหมาย

กําหนด ซ่ึงการกําหนดใหสัญชาติของเจาของเรือมีความเชื่อมโยงกับรัฐผูใหสัญชาติเรือนี้สอดคลองกับหลัก

ความเก่ียวโยงอันแทจริง (genuine link) อันมีผลใหรัฐกับเจาของเรือมีเขตอํานาจทางกฎหมายและทาง

ศาลอยางสมบูรณเหนือเรือท่ีจดทะเบียนในรัฐตน จึงกลาวไดวาประเทศไทยใชหลักความเก่ียวโยงอัน

แทจริงเปนหลักการพ้ืนฐานแหงการรับจดทะเบียนเรือ ซ่ึงแมจะไดรับการจดทะเบียนเรือแลว เจาของเรือ

จะตองคงคุณสมบัติแหงการเปนผูมีสัญชาติไทยตามท่ีกฎหมายกําหนดอยูตลอดเวลาท่ีเรือยังคงมีสัญชาติ

ไทย เพราะหากภายหลังจากจดทะเบียนเรือแลวเจาของเรือขาดคุณสมบัติพอท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เปนเรือ

ไทยได ยอมมีผลใหความเก่ียวโยงระหวางเจาของเรือกับรัฐสิ้นสุดลงและอาจเปนเหตุใหเรือถูกถอน

ทะเบียนและสูญเสียสัญชาติไทยในท่ีสุดดังนั้น หลักเกณฑเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียน

จึงควรมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการการรับจดทะเบียนเรือ  

 เม่ือพิจารณาหลักเกณฑเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติของเรือจดทะเบียนแลวจะพบวา

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 บัญญัติเหตุแหงการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนไว

หลายประการ อยางไรก็ดี ผูเขียนพบวา บทบัญญัติเรื่องดังกลาวไดรับการประกาศใชมาเปนเวลานานโดย

มิไดรับการแกไขใหทันสมัยและสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องหลักเกณฑการจดทะเบียน

เรือไทย จึงสงผลใหบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการถอนทะเบียนเรือไทยยังคงมีประเด็นปญหาขอกฎหมายบาง
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ประการ ซ่ึงประเด็นปญหาหลักๆ ไดแก ปญหาความไมครอบคลุมของหลักเกณฑความบกพรองทาง

คุณสมบัติบุคคลผูเปนเจาของเรือบางประเภทปญหาความไมชัดเจนเรื่องเวลาท่ีมีผลใหเรือจดทะเบียน

สูญเสียสัญชาติไทย ปญหาความไมชัดเจนของการใหสิทธิขอถอนทะเบียนเรือโดยสมัครใจแกเจาของเรือ

รวมถึงปญหาความไมชัดเจนของหลักเกณฑเก่ียวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ และปญหาการจัด

ระเบียบบทบัญญัติและการใชถอยคําท่ีพนสมัย 

 จากปญหาทางกฎหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวาควรมีการแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ

การสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนดังนี้ 

 1. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนใหครอบคลุม

เรือจดทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากการทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 7 

 2. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียน

จากเหตุแหงความบกพรองของคุณสมบัติของเจาของเรือบางประเภทใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

 3. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องเวลาท่ีมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติไทยใหชัดเจน 

 4. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือในเรื่องการเรียกคืน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเรือและออกหนังสือรับรองการเพิกถอนทะเบียนเรือ การทําลาย

เครื่องหมายบนตัวเรือ รวมถึงเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีคํานึงถึงสิทธิของผูรับจํานองเรือดวย 

 5. แกไขเพ่ิมเติมถอยคําบางคําท่ีพนสมัยในบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทย

ของเรือจดทะเบียน 

 6. จัดระเบียบบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนใหรวมอยู

ในหมวดเดียวกัน 
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1. การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนซ่ึงมีวัตถุประสงค

อ่ืนนอกจากการทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 71 

                                           

 1 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

มาตรา 7 ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยไดตามมาตรา 47 ตอง

มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติ

ไทย 

 (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 

 (ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทย 

 (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมดเปนบุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยหุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุน

ชนิดออกใหแกผูถือ 

 (ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุนอันเปน

ทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 



166 

 

 

 

 เนื่องจากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 อันเก่ียวดวยหลักเกณฑ

การถอนทะเบียนเรือนั้นกําหนดไวเฉพาะกรณีเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทํา

การคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 7 เทานั้น มิไดระบุครอบคลุมกรณีเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมี

วัตถุประสงคสําหรับทําการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะและเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมี

วัตถุประสงคสําหรับทําการประมงดวย ท้ังนี้ บทบัญญัติในสวนคุณสมบัติของเจาของเรือซ่ึงสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมีวัตถุประสงคทําการประมงนั้นยังมิไดมีหลักเกณฑรายละเอียด

คุณสมบัติของเจาของเรือไวชัดเจน ดังนั้น เพ่ือแกปญหาขอจํากัดดังกลาว ผูเขียนเห็นวาประการแรกควร

แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในสวนรายละเอียดของคุณสมบัติเจาของเรือท่ียื่นขอจดทะเบียนเรือไทยใหมี

ลักษณะครอบคลุมถึงเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการประมงเสียกอนโดยบัญญัติเพ่ิมเติมเขาไวในมาตรา 

7 แลวจึงแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือใหสอดคลองกัน ซ่ึงเหตุผลท่ีควร

บัญญัติ เพ่ิมหลักเกณฑ คุณสมบัติของบุคคลผู เปนเจาของเรือไวในมาตรา 7 รวมกับกรณีเรือท่ี มี

วัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยนั้นเปนเพราะผูเขียนเห็นวาการประมงนั้นเปนกิจการท่ีควร

สงวนไวใหคนไทยเชนเดียวกับการทําการคาในนานน้ําไทย จึงควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 7 ดังนี้ 

 “มาตรา 7 ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยไดตาม

มาตรา 47 หรือทําการประมงตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

  (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทย 

  (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 

 (ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทย 

 (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมดเปนบุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 
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 (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยหุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุน

ชนิดออกใหแกผูถือ 

 (ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุนอันเปน

ทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวย

การประกอบธุรกิจขอคนตางดาว” 

 เม่ือแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑคุณสมบัติของบุคคลผูท่ีจะสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

ท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการประมงแลว ในสวนการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสูญเสีย

สัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนนั้น ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการถอนทะเบียนเรือในหมวด 3 วา

ดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว ควรไดรับการแกไขเพ่ือใหครอบคลุมหลักเกณฑการ

ถอนทะเบียนเรือของเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการประมงกับเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับประกอบการ

ขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะ ดวยการตัดคําวา “ตามมาตรา 7” ออกเพ่ือใหบทบัญญัติ

มาตรานั้นๆ สามารถปรับใชไดแกกรณีเรือท่ีมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ ไดท่ัวถึงโดยบทบัญญัติท่ีควรแกไขมีดังนี้ 

 1.1 บทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยโดยทางนิติกรรมเปนของบุคคลผู

ไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

 “มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวย

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 

  1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ี

กลาวนั้นเรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงาน

กงสุลไทยแลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอมท้ัง

เอกสารตางๆท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 
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 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 

 “มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวย

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

  1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ี

กลาวนั้นเรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงาน

กงสุลไทยแลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอมท้ัง

เอกสารตางๆท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 1.2 บทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม 

 “มาตรา 30 วรรคหนึ่ง เม่ือเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติ

กรรมเปนของบุคคลท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูท่ีไดกรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นคํารองเปน

หนังสือตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตน

ภายในกําหนดเวลาท่ีระบุไวในมาตรากอนพรอมท้ังนําพยานหลักฐานมาแสดงวาตนไดกรรมสิทธิ์และเปนผู

ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได” 

 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 

 “มาตรา 30 วรรคหนึ่ง เม่ือเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติ

กรรมเปนของบุคคลท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหผูท่ีไดกรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นคํารองเปนหนังสือตอนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตนภายใน

กําหนดเวลาท่ีระบุไวในมาตรากอนพรอมท้ังนําพยานหลักฐานมาแสดงวาตนไดกรรมสิทธิ์และเปนผูท่ีจะ

ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได” 
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 1.3 บทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

 “มาตรา 31 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติ

กรรมเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ก็ดีหรือในกรณีท่ี

บุคคลผูเปนเจาของขาดลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆก็ดีถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคง

เปนเรือไทยตอไปก็ใหจัดการโอนไปยังผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีเรือไดตกไปเปนของตนหรือนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความ

ประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเกาสิบวันดังกลาวแลวดุจกัน 

 ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดใหถือ

วาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*รองขอใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนด

เกาสิบวันดังกลาวแลวเพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา

7 เม่ือขายไดและหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะ

ไดรับ 

 ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิได

จัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลว

ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 

 “มาตรา 31 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติ

กรรมเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดก็ดีหรือในกรณีท่ีบุคคลผูเปนเจาของ

ขาดลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆก็ดีถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ให

จัดการโอนไปยังผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปนของตนหรือนับ

แตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทย
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ตอไปก็ใหยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสียภายใน

เกาสิบวันดังกลาวแลวดุจกัน 

 ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดใหถือ

วาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*รองขอใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนด

เกาสิบวันดังกลาวแลวเพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดเม่ือขายได

และหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

 ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิได

จัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลว

ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 1.4 บทบัญญัติอันเกี่ยวดวยความบกพรองของจํานวนหุนในเจาของเรือประเภทบริษัท

จํากัด 

 “มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

บกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือ

พนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะ

เชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือ

พนักงานอัยการแลวแตกรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอนไป

และเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามีจํานวน

มากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปนลําดับข้ึนไป

จนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 หุนนอกนั้นไม

ตองขายทอดตลาด 



171 

 

 

 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรก

ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดให

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 

 “มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

บกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน

อัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้น

แกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแต

กรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอนไป

และเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามีจํานวน

มากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปนลําดับข้ึนไป

จนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยหุนนอกนั้นไมตองขาย

ทอดตลาด 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรก

ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดให

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 1.5 บทบัญญัติอันเกี่ยวดวยความบกพรองของจํานวนกรรมการในเจาของเรือประเภท

บริษัทจํากัด 

 "มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวไมถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนายทะเบียน

เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้นและถาภายใน
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สามสิบวันนับแตวันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาสอบถามได” 

 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 

 “มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวไมถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้นและถา

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือ

นั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาสอบถามได” 

 

2. การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนจากเหตุ

แหงความบกพรองของคุณสมบัติของเจาของเรือบางประเภท 

 เนื่องจากมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กลาวถึงกรณีท่ี

กรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของบุคคลผูไมตองดวย

ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได กรณีหนึ่ง และกรณีท่ีไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยหากแตบุคคลผูเปนเจาของเรือขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยได อีกกรณีหนึ่ง แตผูเขียนพบวาเนื้อความในบทบัญญัติวรรคสามของมาตราดังกลาวยังบัญญัติไว

ไมชัดเจนครอบคลุมถึงท้ังสองกรณี ดังนั้น เพ่ือความสอดคลองกันของกฎหมายจึงควรแกไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติวรรคสามแหงมาตรา 31 ซ่ึงเดิมมีเนื้อความวา 

 “มาตรา 31 วรรคสาม ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือ

ไทยแตในกรณีท่ีมิไดจัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวัน
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นับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอย

แปดสิบวันนั้นไปแลวใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติมเปนดังนี้ 

 “มาตรา 31 วรรคสาม ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือ

ไทยแตในกรณีท่ีมิไดจัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดหรือนับแตวันท่ีบุคคลผู

เปนเจาของลักษณะเชนนั้นและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลวใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียน

เรือนั้นเสีย” 

 สําหรับปญหาความไมชัดเจนของหลักเกณฑเก่ียวกับความบกพรองของคุณสมบัติของเจาของเรือ

บางประเภทนั้น ควรไดแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติโดยแบงตามประเภทของบุคคลผูเปนเจาของเรือดังนี้ 

 2.1 กรณีคุณสมบัติของเจาของเรือท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

 เนื่องจากหลักเกณฑการรับจดทะเบียนเรือเปนไทยท่ีมีผู ถือกรรมสิทธิ์เปนบุคคล

ธรรมดานั้นมีเฉพาะกรณีเรือท่ีมีวัตถุประสงคสําหรับทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 7 เทานั้นซ่ึง

มาตราดังกลาวกําหนดคุณสมบัติของผูเปนเจาของเรือซ่ึงสามารถจดทะเบียนเปนเรือไทยไวเพียงประการ

เดียวไมมีลักษณะท่ีซับซอน นั่นคือบุคคลนั้นจะตองมีสัญชาติไทย ดังนั้นกรณีท่ีมีเหตุความบกพรองทาง

คุณสมบัติของเจาของเรือท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากจดทะเบียนเรือแลวจึงสามารถปรับใชไดกับมาตรา 31 ซ่ึง

เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดมาตรการท่ัวไปสําหรับการท่ีเจาของเรือขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไดอีก

ตอไป   

 2.2 กรณีคุณสมบัติของเจาของเรือท่ีเปนหางหุนสวน 

 เนื่องจากคุณสมบัติของบุคคลผู มีสิทธิจดทะเบียนเรือเปนเจาของเรือไทยตาม

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ประเภทหางหุนสวนจํากัดนั้นมีความคลายคลึงกับเจาของเรือ

ประเภทหางหุนสวนสามัญ จึงควรเพ่ิมเติมหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือสําหรับกรณีท่ีบุคคลผูเปน

หุนสวนของหางหุนสวนจํากัดขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดเขารวมไว

กับหลักเกณฑในสวนของหางหุนสวนสามัญในมาตรา 33 ดังจะกลาวตอไปนี้ 
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 “มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

ขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมี

ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น” 

 บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติมเปนดังนี้ 

 “มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

หรือถาผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมี

ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น” 

 นอกจากนี้ ควรเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องความบกพรองของสัดสวนทุนซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ี

สําคัญประการหนึ่งของหางหุนสวนจํากัดแตกลับมิไดมีบทบัญญัติรองรับเหตุแหงความบกพรองของ

คุณสมบัติดังกลาวไวในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ดังนั้น เพ่ือใหรัฐสามารถใชมาตรการ

ควบคุมอัตราสวนคนตางชาติท่ีถือครองกรรมสิทธิ์เรือไทยไดอยางเหมาะสมจึงควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 

มาตรา 33 ทวิ ไวขางทายตอจากมาตรา 33 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 “มาตรา 33 ทวิ ถาหุนในหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

ไดตกไปเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 จนทําใหจํานวนหุน

ในหางหุนสวนจํากัดนั้นบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 

7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปน

เหตุใหหางหุนสวนขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรก

ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหหางหุนสวนจํากัดมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์

เรือไทยไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 
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 2.3 กรณีคุณสมบัติของเจาของเรือท่ีเปนบริษัทจํากัด 

 เนื่องจากขอบังคับเรื่องชนิดใบหุนเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของบริษัทจํากัดซ่ึงเปน

เจาของเรือท่ีจะสามารถจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ โดยบริษัทจํากัด

เจาของเรือจะตองไมมีขอบังคับท่ีอนุญาตใหมีการออกใบหุนชนิดผูถือ อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 มิไดมีหลักเกณฑรองรับกรณีท่ีบริษัทฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวภายหลังจากจดทะเบียน

เรือแลว ดังนั้น เพ่ือใหครอบคลุมคุณสมบัติทุกประการของบริษัทจํากัดอยางชัดเจน จึงควรเพ่ิมบทบัญญัติ

มาตรา 34 ทวิ ตอไวทายมาตรา 34 ซ่ึงเปนหลักเกณฑเรื่องความบกพรองดานจํานวนหุนของบริษัท โดยมี

เนื้อหาบทบัญญัติดังนี้ 

 “มาตรา 34 ทวิ หากขอบังคับของบริษัทจํากัดอันเก่ียวดวยเรื่องชนิดของใบหุนได

เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการจดทะเบียนเรือ ใหกรรมการผูจัดการบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือ

ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 

 หากขอบังคับในเรื่องดังกลาวขางตนเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหบริษัทจํากัดขาดลักษณะท่ี

จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได ใหกรรมการผูจัดการบริษัทแกไขขอบังคับนั้นใหถูกตอง

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลงขอบังคับ 

 เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลวบริษัทจํากัดอยางใดเพ่ือใหขอบังคับนั้นไดรับ

การแกไขใหถูกตอง ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 2.4 กรณีคุณสมบัติของเจาของเรือท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

 เนื่องจากหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือดวยเหตุความบกพรองทางคุณสมบัติของ

เจาของเรือตามท่ีปรากฏอยูในหมวด 3 วาดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวนั้นไดกําหนด

ไวเฉพาะกรณีของเจาของเรือซ่ึงเปนบริษัทจํากัดเทานั้น ในขณะท่ีหลักเกณฑในสวนเจาของเรือประเภท

บริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงมีคุณสมบัติคลายคลึงกับบริษัทจํากัดมิไดมีบทบัญญัติรองรับแตอยางใด ผูเขียนจึง

เห็นวาควรแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑความบกพรองทางคุณสมบัติของบริษัทมหาชนจํากัดเขาไวใน

บทบัญญัติสวนท่ีกลาวถึงบริษัทจํากัดดวยในมาตราดังตอไปนี้ 
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 2.4.1 กรณีความบกพรองของจํานวนหุนท่ีถือครองโดยผูถือหุนสัญชาติไทย 

  เดิมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 กําหนดไวเฉพาะกรณีของ

เจาของเรือซ่ึงเปนบริษัทจํากัดไวในมาตรา 34 ดังนี้ 

  “มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูมี

สวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุให

บริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมี

สวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

  ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์

เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุน

ซ่ึงไดโอนไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามี

จํานวนมากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปน

ลําดับข้ึนไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 7 หุน

นอกนั้นไมตองขายทอดตลาด 

  การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงใน

ประกาศครั้งแรกถาภายในกําหนดนั้นไมมีผู ซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

  บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 

  “มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึง

เปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไป

เปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวน

ไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 
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  ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์

เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุน

ซ่ึงไดโอนไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามี

จํานวนมากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปน

ลําดับข้ึนไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยหุนนอกนั้นไมตอง

ขายทอดตลาด 

  การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงใน

ประกาศครั้งแรกถาภายในกําหนดนั้นไมมีผู ซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 2.4.2 กรณีความบกพรองของจํานวนกรรมการผูมีสัญชาติไทยของบริษัทมหาชน

จํากัด  

  ในสวนประเด็นเก่ียวกับความบกพรองของคุณสมบัติดานจํานวน

กรรมการผูมีสัญชาติไทยของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นซ่ึงเดิมมิไดรับการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช 2481 นั้น ควรแกไขเพ่ิมเติมรวมเขากับหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือดวยเหตุแหงการ

เปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัทจํากัดในมาตรา 35 ดังตอไปนี้ 

  “มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของ

เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไมถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 7 ใหกรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอ

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้น

และถาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองตามมาตรา 7 ใหนาย

ทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและ

พยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาสอบถามได” 

  บทบัญญัติขางตนควรไดรับการแกไขเปนดังนี้ 
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  “มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไมถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ให

กรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้นและถาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการ

ถูกตองใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและ

พยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาสอบถามได" 

 

3. การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องเวลาท่ีมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติไทย 

 เนื่องจากการจดทะเบียนเรือเปนเหตุแหงการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนโดยมี

ทะเบียนเรือเปนหลักฐานแหงการมีสัญชาติไทยนั้น การสิ้นสุดการมีสัญชาติไทยของเรือจึงควรตองเกิดจาก

การถอนทะเบียนเรือเชนกันและควรมีบทบัญญัติท่ีกําหนดเวลาท่ีมีผลใหเรือสูญเสียสัญชาติไทยอยาง

ชัดเจนเพ่ือความแนนอนทางดานนิติสัมพันธระหวางรัฐกับเจาของเรือ นอกจากนี้ ควรกําหนดเหตุแหงการ

ถอนทะเบียนเรือไวใหชัดเจนเพ่ือใหเจาของเรือหรือผูมีสวนไดเสียทราบวาเรือไทยนั้นจะถูกถอนทะเบียน

เรือและสูญเสียสัญชาติไทยในกรณีใดบาง โดยผูเขียนขอเสนอใหมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจนายทะเบียนเรือ

ถอนทะเบียนเรือดวยเหตุทะเบียนเรือสิ้นอายุการใชงานหรือสภาพของเรือนั้นไมเหมาะสมตอการเดินทะเล 

ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหกรมเจาทาไดตรวจสอบควบคุมคุณสมบัติของเจาของเรือและสภาพของเรือนั้นใหมี

ความปลอดภัยตอชีวิตลูกเรือและสิ่งแวดลอมในทะเลอยูเสมอดวยการใหเจาของเรือซ่ึงประสงคจะตออายุ

ทะเบียนเรือตอไปตองนําเรือไปตรวจสภาพและยื่นใบสําคัญแสดงการตรวจเรือตอนายทะเบียนรวมถึง

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในเรือนั้นตอนายทะเบียน 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงขอเสนอใหเพ่ิมเติมหลักเกณฑตอไปนี้ลงไปในหมวด 5 

วาดวยชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองทาข้ึนทะเบียน การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง 

และการจดทะเบียนใหม ดังนี้  
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 “มาตรา 45/1 ทะเบียนเรือมีอายุหาปนับตั้งแตวันท่ีระบุไวในทะเบียนเรือวาเปนวัน

จดทะเบียนเรือ 

 ในกรณีท่ีเจาของเรือยังประสงคจะใหเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตอไป ใหยื่นคํารอง

ขอตออายุทะเบียนเรือภายในระยะเวลา 90 วันกอนทะเบียนเรือสิ้นอายุ โดยตองปฏิบัติตามความใน

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตินี้และเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

 “มาตรา 45 ทวิ ใหนายทะเบียนเรือมีคําสั่งถอนทะเบียนเรือและจดแจงการนั้นในสมุด

ทะเบียนเรือเม่ือเกิดเหตุดังตอไปนี้ 

 (1) เจาของเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยยื่นคํารองแสดงความประสงคขอถอนทะเบียน

เรือตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับ

จํานองเรือลํานั้น วิธีการรองขอถอนทะเบียนเรือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (2) เม่ือการจดทะเบียนเรือเปนเรือไทยสิ้นไปดวยเหตุท่ีระบุในมาตรา 22 

 (3) เม่ือทะเบียนเรือสิ้นอายุลงโดยไมไดรับการตออายุใหม 

 (4) เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเห็นวา เรือมีสภาพทรุด

โทรมจนไมอาจใชงานตอไปได หรือมีสภาพท่ีอาจกออันตรายตอสวัสดิภาพของลูกเรือ หรือเสี่ยงตอการกอ

มลพิษตอสิ่งแวดลอมในทะเล” 

 “มาตรา 46 2 99

2 เม่ือเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยถูกถอนทะเบียนเรือตามความใน

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนนั้นสิ้นสุดลง” 

                                           

 2 เดิมมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 บัญญัติวา "เรือท่ีไมเคยจด

ทะเบียนเปนเรือไทยมาขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองจดในชื่อเรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียนสวนเรือ

ท่ีเคยจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวมาขอจดทะเบียนใหมตองจดในชื่อเรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียนแต

ในคํารองผูขอจดทะเบียนตองแจงชื่อเรือครั้งสุดทายท่ีใชอยูในขณะท่ีการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดสิ้นไป" 
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4. การแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการถอนทะเบียนเรือ  

 สําหรับกระบวนการถอนทะเบียนเรือนั้น ควรมีหลักเกณฑเรื่องของการเรียกคืนหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนเรือ และการออกหนังสือรับรองการเพิกถอนทะเบียนเรือเพ่ือใชในกรณีท่ีเจาของ

เรือประสงคจะนําเรือไปจดทะเบียนสัญชาติของประเทศอ่ืนโดยกฎหมายทะเบียนเรือของประเทศนั้น

ตองการเอกสารดังกลาวเพ่ือยืนยันวาเรือลํานั้นมิไดมีสัญชาติอ่ืนอยูกอน รวมท้ังควรกําหนดในเรื่องการ

ทําลายเครื่องหมายบนตัวเรือซ่ึงเปนหลักฐานแหงการมีสัญชาติไทยของเรือนั้น 

 ในเรื่องสิทธิจํานองเหนือเรือท่ีมีอยูในเวลาเกิดเหตุแหงการถอนทะเบียนเรือนั้น ผูเขียนเห็น

วา ควรมีบทบัญญัติท่ีคํานึงถึงสิทธิของผูรับจํานองโดยการเปดโอกาสใหผูรับจํานองโตแยงการโอน

กรรมสิทธิ์เรือดวย เนื่องจากวา แมโดยหลักการแลวสิทธิจํานองจะตกติดไปกับตัวเรือไมวาจะถูกโอน

กรรมสิทธิ์ไปก่ีครั้งแตหากเรือลํานั้นถูกนําไปจดทะเบียนเปนสัญชาติของประเทศอ่ืนอาจเปนอุปสรรคตอ

ผูรับจํานองในดานการใชสิทธิทางศาลบังคับจํานองได  

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน จึงควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติตอไปนี้ลงในหมวด 5 วาดวยชื่อเรือ การ

เปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองทาข้ึนทะเบียน การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียน

ใหม ดังนี้  

                                           

ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวเก่ียวของกับการจดทะเบียนชื่อเรือซ่ึงเก่ียวโยงกับมาตรา 38 ท่ีบัญญัติวา 

"เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะใชชื่ออยางอ่ืนใหผิดไปจากท่ีไดจดทะเบียนไวไมได 

 ชื่อของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะเปลี่ยนไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 การขอเปลี่ยนชื่อเรือใหทําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง"  

เม่ือหลักเกณฑท้ังสองมาตรามีความเก่ียวเนื่องกัน ผูเขียนจึงเห็นวาควรยกเลิกความในมาตรา 46 เดิมแลว

นําไปบัญญัติเปน มาตรา 38 ทวิตอทายมาตรา 38 แทน 
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 “มาตรา 46 ทวิ เม่ือนายทะเบียนเรือมีคําสั่งถอนทะเบียนเรือ ใหนายทะเบียนเรือเรียกคืน

ทะเบียนเรือจากเจาของเรือแลวออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือแกเจาของเรือในการนี้ ใหนายทะเบียน

เรือแจงใหแกผูรับจํานองเรือนั้นทราบลวงหนากอนมีคําสั่งถอนทะเบียนเรือไมนอยกวา 30 วัน 

 การออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง” 

 “มาตรา 46 ตรี เม่ือเรือจดทะเบียนพนจากการเปนเรือไทย ให เจาของเรือทําลาย

เครื่องหมายถาวรท่ีอยูบนตัวเรือตามมาตรา 11” 

 

5. การแกไขเพ่ิมเติมถอยคําบางคําท่ีพนสมัยในบทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือ

จดทะเบียน 

 5.1 การแกไขเพ่ิมเติมถอยคําในบทบัญญัติมาตรา 22 

 มาตรา 22 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 บัญญัติวา 

 “มาตรา 22 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึก

คราห ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียนเรือนั้น 

บันทึกขอความท่ีไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปนหลักฐาน” 

 จะเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวมีการใชคําวา “ถูกขาศึกคราห” และคําวา “ถูกเพลิงเผา

ผลาญ” ซ่ึงเปนคําเกา จึงควรไดรับการแกไขดังนี้ 

 “มาตรา 22 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกยึด 

ถูกเพลิงเผาไหม อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียนเรือนั้น บันทึก

ขอความท่ีไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปนหลักฐาน” 
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 5.2 การแกไขเพ่ิมเติมถอยคําในบทบัญญัติมาตรา 31 

 ในเรื่องการบังคับถอนทะเบียนเรือตามมาตรา 31 วรรคสามของพระราชบัญญัติเรือ

ไทย พุทธศักราช 2481 ซ่ึงบัญญัติวา  

 “ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิได

จัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลว

ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 มีขอสังเกตวา คําวา “นายทะเบียนเรือ” นี้ไมชัดเจนวาเปนนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเทานั้น หรือจะหมายรวมถึงนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาอ่ืนดวยความไม

ชัดเจนดังกลาวกอใหเกิดความสับสนในเรื่องเขตอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนเรือ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาว

ไมสอดคลองกับบทบัญญัติมาตราอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑการถอนทะเบียนเรือซ่ึงลวนแตใชคําวา “นาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ”300

3 บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงควรไดรับการแกไขเพ่ิมเติม

ดังนี้ 

                                           

 3 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวยลักษณะท่ีจะเปนผูถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 

 1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีกลาวนั้น

เรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทย

แลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอมท้ังเอกสาร

ตางๆท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

เพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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  “มาตรา 31 วรรคสามในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือ

ไทยแตในกรณีท่ีมิไดจัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอย

แปดสิบวันนั้นไปแลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย” 

 5.3 การแกไขเพ่ิมเติมถอยคําในบทบัญญัติมาตรา 31 วรรคสอง 

 ตามท่ีมาตรา 31 วรรคสอง บัญญัติวา 

 “ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดให

ถือวาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*รองขอใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนด

เกาสิบวันดังกลาวแลวเพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 

                                           

มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปน

ผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 

มาตรา 34 วรรคสาม การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้ง

แรกถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย

ไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

มาตรา 57 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา7ตรี (1) หรือมาตรา7จัตวา (1) หรือในกรณีท่ีมีการฝาฝน

มาตรา7ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา7จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้น

เสีย 



184 

 

 

 

7 เม่ือขายไดและหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะ

ไดรับ” 

 จะเห็นวา ในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนชื่อหนวยงานกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย

นาวีไปเปน “กรมเจาทา”แลว และไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 

2558 กําหนดใหกรมเจาทามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 24814 แต

ปรากฏวาความในวรรคสองของมาตรา 31 ยังคงกําหนดใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปน

ผูดําเนินการรองขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรืออยู จึงทําใหเกิดปญหาวา

ใครจะเปนผูมีอํานาจท่ีแทจริงในการยื่นคํารองขอตอพนักงานอัยการ ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีการ

แกไขถอยคําในมาตราดังกลาวเปนดังนี้ 

 “มาตรา 31 วรรคสอง ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือ

มิไดจัดการอยางใดใหถือวาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมเจา

ทารองขอใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเกาสิบวัน

ดังกลาวแลวเพ่ือขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 เม่ือขาย

ไดและหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ” 

 

                                           

 4 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเจาทากระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 

 ขอ 2 ใหกรมเจาทา มีภารกิจเก่ียวกับการกํากับดูแล การสงเสริม การพัฒนาระบบการขนสงทาง

น้ําและการพาณิชยนาวี ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอ่ืน ๆ ท้ังการขนสงผูโดยสารและสินคา 

ทาเรือ อูเรือ กองเรือไทย และกิจการเก่ียวเนื่อง เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว ท่ัวถึง และ

ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกใหมีความเขมแข็ง โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย กฎหมายวาดวยเรือไทยกฎหมายวา

ดวยการปองกันเรือโดนกัน กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายวาดวยการขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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6. การจัดระเบียบบทบัญญัติอันเกี่ยวดวยการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียน 

 ในสวนปญหาความกระจัดกระจายของบทบัญญัติอันเก่ียวดวยการสิ้นสุดการจดทะเบียนเรือ

และการสูญเสียสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนนั้น ผูเขียนมีความเห็นวาควรจัดระเบียบมาตราเหลานั้น

รวมอยูในหมวดเดียวกัน แตเนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 มิไดกําหนดหมวดท่ีวา

ดวยเรื่องการถอนทะเบียนเรือและการสูญเสียสัญชาติเรือไวอยางชัดเจน แตพอจะอนุโลมเทียบเคียงกับ

หมวด 5 วาดวย “ชื่อเรือ การเปลี่ยนแปลงเรือ การเปลี่ยนเมืองทาข้ึนทะเบียน การจดทะเบียน การ

เปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม” เพราะเปนหมวดท่ีกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ

เรือ การเปลี่ยนแปลงรายการท่ีปรากฏในทะเบียนเรืออันเนื่องมาจากจากการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวน

อ่ืนของเรือ การเปลี่ยนแปลงเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ และการสิ้นสุดการจดทะเบียนเรือ ท้ังนี้ จะเห็น

ไดวาการใชคํา “การจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการจดทะเบียนใหม” นั้นไมเหมาะสมเพราะใน

หมวด 5 ไมมีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดเรื่องดังกลาวไวโดยตรง จึงควรแกไขเพ่ิมเติมชื่อหมวด 5 ใหมเพ่ือให

เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาบทบัญญัติโดยควรแกไขเพ่ิมเติมชื่อหมวด 5 เปน “การเปลี่ยนชื่อเรือ การ

เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนเรือ การเปลี่ยนเมืองทาข้ึนทะเบียน การสูญเสียสัญชาติเรือและการถอน

ทะเบียนเรือ” 

 นอกจากนี้ จะเห็นไดวาบทบัญญัติอันเก่ียวดวยหลักเกณฑการหามบุคคลผูท่ีจะเปนเจาของ

เรือจดทะเบียนได ถือครองกรรมสิทธิ์ในเรือไทยหรือเขาถือหุนในนิติบุคคลเจาของเรือแทนคนตางดาว 

และผลของการฝาฝนหลักเกณฑนั้นอยูกระจัดกระจายคนละหมวดท้ังๆ ท่ีเปนหลักเกณฑซ่ึงเก่ียวเนื่อง

สัมพันธกัน ดังนั้น จึงควรจัดระเบียบบทบัญญัติเหลานั้นอยูใกลเคียงกันโดยยกเลิกบทบัญญัติเดิมในมาตรา 

7 ตรี มาตรา 7 จัตวาซ่ึงอยูในหมวด 1 วาดวยการจดทะเบียนเรือไทยและมาตรา 57 ทวิ ซ่ึงอยูในหมวด 7 

วาดวยเบ็ดเตล็ดแลวยายทุกมาตราดังกลาวไปอยูในหมวด 3 วาดวยการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ึไดจด

ทะเบียนแลว นอกจากนี้ใหยกเลิกมาตรา 32 ทวิ โดยแกไขบทบัญญัติและเรียงลําดับเลขมาตราใหมดังนี้ 

 “มาตรา 35 ทวิ หามมิใหบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 
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 (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

 (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิแลวแตกรณี 

 มาตรา 35 ตรี หามมิใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิแทนคนตางดาว 

 (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ 

 มาตรา 35 จัตวา ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา 35 จัตวา 

(2) ใหนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมีการฝาฝนดังกลาวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (1) มีหนังสือแจงใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบถึงการ

ฝาฝนดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงการฝาฝนนั้น 

  (2) หยุดใชเรือไทยท่ีตนถือกรรมสิทธิ์ดังกลาวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

   (ก) กรณีท่ีเปนเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ถานิติบุคคล

นั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา 7 ไดตอไปแตยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิไดใหหยุดใชเรือนั้นทําการคาในนานน้ําไทยโดยพลันแตถานิติบุคคลนั้นไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิไดตอไปใหหยุดใชเรือนั้นทําการขนสง

หรือลากจูงตามท่ีมีกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือความตกลงระหวางประเทศกําหนดใหตองขนสงหรือ
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ลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันดวยท้ังนี้เวนแตกรณีท่ีไดรูถึงการฝาฝนในเวลาท่ีเรืออยูในระหวางการเดินทาง

โดยมีการขนสงหรือลากจูงอยูก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถ่ินท่ีตามท่ี

ไดตกลงไวกับผูวาจาง 

   (ข) กรณีท่ีเปนเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิถานิติ

บุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา 7 ทวิไดตอไปใหหยุดใชเรือนั้นทําการขนสงหรือ

ลากจูงตามท่ีมีกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือความตกลงระหวางประเทศกําหนดใหตองขนสงหรือลากจูง

โดยเรือไทยโดยพลันเวนแตกรณีท่ีไดรูถึงการฝาฝนในเวลาท่ีเรืออยูในระหวางการเดินทางโดยมีการขนสง

หรือลากจูงอยูก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถ่ินท่ีตามท่ีไดตกลงไวกับผู

วาจาง 

 มาตรา 35 เบญจ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา 35 ตรี (2) โดย

นิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

  (1) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 

7 และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นไดตอไปหากยังมีคุณสมบัติท่ีจะ

เปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิใหนํามาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลม

แตถาไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิใหนํามาตรา 33 

หรือมาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณี 

  (2) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 

7 ทวิและขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไปใหนํามาตรา 34 มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 35 ฉ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (1) หรือมาตรา35 ตรี (1) หรือในกรณีท่ีมีการ

ฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา35 ตรี (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียน

เรือนั้นเสีย” 

 ท้ังนี้ ใหยกเลิกมาตรา 35 ทวิ เดิมแลวแกไขเนื้อความใหมดังนี้ 
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 จากการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตางๆ ดังท่ีไดอธิบายไวในบทท่ี 5 นี้ จะมีผลใหบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เปลี่ยนแปลงไปดังท่ีปรากฏตอไปนี้ 

 

หมวด1 

การจดทะเบียนเรือไทย 

 มาตรา 6 การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัตินี้ตองจดตอนายทะเบียนเรือ 

 มาตรา 7 ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยไดตามมาตรา

47 หรือทําการประมงตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

  (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทย 

  (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ 

   (ก) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคล

ธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

   (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผู เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด

ท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและทุนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตาง

ดาว 

   (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยหุนอันเปน

ทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออก

ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 
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   (ง) บริษัทมหาชนจํากัดท่ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย

และหุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

ธุรกิจขอคนตางดาว 

 มาตรา 7 ทวิ ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงใชประกอบการขนสงทางทะเล

ระหวางประเทศโดยเฉพาะและไมทําการคาในนานน้ําไทยตามมาตรา 47 ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) เปนบริษัทจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของ

บุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 (2) เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด

เปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 มาตรา 7 ตรี ยกเลิก 

 มาตรา 7 จัตวา ยกเลิก 

 มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้เม่ือไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือไทย 

  สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

  1. เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

  2. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสข้ึนไป 

  3. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสข้ึนไป 

  สําหรับการประมง 

  1. เรือกลทุกขนาด 
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  2. เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสข้ึนไป 

 มาตรา 9 เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซ่ึงมิไดใชประโยชนตามมาตรา 47 แมจะมีขนาดดังกลาวไว

ในมาตรากอนและเรือของบุคคลตามมาตรา 7 ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไวในมาตรากอนสําหรับการคาใน

นานน้ําไทยหรือการประมงแลวแตกรณีไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

  เรือซ่ึงกลาวในมาตรานี้ใหถือวาเปนเรือไทยดวย 

 มาตรา 10 ในการขอจดทะเบียนเปนเรือไทยผูขอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  1. ยื่นคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

  2. ทําคํารับรองวาเง่ือนไขในการท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ไดเปนไปตามมาตรา 7 และนํา

พยานหลักฐานมาพิสูจนคํารับรองนั้นถาผูขอเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดตองนําใบสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมาแสดง 

  3. ยื่นใบสําคัญแสดงการตรวจเรือซ่ึงพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย

นาวี*ไดออกใหตามมาตรา 12 

  4. ยื่นรายการแสดงวันเดือนปและตําบลท่ีตอเรือนั้นเสร็จเทาท่ีจะแสดงได 

  5. ถาเรือนั้นเดิมเปนของคนตางดาวใหแจงชื่อเรือซ่ึงใชอยูเดิมนั้นดวย 

  6. แสดงชื่อผูควบคุมเรือ 

 มาตรา 11 เรือท่ีขอจดทะเบียนเปนเรือไทยใหมีเครื่องหมายถาวรเห็นไดชัดเจนไวท่ีตัวเรือตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

  เม่ือไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวและตราบใดท่ีการจดทะเบียนนั้นยังไมสิ้นไปใหเปน

หนาท่ีของผูควบคุมเรือท่ีจะรักษาเครื่องหมายดังกลาวแลวนั้นใหถาวรอยูเสมอจะเปลี่ยนแปลงหรือปดบัง

ไมไดนอกจากเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 มาตรา 12 เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดงตอนาย

ทะเบียนเรือวาเรือนั้นไดรับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ถูกตอง

ตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 
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 มาตรา 13 ในการรับจดทะเบียนเปนเรือไทยใหนายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ

ไวและถามีใบสําคัญของผูตอเรือหรือหนังสือสําคัญแสดงการโอนก็ใหเก็บไวดวย 

 มาตรา 14 สมุดทะเบียนเรือไทยใหทําตามแบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

และใหมีรายการดังตอไปนี้ดวย 

  1. ชื่อเรือชื่อเมืองทาท่ีเรือนั้นจดทะเบียนและชื่อผูควบคุมเรือ 

  2. ประเภทของเรือชื่ออูและชื่อเจาของอูท่ีตอเรือนั้น 

  3. รายการตรวจเรือ 

  4. รายการแสดงการไดกรรมสิทธิ์ตามท่ีปรากฏในคํารับรอง 

  5. ชื่อท่ีอยูและอาชีพการงานของผูท่ีลงทะเบียนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 

  ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดใหมีชื่อและท่ีอยูของผูจัดการหรือกรรมการดวย 

 มาตรา 15 เรือลําใดไดจดทะเบียนเปนเรือไทย ณ เมืองทาใดเมืองทานั้นเปนเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือนั้น 

 

หมวด 2 

ใบทะเบียนเรือไทย 

 มาตรา 22 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกยึด ถูกเพลิงเผาไหม 

อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

นั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียนเรือนั้น บันทึกขอความท่ี

ไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปนหลักฐาน 

  ในกรณีดังกลาวแลวในวรรคกอนถาใบทะเบียนไมสูญหายหรือไมถูกทําลายใหผู

ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนแกนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีเกิดเหตุหรือ

ท่ีแรกถึงแลวแตกรณี 
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หมวด 3 

การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว 

 มาตรา 27 การโอนโดยนิติกรรมซ่ึงกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวใหยื่นคํารองตอนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเพ่ือขอใหจัดการโอนไวในสมุดทะเบียน 

  สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ใหทําเปนหนังสือตามแบบพิมพของกรมการขนสง

ทางน้ําและพาณิชยนาวี* ตอหนานายทะเบียนเรือดังกลาวมาแลว 

  ถามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวมาแลวนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนาย

ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้นแลวแตกรณีทําหนาท่ี

เปนนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือโดยหมายเหตุการโอนไวในใบทะเบียนและสง

สําเนาสัญญาถาจําเปนก็รวมท้ังคําแปลสัญญาอันรับรองวาถูกตองไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นโดยดวนเม่ือไดรับเอกสารเชนวานั้นและเห็นวาถูกตองแลวใหนายทะเบียนเรือจดการ

โอนไวในสมุดทะเบียน 

 มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวในมาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวยลักษณะท่ี

จะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

  1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ี

กลาวนั้นเรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงาน

กงสุลไทยแลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสงรายงานเกี่ยวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้น

พรอมท้ังเอกสารตางๆท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 มาตรา 29 เม่ือกรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของผูใดโดยทางอ่ืนนอกจาก

นิติกรรมใหผูนั้นสงใบทะเบียนพรอมท้ังคํารับรองและพยานหลักฐานเก่ียวกับสัญชาติของตนตอนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปนของผูนั้น 
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  เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาสอบถามได 

 มาตรา 30 เม่ือเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของ

บุคคลท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหผูท่ีไดกรรมสิทธิ์เรือนั้นย่ืนคํารองเปนหนังสือตอนายทะเบียนเรือ

ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตนภายในกําหนดเวลาท่ีระบุ

ไวในมาตรากอนพรอมท้ังนําพยานหลักฐานมาแสดงวาตนไดกรรมสิทธิ์และเปนผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยได 

  เม่ือไดรับคํารองและพยานหลักฐานดังกลาวขางตนแลวถามีมูลพอเชื่อฟงไดภายในเจ็ด

วันใหนายทะเบียนเรือจัดใหปดประกาศคํารองนั้นไว ณ เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือและโฆษณาใน

หนังสือพิมพโดยผูรองตองออกคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ถาพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีปดประกาศไวแลวไมมีผูใดคัดคานตอนายทะเบียน

เรือใหนายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผูรองและเม่ือไดสอบพยานหลักฐานเปนท่ีถูกตองแลวใหนาย

ทะเบียนเรือบันทึกรายการไวในสมุดทะเบียนและหมายเหตุใบทะเบียนตามคํารองนั้น 

  ถามีผูคัดคานภายในสามสิบวันนั้นใหนายทะเบียนเรือแจงใหผูคัดคานนําคดีไปฟองศาล

ภายในสิบหาวันและในระหวางสิบหาวันนี้ใหนายทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือหมายเหตุไวกอน

ถาผูคัดคานไมนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนดนั้นใหนายทะเบียนเรือดําเนินการดังบัญญัติไวในวรรคกอน

ถาผูคัดคานนําคดีไปฟองศาลใหนายทะเบียนเรือเลื่อนการดําเนินการไปจนกวาศาลจะไดพิพากษาคดีถึง

ท่ีสุดแลวจึงดําเนินการตอไปตามคําพิพากษานั้น 

 มาตรา 31 ในกรณีท่ีเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดก็ดีหรือในกรณีท่ีบุคคลผูเปนเจาของขาด

ลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆ ก็ดีถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ให

จัดการโอนไปยังผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปนของตนหรือ

นับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปน

เรือไทยตอไปก็ใหย่ืนคํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น

เสียภายในเกาสิบวันดังกลาวแลวดุจกัน 
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  ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรคกอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดให

ถือวาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปและเม่ือกรมเจาทารองขอให

พนักงานอัยการมีอํานาจย่ืนคํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาว

แลวเพ่ือขอใหศาลส่ังขายทอดตลาดเรือนั้นแกผู ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดเม่ือขายไดและหัก

คาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

  ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิได

จัดการโอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้น

เปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดหรือนับแตวันท่ีบุคคลผูเปนเจาของ

ลักษณะเชนนั้นและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไปแลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 มาตรา 32 เม่ือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวได

ตกไปเปนของบุคคลอ่ืนใดโดยนิติกรรมหรือโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมใหหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการ

ผูจัดการบริษัทแลวแตกรณีแจงความตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบวาหุนไดตกไปเปนของบุคคลอ่ืนนั้นพรอมท้ังยื่นรายงานเก่ียวกับสัญชาติของ

บุคคลท่ีไดมาเปนเจาของหุนนั้นดวย 

  เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาสอบถามได 

 มาตรา 32 ทวิ ยกเลิก 

 มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวหรือถาผู

เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมี

ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 
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 มาตรา 33 ทวิ ถาหุนในหางหุนสวนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไดตกไป

เปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 จนทําใหจํานวนหุนใน

หางหุนสวนจํากัดนั้นบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา

7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไป

เปนเหตุใหหางหุนสวนขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกา

สิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

  การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรก

ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผู ซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหหางหุนสวนจํากัดมีลักษณะท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ี

ไดจดทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหผูมีสวนได

เสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัท

ขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือ

พนักงานอัยการแลวแตกรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

  ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวไดเพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอศาลใหส่ังขายทอดตลาดนั้นใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอน

ไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลวเปนหุนท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามี

จํานวนมากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ใหขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปน

ลําดับข้ึนไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได หุนนอกนั้น

ไมตองขายทอดตลาด 

  การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรก

ถาภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย

ไดใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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 มาตรา 34 ทวิ หากขอบังคับของบริษัทจํากัดอันเกี่ยวดวยเรื่องชนิดของใบหุนไดเปลี่ยนแปลง

ไปภายหลังจากการจดทะเบียนเรือ ใหกรรมการผูจัดการบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลงขอบังคับ 

  หากขอบังคับในเรื่องดังกลาวขางตนเปล่ียนแปลงไปจนทําใหบริษัทจํากัดขาด

ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได ใหกรรมการผูจัดการบริษัทแกไขขอบังคับนั้น

ใหถูกตองภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลงขอบังคับ 

  เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลวบริษัทจํากัดอยางใดเพ่ือใหขอบังคับนั้นไดรับ

การแกไขใหถูกตอง ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงเปน

เจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไมถูกตองตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการผูจัดการ

ของบริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตน

ทราบเหตุการณนั้นและถาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองให

นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

  เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของมาสอบถามได 

 มาตรา 35 ทวิ ยกเลิก 

 มาตรา 35 ทวิ หามมิใหบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 

  (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหางหุนสวนท่ีเปนนิติ บุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

  (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ 
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  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ แลวแตกรณี 

 มาตรา 35 ตรี หามมิใหบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิแทนคนตาง

ดาว 

  (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คนตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ 

 มาตรา 35 จัตวา ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา 35 จัตวา (2) 

ใหนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมีการฝาฝนดังกลาวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

  (1) มีหนังสือแจงใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบถึง

การฝาฝนดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูถึงการฝาฝนนั้น 

  (2) หยุดใชเรือไทยท่ีตนถือกรรมสิทธิ์ดังกลาวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

   (ก) กรณี ท่ีเปนเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ถานิติ

บุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา 7 ไดตอไปแตยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิไดใหหยุดใชเรือนั้นทําการคาในนานน้ําไทยโดยพลันแตถานิติ

บุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิไดตอไปใหหยุดใชเรือ

นั้นทําการขนสงหรือลากจูงตามท่ีมีกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือความตกลงระหวางประเทศ

กําหนดใหตองขนสงหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันดวยท้ังนี้เวนแตกรณีท่ีไดรูถึงการฝาฝนในเวลาท่ี

เรืออยูในระหวางการเดินทางโดยมีการขนสงหรือลากจูงอยูก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูง

ตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถิ่นท่ีตามท่ีไดตกลงไวกับผูวาจาง 
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   (ข) กรณีท่ีเปนเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิถานิติ

บุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา 7 ทวิไดตอไปใหหยุดใชเรือนั้นทําการขนสง

หรือลากจูงตามท่ีมีกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือความตกลงระหวางประเทศกําหนดใหตองขนสงหรือ

ลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันเวนแตกรณีท่ีไดรูถึงการฝาฝนในเวลาท่ีเรืออยูในระหวางการเดินทางโดยมี

การขนสงหรือลากจูงอยูก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถิ่นท่ีตามท่ีได

ตกลงไวกับผูวาจาง 

 มาตรา 35 เบญจ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา 35 ตรี (2) 

โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

  (1) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตาม

มาตรา 7 และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นไดตอไปหากยังมี

คุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ ใหนํามาตรา 34 มา

ใชบังคับโดยอนุโลมแตถาไมมีคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตาม

มาตรา 7 ทวิใหนํามาตรา 33 หรือมาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณี 

  (2) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตาม

มาตรา 7 ทวิ และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไปใหนํา

มาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 35 ฉ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (1) หรือมาตรา 35 ตรี (1) หรือในกรณีท่ีมี

การฝาฝนมาตรา35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา35 ตรี (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น

ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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หมวด 5 

การเปล่ียนช่ือเรือ การเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนเรือ  

การเปล่ียนเมืองทาข้ึนทะเบียน การสูญเสียสัญชาติเรือและการถอนทะเบียนเรือ 

 มาตรา 38 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะใชชื่ออยางอ่ืนใหผิดไปจากท่ีไดจดทะเบียนไวไมได 

ชื่อของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะเปลี่ยนไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมการขนสง

ทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 การขอเปลี่ยนชื่อเรือใหทําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 38 ทวิ เรือท่ีไมเคยจดทะเบียนเปนเรือไทยมาขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองจดในช่ือ

เรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียนสวนเรือท่ีเคยจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวมาขอจดทะเบียนใหมตอง

จดในช่ือเรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียนแตในคํารองผูขอจดทะเบียนตองแจงช่ือเรือครั้งสุดทายท่ี

ใชอยูในขณะท่ีการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดส้ินไป 

 มาตรา 39 เม่ือไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อเรือแลวการแกชื่อท่ีตัวเรือในสมุดทะเบียนในใบ

ทะเบียนในเอกสารอ่ืนทุกฉบับซ่ึงเห็นวาสมควรและการโฆษณาเก่ียวกับการเปลี่ยนชื่อเรือนั้นใหทําตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 40 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวเม่ือไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวนอ่ืนของเรือใหผิด

ไปจากรายการซ่ึงปรากฏอยูในใบทะเบียนผูควบคุมเรือตองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนเรือ

หรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเชนวานั้นโดยดวนถาท่ีเมืองทานั้นไมมีเจา

พนักงานดังกลาวแลวตองแจงการเปลี่ยนแปลงท่ีเมืองทาแรกถึงซ่ึงมีเจาพนักงานดังกลาวแลว 

 มาตรา 41 ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนเรือตามมาตรากอนใหผูควบคุมเรือสงใบ

ตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไปแสดงดวย 

  ถานายทะเบียนเรือท่ีไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงมิใชนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือนั้นหมายเหตุรายการเปลี่ยนแปลงไวในใบทะเบียนแลวลงนามกํากับไว
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และใหรายงานรายการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือทราบโดย

ดวน 

 มาตรา 42 ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอเจาพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา 40ใหผูควบคุมเรือ

สงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือถาไมมีใบตรวจเรือ

เชนนั้นก็ใหสงใบตรวจเรือของบุคคลผูซ่ึงกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไดระบุไวหรือผูซ่ึงมีความรู

และฐานะท่ีเทียบกันไดอยางใกลเคียงไปแสดงดวย 

  ใหเจาพนักงานกงสุลไทยหมายเหตุรายการการเปลี่ยนแปลงนั้นไวในใบทะเบียนแลวลง

นามกํากับไวและใหรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

ทราบโดยดวนกับใหสงสําเนาใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือซ่ึงรับรองวาถูกตองไปใหดวย 

 มาตรา 43 เม่ือไดรับรายงานการเปลี่ยนแปลงและเอกสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแลวใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือสั่งใหจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนั้นไวและออกใบ

ทะเบียนใหใหม 

  ถาเรือนั้นไมอยูท่ีเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือสงใบทะเบียนใหมไปใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยท่ีไดรับแจงการ

เปลี่ยนแปลงนั้นแลวแตกรณี 

  เม่ือไดรับใบทะเบียนใหมแลวใหผูควบคุมเรือคืนใบทะเบียนเดิมซ่ึงตองสงไปใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 44 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนไวแลวจะขอโอนไปข้ึนทะเบียนเรือณเมืองทาอ่ืนภายใน

ราชอาณาจักรไทยก็ไดคําขอใหทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

นั้นโดยบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้น 

  เม่ือมีผูมาขอโอนเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือตามความในวรรคกอนใหนายทะเบียนเรือ

ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือแจงการอนุญาตการโอนนั้นพรอมท้ังสงสําเนาเอกสารตางๆอันเก่ียวกับ

เรือและรายนามบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้นไปใหนายทะเบียน

เรือประจําเมืองทาท่ีมีความจํานงจะข้ึนทะเบียน 
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  เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนใหมไดรับเอกสารตางๆดังกลาวแลว

ขางตนใหจดรายการของเอกสารเหลานั้นและรายนามบุคคลท้ังหมดเชนวานั้นลงในสมุดทะเบียนแลวออก

ใบทะเบียนใหใหมสวนใบทะเบียนเดิมใหเรียกคืนเมืองทานี้ยอมเปนเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นตอไป

และใหเปลี่ยนชื่อเมืองทาท่ีตัวเรือเปนชื่อเมืองทาใหม 

 มาตรา 45 การจดทะเบียนเปนเรือไทยสิ้นไปดวยเหตุตางๆ ดังระบุไวในมาตรา 22 

  เม่ือการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดสิ้นไปดวยเหตุสูญหายถูกเพลิงเผาผลาญอับปาง

ทําลายหรือถูกละท้ิงจะขอจดทะเบียนใหมเปนเรือไทยไดก็แตโดยปฏิบัติตามความในมาตรา 12 เทานั้น

และในกรณีเชนวานี้ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม 

  คาธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้ใหเรียกเก็บเต็มอัตราหรือเพียงบางสวน

แลวแตพฤติการณตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 45/1 ทะเบียนเรือมีอายุหาปนับตั้งแตวันท่ีระบุไวในทะเบียนเรือวาเปนวันจดทะเบียน

เรือ 

  ในกรณีท่ีเจาของเรือยังประสงคจะใหเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตอไป ใหย่ืนคํารอง

ขอตออายุทะเบียนเรือภายในระยะเวลา 90 วันกอนทะเบียนเรือส้ินอายุ โดยตองปฏิบัติตามความใน

มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัตินี้และเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 45 ทวิ ใหนายทะเบียนเรือมีคําส่ังถอนทะเบียนเรือและจดแจงการนั้นในสมุดทะเบียน

เรือเม่ือเกิดเหตุดังตอไปนี้ 

  (1) เจาของเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยย่ืนคํารองแสดงความประสงคขอถอนทะเบียน

เรือตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก

ผูรับจํานองเรือลํานั้น วิธีการรองขอถอนทะเบียนเรือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  (2) เม่ือการจดทะเบียนเรือเปนเรือไทยส้ินไปดวยเหตุท่ีระบุในมาตรา 22 

  (3) เม่ือทะเบียนเรือส้ินอายุลงโดยไมไดรับการตออายุใหม 
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  (4) เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเห็นวา เรือมีสภาพทรุด

โทรมจนไมอาจใชงานตอไปได หรือมีสภาพท่ีอาจกออันตรายตอสวัสดิภาพของลูกเรือ หรือเส่ียงตอ

การกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมในทะเล 

 มาตรา 46 เม่ือเรือจดทะเบียนเปนเรือไทยถูกถอนทะเบียนเรือตามความในพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ ใหสัญชาติไทยของเรือจดทะเบียนนั้นส้ินสุดลง 

 มาตรา 46 ทวิ เม่ือนายทะเบียนเรือมีคําส่ังถอนทะเบียนเรือ ใหนายทะเบียนเรือเรียกคืน

ทะเบียนเรือจากเจาของเรือแลวออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือแกเจาของเรือในการนี้ ใหนาย

ทะเบียนเรือแจงใหแกผูรับจํานองเรือนั้นทราบลวงหนากอนมีคําส่ังถอนทะเบียนเรือไมนอยกวา 30 วัน 

  การออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 

 มาตรา 46 ตรี เม่ือเรือจดทะเบียนพนจากการเปนเรือไทย ใหเจาของเรือทําลายเครื่องหมาย

ถาวรท่ีอยูบนตัวเรือตามมาตรา 11 

 

หมวด 7 

เบ็ดเตล็ด 

 มาตรา 55 ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือในกรณีความผิดท่ีเกิดข้ึนในเรือไทยใหถือวา

เจาพนักงานตอไปนี้เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามความในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาดวยเม่ือปฏิบัติตามมาตรา 78 และมาตรา 92 แหงประมวลกฎหมายนั้น 

  1. เจาทาหรือผูรักษาการแทนเจาทา 

  2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผูทําหนาท่ีดังตอไปนี้คือผูบังคับบัญชาปอมผูบังคับการเรือ

หรือผูบังคับการกองทหารแหงราชนาวี 

  3. เจาพนักงานประมงหรือเจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนงประจําแผนกข้ึนไป 

  4. เจาพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงตั้งเพ่ือการนี้ 
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  เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้เจาพนักงานประมงและเจาพนักงานศุลกากรต่ํากวาตําแหนง

ประจําแผนกลงมาใหถือวาเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

 มาตรา 56 ภายใตบังคับมาตรา 57 ใหเจาพนักงานมีอํานาจกักเรือและยึดเอกสารเก่ียวกับเรือใน

กรณีดังตอไปนี้ 

  (1) เม่ือมีการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 7 ตรีมาตรา 7 จัตวามาตรา 11 มาตรา 20 วรรค

หนึ่ง มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 40 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 47 มาตรา 47 

ทว ิมาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 หรือมาตรา 53 

  (2) เม่ือมีการกระทําความผิดอ่ืนใดเกิดข้ึนในเรือและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุกตั้งแต

สิบปข้ึนไปหรือโทษประหารชีวิต 

 มาตรา 57 ใหเจาพนักงานตอไปนี้มีอํานาจกักและยึดตามความในมาตรากอน 

  1. พนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและอนุมาตรา 1 อนุมาตรา 2 และอนุมาตรา 4 แหงมาตรา 55 

  2. เจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนงหัวหนากองข้ึนไป 

  การกักหรือการยึดเชนวานั้นหามมิใหกักหรือยึดเกินกวาสองวันโดยมิไดรับอนุญาตจาก

ศาลการนับระยะเวลานั้นถาเรืออยูในเมืองทาไทยใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีกักเรือหรือยึดเอกสารถาเรือมิไดอยู

ในเมืองทาไทยใหนําเรือเขามาในเมืองทาไทยโดยดวนและระยะเวลาเชนวานั้นใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเรือถึง

เมืองทาไทย 

  ถาเจาพนักงานเห็นเปนการสมควรท่ีจะขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกวาสองวันก็

ใหยื่นคํารองตอศาลภายในระยะเวลาเชนวานั้นในกรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานมีอํานาจกักหรือยึดตอไปได

จนกวาจะไดมีคําชี้ขาดของศาลชั้นตนคําชี้ขาดนี้ใหถือวาเปนอันถึงท่ีสุด 

  ใหเจาพนักงานหรือศาลโดยคําขอของเจาพนักงานแลวแตกรณีกักเรือหรือยึดเอกสาร

จนกวาจะไดปฏิบัติถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ท่ีไดฝาฝนหรือตามความตองการของบทกฎหมาย

อ่ืน 

 มาตรา  57 ทวิ ยกเลิก 
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ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ฉบับปจจุบันกับราง

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ที่เสนอใหแกไขเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับ

หลักเกณฑการไดมาซึ่งสญัชาติของเรือไทยกับหลกัเกณฑการสูญเสียสัญชาติเรือไทย 

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481  

(ฉบับปจจุบัน) 

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 

 (ฉบับท่ีเสนอใหแกไข) 

หมวด 1 

การจดทะเบียนเรือไทย 

• มาตรา 6 การจดทะเบียนเรือไทยตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองจดตอนายทะเบียนเรือ 

 

• มาตรา  7  ผู ท่ี จะถือกรรมสิทธิ์ เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยได

ตามมาตรา 47 ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ี

ผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติ

ไทย 

 (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

 (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

หมวด 1 

การจดทะเบียนเรือไทย 

• มาตรา 6 การจดทะเบียนเรือไทยตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองจดตอนายทะเบียนเรือ 

 

• มาตรา  7 ผู ท่ี จะ ถือกรรมสิทธิ์ เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงทําการคาในนานน้ําไทยได

ตามมาตรา 47 หรือทําการประมงตองมีคุณสมบัติ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (1) เปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 (2) เปนหางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียนท่ี

ผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติ

ไทย 

 (3) เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 

 (4) เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
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ไทยดังตอไปนี ้

 (ก ) ห างหุ นส วนสามัญจด

ทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดา

ซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปน

หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมดเปน

บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย และทุนไมนอยกวา

รอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการ

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย หุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึง

มิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบ

หุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 (ง ) บริ ษั ทมหาชนจํ า กัด ท่ี

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุน

อันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปน

ของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

           เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” 

หมายความวา คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจขอคนตางดาว 

 

• มาตรา 7 ทวิ ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงใชประกอบการขนสงทาง

ทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะและไมทําการคาใน

ไทยดังตอไปนี ้

 (ก ) ห างหุ นส วนสามัญจด

ทะเบียนท่ีผูเปนหุนสวนท้ังหมดเปนบุคคลธรรมดา

ซ่ึงมีสัญชาติไทย 

 (ข) หางหุนสวนจํากัดท่ีผูเปน

หุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดท้ังหมดเปน

บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทยและทุนไมนอยกวา

รอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 (ค) บริษัทจํากัดท่ีกรรมการ

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยหุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปนของบุคคลซ่ึง

มิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกใบ

หุนชนิดออกใหแกผูถือ 

 (ง ) บริ ษั ทมหาชนจํ า กัด ท่ี

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุน

อันเปนทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบเปน

ของบุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

           เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” 

หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจขอคนตางดาว 

 

• มาตรา 7 ทวิ ผู ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยซ่ึงใชประกอบการขนสงทาง

ทะเลระหวางประเทศโดยเฉพาะและไมทําการคาใน



211 

 

 

 

นานน้ําไทยตามมาตรา 47 ตองเปนนิติบุคคลท่ี

จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติอยางใดอยาง

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

         (1) เปนบริษัทจํากัดท่ีหุน อันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของบุคคล

ซ่ึงมิใชคนตางดาว และไมมีขอบังคับอนุญาตใหออก

ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

         (2) เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหุนอันเปนทุน

ชําระแลวไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของ

บุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” 

หมายความวา คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 

• มาตรา 7 ตรี หามมิใหบุคคลธรรมดาซ่ึงมี

สัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 กระทํา

การอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

         (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 

         (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหาง

หุนสวนท่ี เปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์ เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

นานน้ําไทยตามมาตรา 47 ตองเปนนิติบุคคลท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติอยางใดอยาง

หนึ่งดังตอไปนี ้

          (1) เปนบริษัทจํากัดท่ีหุนอันเปนทุนจด

ทะเบียนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของบุคคล

ซ่ึงมิใชคนตางดาวและไมมีขอบังคับอนุญาตใหออก

ใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

           (2) เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหุนอันเปน

ทุนชําระแลวไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของ

บุคคลซ่ึงมิใชคนตางดาว 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คนตางดาว” 

หมายความวาคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 

• มาตรา 7 ตรี ยกเลิก 
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         (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 

ทว ิ

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา “คนตาง

ดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถ

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตาม

มาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทว ิแลวแตกรณี 

 

• มาตรา 7 จัตวา หามมิใหบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ กระทํา

การอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

         (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ตาม 7 ทว ิแทนคนตางดาว 

         (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา “คนตาง

ดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไมสามารถ

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตาม

มาตรา 7 ทว ิ

   

 

 

 

 

 

 

• มาตรา 7 จัตวา ยกเลิก 
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• มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้ เม่ือไดจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาเปนเรือ

ไทย 

 สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

 1. เรือกล ขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

 2. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกล ขนาดตั้งแตยี่สิบ

ตันกรอสข้ึนไป 

 3. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกล ขนาดตั้งแตหา

สิบตันกรอสข้ึนไป 

 สําหรับการประมง 

 1. เรือกลทุกขนาด 

 2. เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอส

ข้ึนไป 

 

• มาตรา 9 เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซ่ึง

มิไดใชประโยชนตามมาตรา 47 แมจะมีขนาด

ดังกลาวไวในมาตรากอน และเรือของบุคคลตาม

มาตรา 7 ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไวในมาตรากอน 

สําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือการประมงแลวแต

กรณี ไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 เรือซ่ึงกลาวในมาตรานี้ ใหถือวาเปนเรือ

ไทยดวย 

 

• มาตรา 8 เรือดังจะกลาวตอไปนี้เม่ือไดจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือ

ไทย 

 สําหรับการคาในนานน้ําไทย 

 1. เรือกลขนาดตั้งแตสิบตันกรอสข้ึนไป 

 2. เรือทะเลท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตยี่สิบ

ตันกรอสข้ึนไป 

 3. เรือลําน้ําท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหาสิบ

ตันกรอสข้ึนไป 

 สําหรับการประมง 

 1. เรือกลทุกขนาด 

 2. เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอส

ข้ึนไป 

 

• มาตรา 9 เรือของบุคคลตามมาตรา 7 ซ่ึง

มิได ใชประโยชนตามมาตรา 47 แมจะมีขนาด

ดังกลาวไวในมาตรากอนและเรือของบุคคลตาม

มาตรา 7 ขนาดต่ํากวาท่ีกลาวไวในมาตรากอน

สําหรับการคาในนานน้ําไทยหรือการประมงแลวแต

กรณีไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 เรือซ่ึงกลาวในมาตรานี้ใหถือวาเปนเรือ

ไทยดวย 



214 

 

 

 

• มาตรา 10 ในการขอจดทะเบียนเปนเรือ

ไทย ผูขอตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 1. ยื่นคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพ

ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 2. ทําคํารับรองวาเง่ือนไขในการท่ีจะถือ

กรรมสิ ท ธิ์ ได เป น ไป ต ามม าต รา  7  และนํ า

พยานหลักฐานมาพิสูจนคํารับรองนั้น ถาผูขอเปน

หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ตองนําใบสําคัญแสดง

การจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมา

แสดง 

 3 . ยื่นใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ ซ่ึ ง

พนักงานตรวจเรือกรมการขนส งทางน้ํ าและ

พาณิชยนาวี*ไดออกใหตามมาตรา 12 

 4. ยื่นรายการแสดงวัน เดือน ป และตําบล

ท่ีตอเรือนั้นเสร็จ เทาท่ีจะแสดงได 

 5. ถาเรือนั้นเดิมเปนของคนตางดาว ให

แจงชื่อเรือซ่ึงใชอยูเดิมนั้นดวย 

 6. แสดงชื่อผูควบคุมเรือ 

 

• มาตรา 11 เรือท่ีขอจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยใหมีเครื่องหมายถาวรเห็นไดชัดเจนไวท่ีตัวเรือ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 เม่ือไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลว และ

• มาตรา 10 ในการขอจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยผูขอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 1. ยื่นคําแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพ

ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 2. ทําคํารับรองวาเง่ือนไขในการท่ีจะถือ

ก รรม สิ ท ธิ์ ได เป น ไป ต าม ม าต รา  7 และนํ า

พยานหลักฐานมาพิสูจนคํารับรองนั้นถาผูขอเปน

หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดตองนําใบสําคัญแสดง

การจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้นมา

แสดง 

 3. ยื่ น ใบสํ าคัญแสดงการตรวจเรือ ซ่ึ ง

พนักงานตรวจเรือกรมการขนส งทางน้ํ าและ

พาณิชยนาวี*ไดออกใหตามมาตรา 12 

 4. ยื่นรายการแสดงวันเดือนปและตําบลท่ี

ตอเรือนั้นเสร็จเทาท่ีจะแสดงได 

 5. ถาเรือนั้นเดิมเปนของคนตางดาวใหแจง

ชื่อเรือซ่ึงใชอยูเดิมนั้นดวย 

 6. แสดงชื่อผูควบคุมเรือ 

• มาตรา 11 เรือท่ีขอจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยใหมีเครื่องหมายถาวรเห็นไดชัดเจนไวท่ีตัวเรือ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 เม่ือไดจดทะเบียนเปนเรือไทยแลวและ

ตราบใดท่ีการจดทะเบียนนั้นยังไมสิ้นไปใหเปน
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ตราบใดท่ีการจดทะเบียนนั้นยังไมสิ้นไป ใหเปน

หนาท่ีของผูควบคุมเรือท่ีจะรักษาเครื่องหมาย

ดังกลาวแลวนั้นใหถาวรอยูเสมอ จะเปลี่ยนแปลง

ห รื อ ป ด บั ง ไม ได  น อ ก จ าก เพ่ื อ ป ฏิ บั ติ ต าม

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 

• มาตรา 12 เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดงตอ

นายทะเบียนเรือวาเรือนั้นไดรับการตรวจจาก

พนักงานตรวจเรือกรมการขนส งทางน้ํ าและ

พาณิชยนาวี*ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ

เดินเรือในนานน้ําไทย 

 

• มาตรา 13 ในการรับจดทะเบียนเปนเรือ

ไทย ใหนายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญแสดงการ

ตรวจเรือไว และถามีใบสําคัญของผูตอเรือหรือ

หนังสือสําคัญแสดงการโอนก็ใหเก็บไวดวย 

   

• มาตรา 14 สมุดทะเบียนเรือไทยใหทําตาม

แบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย

นาวี* และใหมีรายการดังตอไปนี้ดวย 

 1. ชื่อเรือ ชื่อเมืองทาท่ีเรือนั้นจดทะเบียน 

และชื่อผูควบคุมเรือ 

 2. ประเภทของเรือ ชื่ออูและชื่อเจาของอูท่ี

หนาท่ีของผูควบคุมเรือท่ีจะรักษาเครื่องหมาย

ดังกลาวแลวนั้นใหถาวรอยูเสมอจะเปลี่ยนแปลง

ห รื อ ป ด บั ง ไม ได น อ ก จ าก เ พ่ื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

 

 

• มาตรา 12 เรือท่ีจะขอจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดงตอ

นายทะเบียนเรือวาเรือนั้นไดรับการตรวจจาก

พนักงานตรวจเรือกรมการขนส งทางน้ํ าและ

พาณิชยนาวี*ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ

เดินเรือในนานน้ําไทย 

 

• มาตรา 13 ในการรับจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยใหนายทะเบียนเรือเก็บใบสําคัญแสดงการตรวจ

เรือไวและถามีใบสําคัญของผูตอเรือหรือหนังสือ

สําคัญแสดงการโอนก็ใหเก็บไวดวย 

  

• มาตรา 14 สมุดทะเบียนเรือไทยใหทําตาม

แบบพิมพของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย

นาวี* และใหมีรายการดังตอไปนี้ดวย 

 1. ชื่อเรือชื่อเมืองทาท่ีเรือนั้นจดทะเบียน

และชื่อผูควบคุมเรือ 

 2. ประเภทของเรือชื่ออูและชื่อเจาของอูท่ี
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ตอเรือนั้น 

 3. รายการตรวจเรือ 

 4. รายการแสดงการไดกรรมสิทธิ์ตามท่ี

ปรากฏในคํารับรอง 

 5. ชื่อ ท่ีอยู และอาชีพการงานของผู ท่ี

ลงทะเบียนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 

 ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ใหมี

ชื่อและท่ีอยูของผูจัดการหรือกรรมการดวย 

 

 

• มาตรา 15 เรือลําใดไดจดทะเบียนเปนเรือ

ไทย ณ  เมืองทาใด เมืองทานั้นเปนเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้น 

 

 

หมวด 2 

ใบทะเบียนเรือไทย 

 

• มาตรา  22  ในกรณี ท่ี เรือ ไทย ท่ี ได จด

ทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกคราห ถูกเพลิง

เผาผลาญ อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของ

เรือแจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ตอเรือนั้น 

 3. รายการตรวจเรือ 

 4. รายการแสดงการไดกรรมสิทธิ์ตามท่ี

ปรากฏในคํารับรอง 

 5. ชื่ อ ท่ี อยู และอาชีพการงานของผู ท่ี

ลงทะเบียนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ 

 ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดใหมีชื่อ

และท่ีอยูของผูจัดการหรือกรรมการดวย 

 

 

• มาตรา 15 เรือลําใดไดจดทะเบียนเปนเรือ

ไทย ณ  เมืองทาใดเมืองทานั้น เปนเมืองท าข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้น 

 

 

หมวด 2 

ใบทะเบียนเรือไทย 

 

• มาตรา  22  ในกรณี ท่ี เรือ ไทย ท่ี ได จด

ทะเบียนแลวไดสูญหายไป ถูกขาศึกยึด ถูกเพลิงเผา

ไหม อับปาง ทําลายหรือถูกละท้ิง ใหเจาของเรือ

แจงแกนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบ
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ตนทราบเหตุการณ และใหนายทะเบียนเรือนั้น 

บันทึกขอความท่ีไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปน

หลักฐาน 

 ในกรณีดังกลาวแลวในวรรคกอน ถาใบ

ทะเบียนไมสูญหายหรือไมถูกทําลายใหผูควบคุมเรือ

คืนใบทะเบียนแกนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงาน

กงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีเกิดเหตุหรือท่ีแรกถึง 

แลวแตกรณี 

 

หมวด 3 

การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว 

 

• มาตรา  27 การโอน โดยนิ ติ กรรม ซ่ึ ง

กรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว ใหยื่นคํารอง

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้น เพ่ือขอใหจัดการโอนไวในสมุดทะเบียน 

 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ ให

ทําเปนหนังสือตามแบบพิมพของกรมการขนสงทาง

น้ําและพาณิชยนาวี* ตอหนานายทะเบียนเรือ

ดังกลาวมาแลว 

 ถามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวมาแลว

นอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ ใหนายทะเบียน

เรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีมี

เหตุการณ  และใหนายทะเบียนเรือนั้น บันทึก

ขอความท่ีไดรับแจงลงไวในสมุดทะเบียนเปน

หลักฐาน 

 ในกรณีดังกลาวแลวในวรรคกอนถาใบ

ทะเบียนไมสูญหายหรือไมถูกทําลายใหผูควบคุมเรือ

คืนใบทะเบียนแกนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงาน

กงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีเกิดเหตุหรือท่ีแรกถึง

แลวแตกรณี 

 

หมวด 3 

การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว 

 

• มาต รา  27 การโอน โดยนิ ติ ก รรม ซ่ึ ง

กรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวใหยื่นคํารอง

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นเพ่ือขอใหจัดการโอนไวในสมุดทะเบียน 

 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้ให

ทําเปนหนังสือตามแบบพิมพของกรมการขนสงทาง

น้ําและพาณิชยนาวี* ตอหนานายทะเบียนเรือ

ดังกลาวมาแลว 

 ถามีการโอนกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวมาแลว

นอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือ

หรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมืองทาท่ีมีการ

โอนกรรมสิทธิ์เรือนั้นแลวแตกรณีทําหนาท่ีเปนนาย
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การโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้น แลวแตกรณี ทําหนาท่ี

เปนนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือ โดยหมายเหตุการโอนไวในใบทะเบียนและ

สงสําเนาสัญญา ถาจําเปนก็รวมท้ังคําแปลสัญญา

อันรับรองวาถูกตองไปยังนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยดวน เม่ือไดรับ

เอกสารเชนวานั้นและเห็นวาถูกตองแลว ใหนาย

ทะเบียนเรือจดการโอนไวในสมุดทะเบียน 

 

• มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวใน

มาตรากอน เม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวย

ลักษณะท่ีจะเปนผู ถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยไดตาม

มาตรา 7 

 1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือ ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีกลาว

นั้นเรียกใบทะเบียนคืน และใหถอนทะเบียนเรือนั้น

เสีย 

 2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือ ใหนายทะเบียนเรือ หรือเจาพนักงานกงสุล

ไทย แลวแตกรณี เรียกใบทะเบียนคืนและใหสง

รายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้น 

พรอมท้ังเอกสารตางๆ ท่ีระบุไวในวรรคสามแหง

มาตรากอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือโดย

หมายเหตุการโอนไวในใบทะเบียนและสงสําเนา

สัญญาถาจําเปนก็รวมท้ังคําแปลสัญญาอันรับรอง

วาถูกตองไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นโดยดวนเม่ือไดรับเอกสารเชน

วานั้นและเห็นวาถูกตองแลวใหนายทะเบียนเรือจด

การโอนไวในสมุดทะเบียน 

 

• มาตรา 28 ในกรณีดังกลาวมาแลวใน

มาตรากอนเม่ือปรากฏวาผูรับโอนไมตองดวย

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

 1. ถาทําการโอน ณ เมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีกลาว

นั้นเรียกใบทะเบียนคืนและใหถอนทะเบียนเรือนั้น

เสีย 

 2. ถาทําการโอนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือใหนายทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุล

ไทยแลวแตกรณีเรียกใบทะเบียนคืนและใหสง

รายงานเก่ียวกับเหตุการณและใบทะเบียนนั้นพรอม

ท้ังเอกสารตางๆท่ีระบุไวในวรรคสามแหงมาตรา

กอนไปยังนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือเพ่ือใหถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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• มาตรา 29 เม่ือกรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีได

จดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของผูใดโดยทางอ่ืน

นอกจากนิติกรรมใหผูนั้นสงใบทะเบียนพรอมท้ังคํา

รับรองและพยานหลักฐานเก่ียวกับสัญชาติของตน

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปน

ของผูนั้น 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออก

หมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 

 

• มาตรา 30 เม่ือเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลว ไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของ

บุคคลท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ให

ผูท่ีไดกรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นคํารองเปนหนังสือตอนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ 

เพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตน ภายใน

กําหนดเวลาท่ีระบุไวในมาตรากอนพรอมท้ังนํา

พยานหลักฐานมาแสดงวาตนไดกรรมสิทธิ์และเปน

ผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

 เม่ือ ได รับ คํารอ งและพยานหลั กฐาน

ดังกลาวขางตนแลวถามีมูลพอเชื่อฟงไดภายในเจ็ด

วันใหนายทะเบียนเรือจัดใหปดประกาศคํารองนั้น

ไวณเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือและโฆษณาใน

• มาตรา 29 เม่ือกรรมสิทธิ์ในเรือไทยท่ีได

จดทะเบียนแลวไดตกไปเปนของผูใดโดยทางอ่ืน

นอกจากนิติกรรมใหผูนั้นสงใบทะเบียนพรอมท้ังคํา

รับรองและพยานหลักฐานเก่ียวกับสัญชาติของตน

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปน

ของผูนั้น 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออก

หมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 

   

• มาตรา 30 เม่ือเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเปนของ

บุคคลท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยได ให ผู ท่ี ได

กรรมสิทธิ์เรือนั้นย่ืนคํารองเปนหนังสือตอนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

เพ่ือขอจดทะเบียนเรือนั้นในนามของตนภายใน

กําหนดเวลาท่ีระบุไวในมาตรากอนพรอมท้ังนํา

พยานหลักฐานมาแสดงวาตนไดกรรมสิทธิ์และ

เปนผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

 เม่ือ ได รับ คํารอ งและพยานหลั กฐาน

ดังกลาวขางตนแลวถามีมูลพอเชื่อฟงไดภายในเจ็ด

วันใหนายทะเบียนเรือจัดใหปดประกาศคํารองนั้น

ไวณเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือและโฆษณาใน
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หนังสือพิมพโดยผูรองตองออกคาใชจายตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 ถาพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีปด

ประกาศไวแลวไมมีผูใดคัดคานตอนายทะเบียนเรือ

ใหนายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผูรองและ

เม่ือไดสอบพยานหลักฐานเปนท่ีถูกตองแลวใหนาย

ทะเบียนเรือบันทึกรายการไวในสมุดทะเบียนและ

หมายเหตุใบทะเบียนตามคํารองนั้น 

 ถามีผูคัดคานภายในสามสิบวันนั้นใหนาย

ทะเบียนเรือแจงใหผู คัดคานนําคดีไปฟองศาล

ภายในสิบหาวันและในระหวางสิบหาวันนี้ใหนาย

ทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือหมายเหตุไว

กอนถาผูคัดคานไมนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนด

นั้นใหนายทะเบียนเรือดําเนินการดังบัญญัติไวใน

วรรคกอนถาผู คัดคานนําคดีไปฟองศาลใหนาย

ทะเบียนเรือเลื่อนการดําเนินการไปจนกวาศาลจะ

ไดพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลวจึงดําเนินการตอไปตาม

คําพิพากษานั้น 

 

• มาตรา 31 ในกรณี ท่ี เรื อ ไทย ท่ี ได จด

ทะเบียนแลว ไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม 

เป นของบุ คคลผู ไม ต องด วยลั กษณ ะท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ก็ดีหรือในกรณี

ท่ีบุคคลผูเปนเจาของขาดลักษณะเชนนั้นดวยเหตุ

หนังสือพิมพโดยผูรองตองออกคาใชจายตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 ถาพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีปด

ประกาศไวแลวไมมีผูใดคัดคานตอนายทะเบียนเรือ

ใหนายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผูรองและ

เม่ือไดสอบพยานหลักฐานเปนท่ีถูกตองแลวใหนาย

ทะเบียนเรือบันทึกรายการไวในสมุดทะเบียนและ

หมายเหตุใบทะเบียนตามคํารองนั้น 

 ถามีผูคัดคานภายในสามสิบวันนั้นใหนาย

ทะเบียนเรือแจงใหผู คัดคานนําคดีไปฟองศาล

ภายในสิบหาวันและในระหวางสิบหาวันนี้ใหนาย

ทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือหมายเหตุไว

กอนถาผูคัดคานไมนําคดีไปฟองศาลภายในกําหนด

นั้นใหนายทะเบียนเรือดําเนินการดังบัญญัติไวใน

วรรคกอนถาผู คัดคานนําคดีไปฟองศาลใหนาย

ทะเบียนเรือเลื่อนการดําเนินการไปจนกวาศาลจะ

ไดพิพากษาคดีถึงท่ีสุดแลวจึงดําเนินการตอไปตาม

คําพิพากษานั้น 

 

• มาตรา 31 ในกรณี ท่ี เรื อ ไทย ท่ี ได จด

ทะเบียนแลวไดตกไปโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม

เป นของบุ คคลผู ไม ต องด วยลั กษณ ะท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดก็ดีหรือในกรณีท่ีบุคคลผูเปน

เจาของขาดลักษณะเชนนั้นดวยเหตุใดๆ ก็ดีถา

เจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปน
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ใดๆ ก็ดี ถาเจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้น

ยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหจัดการโอนไปยังผูท่ีจะ

ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกา

สิบวันนับแตวันท่ีเรือไดตกไปเปนของตน หรือนับ

แตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น แลวแตกรณี แตถา

เจาของเรือไมมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปน

เรือไทยตอไป ก็ใหยื่นคํารองขอถอนทะเบียนตอ

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

นั้นเสียภายในเกาสิบวัน ดังกลาวแลวดุจกัน 

 ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรค

กอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใด ใหถือวา

เจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปน

เรือไทยตอไป และเม่ือกรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี*รองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่น

คํารองตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพน

กําหนดเกาสิบวันดังกลาวแลว เพ่ือขอใหศาลสั่งขาย

ทอดตลาดเรือนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได

ตามมาตรา 7 เม่ือขายไดและหักคาธรรมเนียมกับ

คาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิเทาใดใหจายแก

บุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

 ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตน ให

ถือวาเรือนั้นเปนเรือไทย แตในกรณีท่ีมิไดจัดการ

โอนตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทย เม่ือ

พนกําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปน

ของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์

เรือ ไทยตอไป ก็ ให จั ดการโอนไปยั งผู ท่ี จะ ถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีเรือ

ไดตกไปเปนของตนหรือนับแตวันท่ีขาดลักษณะ

เชนนั้นแลวแตกรณีแตถาเจาของเรือไมมีความ

ประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปนเรือไทยตอไปก็ใหยื่น

คํารองขอถอนทะเบียนตอนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเกาสิบวัน

ดังกลาวแลวดุจกัน 

 ถาพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวไวในวรรค

กอนแลวเจาของเรือมิไดจัดการอยางใดใหถือวา

เจาของเรือมีความประสงคจะใหเรือนั้นยังคงเปน

เรือไทยตอไปและเม่ือกรมเจาทารองขอใหพนักงาน

อัยการมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีพนกําหนดเกาสิบวันดังกลาวแลวเพ่ือ

ขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดเรือนั้นแกผู ท่ีจะถือ

ก ร รม สิ ท ธิ์ เรื อ ไท ย ได  เ ม่ื อ ข า ย ได แ ล ะ หั ก

คาธรรมเนียมกับคาใชจายเหลือเงินเปนจํานวนสุทธิ

เทาใดใหจายแกบุคคลผูมีสิทธิจะไดรับ 

 ในระหวางท่ีจัดการโอนดังกลาวขางตนให

ถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยแตในกรณีท่ีมิไดจัดการโอน

ตามวรรคสองมิใหถือวาเรือนั้นเปนเรือไทยเม่ือพน

กําหนดรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเรือนั้นเปนของ

บุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดหรือนับแตวันท่ีบุคคลผูเปนเจาของลักษณะ

เชนนั้นและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไป
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เรือไทยไดและเม่ือพนกําหนดรอยแปดสิบวันนั้นไป

แลว ใหนายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

• มาตรา 32 เม่ือหุนในหางหุนสวนหรือ

บริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไดตกไปเปนของบุคคลอ่ืนใดโดยนิติกรรมหรือ

โดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมใหหุนสวนผูจัดการ

หรือกรรมการผูจัดการบริษัทแลวแตกรณีแจงความ

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบวาหุน

ไดตกไปเปนของบุคคลอ่ืนนั้นพรอมท้ังยื่นรายงาน

เก่ียวกับสัญชาติของบุคคลท่ีไดมาเปนเจาของหุน

นั้นดวย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออก

หมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 

 

• มาตรา 32 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 

7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) ใหนิติ

บุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยท่ี

มีการฝาฝนดังกลาว ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (1 ) มีหนั งสือแจ งให นายทะเบียน เรือ

ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบถึงการ

ฝาฝนดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีรูหรือควรรู

ถึงการฝาฝนนั้น 

แลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

• มาตรา 32 เม่ือหุนในหางหุนสวนหรือ

บริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไดตกไปเปนของบุคคลอ่ืนใดโดยนิติกรรมหรือ

โดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมใหหุนสวนผูจัดการ

หรือกรรมการผูจัดการบริษัทแลวแตกรณีแจงความ

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบวาหุน

ไดตกไปเปนของบุคคลอ่ืนนั้นพรอมท้ังยื่นรายงาน

เก่ียวกับสัญชาติของบุคคลท่ีไดมาเปนเจาของหุน

นั้นดวย 

 เพ่ือการนี้ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจออก

หมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

มาสอบถามได 

   

• มาตรา 32 ทวิ ยกเลิก 
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 (2 ) หยุดใช เรือไทยท่ีตน ถือกรรมสิทธิ์

ดังกลาวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 (ก ) ก ร ณี ท่ี เ ป น เ รื อ จ ด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ถานิติบุคคลนั้น

ไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา 7 

ไดตอไปแตยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ได ใหหยุดใชเรือนั้น

ทําการคาในนานน้ําไทยโดยพลัน แตถานิติบุคคล

นั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยตามมาตรา 7 ทวิ ไดตอไป ใหหยุดใชเรือนั้นทํา

การขนส งห รื อลากจู งต าม ท่ี มี กฎ หมาย  มติ

คณะรัฐมนตรี หรือความตกลงระหวางประเทศ

กําหนดใหตองขนสงหรือลากจูงโดยเรือไทยโดย

พลันดวย ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีไดรูถึงการฝาฝนใน

เวลาท่ีเรืออยูในระหวางการเดินทางโดยมีการขนสง

หรือลากจูงอยู ก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลาก

จูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถ่ินท่ีตามท่ีไดตกลงไว

กับผูวาจาง 

 (ข ) ก ร ณี ท่ี เ ป น เ รื อ จ ด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ถานิติบุคคล

นั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตามมาตรา 

7 ทวิ ไดตอไป ใหหยุดใชเรือนั้นทําการขนสงหรือ

ลากจูงตามท่ีมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือ

ความตกลงระหวางประเทศกําหนดใหตองขนสง

หรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลัน เวนแตกรณีท่ีไดรู
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ถึงการฝาฝนในเวลาท่ีเรืออยูในระหวางการเดินทาง

โดยมีการขนสงหรือลากจูงอยู ก็ใหใชเรือนั้นทําการ

ขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถ่ินท่ี

ตามท่ีไดตกลงไวกับผูวาจาง 

 

• มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวน

ซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวขาด

ลักษณะท่ีจะเปนผู ถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยไดตาม

มาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย เวนแต

หุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยังบุคคลผูมี

ลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในหกสิบ

วันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มาตรา 33 ถาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวน

ซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวหรือถาผู

เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดในหาง

หุนสวนจํากัด ซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์

เรือไทยไดตามมาตรา 7 ใหนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้น

เสียเวนแตหุนของผูเปนหุนสวนนั้นจะไดโอนไปยัง

บุคคลผู มีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยได

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีขาดลักษณะเชนนั้น 

 

• มาตรา 33 ทวิ ถาหุนในหางหุนสวน

จํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

ไดตกไปเปนของบุคคลผูไมตองดวยลักษณะท่ีจะ

ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 7 จนทําให

จํานวนหุนในหางหุนสวนจํากัดนั้นบกพรองจนทํา

ใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดตามมาตรา 7 ให ผู มีส วนได เสียหรือ

พนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ังขายทอดตลาด

หุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหหาง
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• มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัดซ่ึง

เปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวบกพรองจน

ทําใหบริษัทขาดลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือ

ไทยไดตามมาตรา 7 ใหผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน

อัยการรองขอใหศาลสั่งขายทอดตลาดหุนซ่ึงการ

โอนหรือตกทอดไปเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะ

เชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดตามมาตรา 

7 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือ

พนักงานอัยการ แลวแตกรณี ไดทราบการขาด

ลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัท

ขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวได เพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอ

หุนสวนขาดลักษณะเชนนั้นแกผูท่ีจะถือกรรมสิทธิ์

เรือไทยไดตามมาตรา 7 ภายในเกาสิบวันนับแต

วันท่ีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแต

กรณีไดทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 การขายทอดตลาดตองขายให เสร็จ

ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้ง

แรกถาภายในกําหนดนั้นไมมีผู ซ้ือหุนจนครบ

จํานวนอันจะทําใหหางหุนสวนจํากัดมีลักษณะท่ี

จะถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยไดใหนายทะเบียนเรือ

ประจําเมืองท า ข้ึนทะเบียนของเรือนั้ นถอน

ทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

• มาตรา 34 ถาจํานวนหุนในบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีได

จดทะเบียนแลวบกพรองจนทําใหบริษัทขาด

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยไดใหผูมี

สวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่ง

ขายทอดตลาดหุนซ่ึงการโอนหรือตกทอดไปเปน

เหตุใหบริษัทขาดลักษณะเชนนั้นแกผู ท่ีจะถือ

กรรมสิทธิ์เรือไทยไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูมี

สวนไดเสียหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีได

ทราบการขาดลักษณะเชนนั้น 

 ในการท่ีจะถือวาหุนใดเปนเหตุใหบริษัท

ขาดลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ เรือไทยท่ีไดจด

ทะเบียนแลวได เพ่ือประโยชนในการท่ีจะรองขอตอ
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ศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้น ใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอน

ไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลว 

เปนหุน ท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้  ถามี

จํานวนมากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ให

ขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปน

ลําดับข้ึนไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมี

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา 

7 หุนนอกนั้นไมตองขายทอดตลาด 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรก ถา

ภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะ

ทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได 

ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ศาลใหสั่งขายทอดตลาดนั้น ใหถือเอาหุนซ่ึงไดโอน

ไปและเปนเหตุใหบริษัทขาดลักษณะดังกลาวแลว

เปนหุน ท่ีจะตองขายทอดตลาดดังกลาวนี้ถามี

จํานวนมากกวาท่ีจําเปนจะตองขายทอดตลาดก็ให

ขายทอดตลาดเฉพาะหุนท่ีมีเลขหมายนอยท่ีสุดเปน

ลําดับข้ึนไปจนครบจํานวนอันจะทําใหบริษัทมี

ลักษณะท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได หุน

นอกนั้นไมตองขายทอดตลาด 

 การขายทอดตลาดตองขายใหเสร็จภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีลงในประกาศครั้งแรกถา

ภายในกําหนดนั้นไมมีผูซ้ือหุนจนครบจํานวนอันจะ

ทําใหบริษัทมีลักษณะท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได

ใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

• มาตรา 34 ทวิ หากขอบังคับของบริษัท

จํ ากั ด อัน เกี่ ยวด วย เรื่ อ งชนิ ดของใบ หุ น ได

เปล่ียนแปลงไปภายหลังจากการจดทะเบียนเรือ 

ใหกรรมการผูจัดการบริษัทแจงตอนายทะเบียน

เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายใน

สิบหาวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลงขอบังคับ 

 หากขอบังคับในเรื่องดังกลาวขางตน

เปล่ียนแปลงไปจนทําใหบริษัทจํากัดขาดลักษณะ

ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได 

ใหกรรมการผูจัดการบริษัทแกไขขอบังคับนั้นให
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• มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากใน

บริษัทจํากัดซ่ึงเปนเจาของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียน

แลวไม ถูกตองตามท่ีบัญญัติ ไวในมาตรา 7 ให

กรรมการผูจัดการของบริษัทแจงตอนายทะเบียน

เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีตนทราบเหตุการณนั้น และ

ถาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีแจงยังมิไดจัดให

จํานวนกรรมการถูกตองตามมาตรา 7 ใหนาย

ทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจ

ออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาสอบถามได 

 

• มาตรา 35 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 

7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 จัตวา (2) โดยนิติ

บุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ถูกตองภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง

ขอบังคับ 

 เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลว

บริษัทจํากัดอยางใดเพ่ือใหขอบังคับนั้นไดรับการ

แกไขใหถูกตอง ใหนายทะเบียนเรือประจําเมือง

ทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 

• มาตรา 35 ถาจํานวนกรรมการสวนมากใน

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงเปนเจาของ

เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวไมถูกตองตามท่ีบัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการผูจัดการของ

บริษัทแจงตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตน

ทราบเหตุการณนั้นและถาภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีแจงยังมิไดจัดใหจํานวนกรรมการถูกตองให

นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 เพ่ือการนี้ ใหนายทะเบียนเรือมีอํานาจ

ออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาสอบถามได 

 

 

• มาตรา 35 ทวิ ยกเลิก 
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มิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยนั้นไดตอไป หากยังมีคุณสมบัติ

ท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ไดตามมาตรา 7 ทวิ ใหนํามาตรา 34 มาใชบังคับ

โดยอนุ โลม  แตถาไม มี คุณสมบั ติ ท่ีจะเปนผู ถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตามมาตรา 

7 ทวิ ใหนํามาตรา 33 หรือมาตรา 34 มาใชบังคับ

โดยอนุโลม แลวแตกรณี 

 (2) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

ทวิ และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไป ใหนํามาตรา 34 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• มาตรา 35 ทวิ หามมิใหบุคคลธรรมดา

ซ่ึงมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซ่ึงสามารถถือ

กรรมสิทธิ์ เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดตาม

มาตรา 7 กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

         (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือ

ไทยตามมาตรา 7 แทนคนตางดาว 

         (2) เปนหุนสวนแทนคนตางดาวในหาง

หุนสวนท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 

         (3) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัทจํากัด
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หรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 

ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คน

ตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ไดตามมาตรา 7 หรือมาตรา 7 ทวิ แลวแตกรณี 

 

• มาตรา 35 ตรี หามมิใหบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปน เรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ 

กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

             (1) ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปน

เรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ แทนคนตางดาว 

              (2) ถือหุนแทนคนตางดาวในบริษัท

จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้คําวา “คน

ตางดาว” ใหหมายความรวมถึงนิติบุคคลซ่ึงไม

สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ไดตามมาตรา 7 ทวิ 

 

• มาตรา 35 จัตวา ในกรณีท่ีมีการฝาฝน

มาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา 35 
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จัตวา (2) ใหนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์ เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยท่ีมีการฝาฝนดังกลาวปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้

 (1) มีหนังสือแจงใหนายทะเบียนเรือ

ประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นทราบถึง

การฝาฝนดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีรูหรือ

ควรรูถึงการฝาฝนนั้น 

 (2) หยุดใช เรือไทยท่ีตนถือกรรมสิทธิ์

ดังกลาวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 (ก ) ก ร ณี ท่ี เป น เรื อ จ ด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ถานิติบุคคล

นั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์ เรือดังกลาวตาม

มาตรา 7 ไดตอไปแตยังสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ไดให

หยุดใชเรือนั้นทําการคาในนานน้ําไทยโดยพลัน

แตถานิติบุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ไดตอไปให

หยุดใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูงตามท่ีมี

กฎหมายมติคณ ะรัฐมนตรีหรือความตกลง

ระหวางประเทศกําหนดใหตองขนสงหรือลากจูง

โดยเรือไทยโดยพลันดวยท้ังนี้เวนแตกรณีท่ีไดรูถึง

การฝาฝนในเวลาท่ีเรืออยูในระหวางการเดินทาง

โดยมีการขนสงหรือลากจูงอยูก็ใหใชเรือนั้นทํา

การขนสงหรือลากจูงตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือ

ถิ่นท่ีตามท่ีไดตกลงไวกับผูวาจาง 



231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ข ) ก ร ณี ท่ี เป น เรื อ จ ด

ทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 7 ทวิ ถานิติ

บุคคลนั้นไมสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกลาวตาม

มาตรา 7 ทวิไดตอไปใหหยุดใชเรือนั้นทําการ

ข น ส ง ห รื อ ล า ก จู ง ต า ม ท่ี มี ก ฎ ห ม า ย ม ติ

คณะรัฐมนตรีหรือความตกลงระหวางประเทศ

กําหนดใหตองขนสงหรือลากจูงโดยเรือไทยโดย

พลันเวนแตกรณีท่ีไดรูถึงการฝาฝนในเวลาท่ีเรือ

อยูในระหวางการเดินทางโดยมีการขนสงหรือ

ลากจูงอยูก็ใหใชเรือนั้นทําการขนสงหรือลากจูง

ตอไปไดจนถึงเมืองทาหรือถิ่นท่ีตามท่ีไดตกลงไว

กับผูวาจาง 

 

• มาตรา 35 เบญจ ในกรณีท่ีมีการฝาฝน

มาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) หรือมาตรา 35 ตร ี

(2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เป น เรื อ ไท ย มิ ได รู เ ห็ น ห รือ ยินยอมด วยให

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 

7 และขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นไดตอไปหากยังมี

คุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียน

เปนเรือไทยไดตามมาตรา 7 ทวิ ใหนํามาตรา 34 

มาใชบังคับโดยอนุโลมแตถาไมมีคุณสมบัติท่ีจะ
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เปนผูถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยได

ตามมาตรา 7 ทวิ ใหนํามาตรา 33 หรือมาตรา 

34 มาใชบังคับโดยอนุโลมแลวแตกรณี 

 (2) ถานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคลซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยตามมาตรา 

7 ทวิและขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยนั้นตอไปใหนํามาตรา 

34 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

• มาตรา 35 ฉ  ในกรณี ท่ี มีการฝ าฝ น

มาตรา 35 ทวิ (1) หรือมาตรา 35 ตรี (1) หรือ

ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 35 ทวิ (2) หรือ (3) 

หรือมาตรา 35 ตรี  (2) โดยนิติ บุ คคล ซ่ึงถือ

กรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเปนเรือไทยไดรูเห็นหรือ

ยินยอมดวยใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 
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หมวด 5 

การเปล่ียนช่ือเรือ การเปล่ียนแปลงรายการใน

ทะเบียนเรือ  

การเปล่ียนเมืองทาข้ึนทะเบียน การสูญเสีย

สัญชาติเรือและการถอนทะเบียนเรือ 

 

• มาตรา 38 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะ

ใชชื่ออยางอ่ืนใหผิดไปจากท่ีไดจดทะเบียนไวไมได 

ชื่อของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะเปลี่ยนได

ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 การขอเปลี่ยนชื่อเรือใหทําตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

   

 

 

 

 

 

• มาตรา 39 เม่ือไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ

เรือแลวการแกชื่อท่ีตัวเรือในสมุดทะเบียนในใบ

หมวด5 

การเปล่ียนช่ือเรือ การเปล่ียนแปลงรายการใน

ทะเบียนเรือ  

การเปล่ียนเมืองทาข้ึนทะเบียน การสูญเสีย

สัญชาติเรือและการถอนทะเบียนเรือ 

 

• มาตรา 38 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะ

ใชชื่ออยางอ่ืนใหผิดไปจากท่ีไดจดทะเบียนไวไมได 

ชื่อของเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวจะเปลี่ยนได

ตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* 

 การขอเปลี่ยนชื่อเรือใหทําตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

• มาตรา 38 ทวิ เรือท่ีไมเคยจดทะเบียน

เปนเรือไทยมาขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองจด

ในช่ือเรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียนสวนเรือ

ท่ี เคยจดทะเบียนเปน เรือไทยแลวมาขอจด

ทะเบียนใหมตองจดในช่ือเรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอ

จดทะเบียนแตในคํารองผูขอจดทะเบียนตองแจง

ช่ือ เรือครั้ งสุดท าย ท่ี ใชอ ยู ในขณ ะท่ีการจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดส้ินไป 

 

• มาตรา 39 เม่ือไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ

เรือแลวการแกชื่อท่ีตัวเรือในสมุดทะเบียนในใบ
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ทะเบียนในเอกสารอ่ืนทุกฉบับซ่ึงเห็นวาสมควรและ

การโฆษณาเก่ียวกับการเปลี่ยนชื่อเรือนั้นใหทํา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

• มาตรา 40 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

เม่ือไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวนอ่ืนของเรือ

ใหผิดไปจากรายการซ่ึงปรากฏอยูในใบทะเบียนผู

ควบคุมเรือตองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนาย

ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมือง

ทาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเชนวานั้นโดยดวนถาท่ีเมือง

ทานั้นไมมีเจาพนักงานดังกลาวแลวตองแจงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเมืองทาแรกถึงซ่ึงมีเจาพนักงาน

ดังกลาวแลว 

 

• มาตรา 41 ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอ

นายทะเบียนเรือตามมาตรากอนใหผูควบคุมเรือสง

ใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนสง

ทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไปแสดงดวย 

 ถ าน ายท ะเบี ยน เรื อ ท่ี ได รั บ แจ งก าร

เปลี่ยนแปลงมิใชนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือนั้นหมาย

เหตุรายการเปลี่ยนแปลงไวในใบทะเบียนแลวลง

นามกํากับไวและใหรายงานรายการเปลี่ยนแปลง

นั้ น ไป ให นายทะเบียน เรือประจํ าเมืองท า ข้ึน

ทะเบียนของเรือทราบโดยดวน 

ทะเบียนในเอกสารอ่ืนทุกฉบับซ่ึงเห็นวาสมควรและ

การโฆษณาเก่ียวกับการเปลี่ยนชื่อเรือนั้นใหทํา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

• มาตรา 40 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว

เม่ือไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวนอ่ืนของเรือ

ใหผิดไปจากรายการซ่ึงปรากฏอยูในใบทะเบียนผู

ควบคุมเรือตองแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนาย

ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยประจําเมือง

ทาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเชนวานั้นโดยดวนถาท่ีเมือง

ทานั้นไมมีเจาพนักงานดังกลาวแลวตองแจงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเมืองทาแรกถึงซ่ึงมีเจาพนักงาน

ดังกลาวแลว 

 

• มาตรา 41 ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอ

นายทะเบียนเรือตามมาตรากอนใหผูควบคุมเรือสง

ใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนสง

ทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไปแสดงดวย 

 ถ าน ายท ะเบี ยน เรื อ ท่ี ได รั บ แจ งก าร

เปลี่ยนแปลงมิใชนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือใหนายทะเบียนเรือนั้นหมาย

เหตุรายการเปลี่ยนแปลงไวในใบทะเบียนแลวลง

นามกํากับไวและใหรายงานรายการเปลี่ยนแปลง

นั้ น ไป ให นายทะเบี ยน เรือประจํ าเมืองท า ข้ึน

ทะเบียนของเรือทราบโดยดวน 
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• มาตรา 42 ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอ

เจาพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา 40 ใหผูควบคุม

เรือสงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือถาไมมีใบตรวจ

เรือ เชนนั้ น ก็ให ส งใบตรวจเรือของบุคคลผู ซ่ึ ง

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไดระบุไว

หรือผู ซ่ึงมีความรูและฐานะท่ีเทียบกันไดอยาง

ใกลเคียงไปแสดงดวย 

 ใหเจาพนักงานกงสุลไทยหมายเหตุรายการ

การเปลี่ยนแปลงนั้นไวในใบทะเบียนแลวลงนาม

กํากับไวและใหรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

ทราบโดยดวนกับใหสงสําเนาใบตรวจเรือของ

พนักงานตรวจเรือซ่ึงรับรองวาถูกตองไปใหดวย 

 

• ม า ต ร า  43 เ ม่ื อ ได รั บ ร า ย ง า น ก า ร

เปลี่ยนแปลงและเอกสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

แลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือสั่งใหจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนั้นไวและ

ออกใบทะเบียนใหใหม 

 ถาเรือนั้นไมอยูท่ีเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือสงใบทะเบียนใหมไปใหนายทะเบียนเรือ

หรือ เจ าพ นั ก งานกงสุ ล ไทย ท่ี ได รั บ แจ งการ

  

• มาตรา 42 ในการแจงการเปลี่ยนแปลงตอ

เจาพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา 40 ใหผูควบคุม

เรือสงใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี* หรือถาไมมีใบตรวจ

เรือ เชนนั้ น ก็ให ส งใบตรวจเรือของบุคคลผู ซ่ึ ง

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี*ไดระบุไว

หรือผู ซ่ึงมีความรูและฐานะท่ีเทียบกันไดอยาง

ใกลเคียงไปแสดงดวย 

 ใหเจาพนักงานกงสุลไทยหมายเหตุรายการ

การเปลี่ยนแปลงนั้นไวในใบทะเบียนแลวลงนาม

กํากับไวและใหรายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

ทราบโดยดวนกับใหสงสําเนาใบตรวจเรือของ

พนักงานตรวจเรือซ่ึงรับรองวาถูกตองไปใหดวย 

 

• ม า ต ร า  43 เ ม่ื อ ได รั บ ร า ย ง า น ก า ร

เปลี่ยนแปลงและเอกสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

แลวใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือสั่งใหจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนั้นไวและ

ออกใบทะเบียนใหใหม 

 ถาเรือนั้นไมอยูท่ีเมืองทาข้ึนทะเบียนของ

เรือใหนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือสงใบทะเบียนใหมไปใหนายทะเบียนเรือ

หรือ เจ าพ นั ก งานกงสุ ล ไทย ท่ี ได รั บ แจ งการ
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เปลี่ยนแปลงนั้นแลวแตกรณี 

 เม่ือไดรับใบทะเบียนใหมแลวใหผูควบคุม

เรือคืนใบทะเบียนเดิมซ่ึงตองสงไปใหนายทะเบียน

เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

• มาตรา 44 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนไวแลว

จะขอโอนไปข้ึนทะเบียนเรือ ณ เมืองทาอ่ืนภายใน

ราชอาณาจักรไทยก็ไดคําขอใหทําเปนหนังสือยื่นตอ

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

นั้นโดยบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนวา

เปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้น 

 เม่ือมีผูมาขอโอนเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือ

ตามความในวรรคกอนใหนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือแจงการอนุญาตการ

โอนนั้นพรอมท้ังสงสําเนาเอกสารตางๆอันเก่ียวกับ

เรือและรายนามบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุด

ทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้นไปใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีมีความจํานงจะข้ึน

ทะเบียน 

 เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนใหมไดรับเอกสารตางๆดังกลาวแลวขางตน

ใหจดรายการของเอกสารเหลานั้นและรายนาม

บุคคลท้ังหมดเชนวานั้นลงในสมุดทะเบียนแลวออก

ใบทะเบียนใหใหมสวนใบทะเบียนเดิมใหเรียกคืน

เปลี่ยนแปลงนั้นแลวแตกรณี 

 เม่ือไดรับใบทะเบียนใหมแลวใหผูควบคุม

เรือคืนใบทะเบียนเดิมซ่ึงตองสงไปใหนายทะเบียน

เรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือเพ่ือจัดการ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   

• มาตรา 44 เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนไวแลว

จะขอโอนไปข้ึนทะเบียนเรือ ณ เมืองทาอ่ืนภายใน

ราชอาณาจักรไทยก็ไดคําขอใหทําเปนหนังสือยื่นตอ

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

นั้นโดยบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนวา

เปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้น 

 เม่ือมีผูมาขอโอนเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือ

ตามความในวรรคกอนใหนายทะเบียนเรือประจํา

เมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือแจงการอนุญาตการ

โอนนั้นพรอมท้ังสงสําเนาเอกสารตางๆอันเก่ียวกับ

เรือและรายนามบุคคลท้ังหมดท่ีปรากฏในสมุด

ทะเบียนวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรือนั้นไปใหนาย

ทะเบียนเรือประจําเมืองทาท่ีมีความจํานงจะข้ึน

ทะเบียน 

 เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึน

ทะเบียนใหมไดรับเอกสารตางๆดังกลาวแลวขางตน

ใหจดรายการของเอกสารเหลานั้นและรายนาม

บุคคลท้ังหมดเชนวานั้นลงในสมุดทะเบียนแลวออก

ใบทะเบียนใหใหมสวนใบทะเบียนเดิมใหเรียกคืน
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เมืองทานี้ยอมเปนเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น

ตอไปและใหเปลี่ยนชื่อเมืองทาท่ีตัวเรือเปนชื่อเมือง

ทาใหม 

 

• มาตรา 45 การจดทะเบียนเปนเรือไทยสิ้น

ไปดวยเหตุตางๆ ดังระบุไวในมาตรา 22 

 เม่ือการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดสิ้นไป

ดวยเหตุสูญหายถูกเพลิงเผาผลาญอับปางทําลาย

หรือถูกละท้ิงจะขอจดทะเบียนใหมเปนเรือไทยไดก็

แตโดยปฏิบัติตามความในมาตรา 12 เทานั้นและใน

กรณีเชนวานี้ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนใหม 

 คาธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้

ให เรียกเก็บเต็มอัตราหรือเพียงบางสวนแลวแต

พฤติการณตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

     

 

 

 

 

 

 

เมืองทานี้ยอมเปนเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้น

ตอไปและใหเปลี่ยนชื่อเมืองทาท่ีตัวเรือเปนชื่อเมือง

ทาใหม 

   

• มาตรา 45 การจดทะเบียนเปนเรือไทยสิ้น

ไปดวยเหตุตางๆ ดังระบุไวในมาตรา 22 

 เม่ือการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดสิ้นไป

ดวยเหตุสูญหายถูกเพลิงเผาผลาญอับปางทําลาย

หรือถูกละท้ิงจะขอจดทะเบียนใหมเปนเรือไทยไดก็

แตโดยปฏิบัติตามความในมาตรา 12 เทานั้นและใน

กรณีเชนวานี้ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจด

ทะเบียนใหม 

 คาธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้

ให เรียกเก็บเต็มอัตราหรือเพียงบางสวนแลวแต

พฤติการณตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

• มาตรา 45/1 ทะเบียนเรือมีอายุหาป

นับตั้งแตวันท่ีระบุไวในทะเบียนเรือวาเปนวันจด

ทะเบียนเรือ 

 ในกรณีท่ีเจาของเรือยังประสงคจะใหเรือ

จดทะเบียนเปนเรือไทยตอไป ใหย่ืนคํารองขอตอ

อายุทะเบียนเรือภายในระยะเวลา 90 วันกอน

ทะเบียนเรือส้ินอายุ โดยตองปฏิบัติตามความใน

มาตรา 10 แห งพระราชบัญ ญั ตินี้ และเสี ย
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• มาตรา 46 เรือท่ีไมเคยจดทะเบียนเปนเรือ

คาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

• มาตรา 45 ทวิ ใหนายทะเบียนเรือมี

คําส่ังถอนทะเบียนเรือและจดแจงการนั้นในสมุด

ทะเบียนเรือเม่ือเกิดเหตุดังตอไปนี้ 

 (1) เจาของเรือจดทะเบียนเปนเรือไทย

ย่ืนคํารองแสดงความประสงคขอถอนทะเบียนเรือ

ตอนายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียน

ของเรือนั้น โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือ

จากผูรับจํานองเรือลํานั้น วิธีการรองขอถอน

ทะเบียนเรือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 (2) เม่ือการจดทะเบียนเรือเปนเรือไทย

ส้ินไปดวยเหตุท่ีระบุในมาตรา 22 

 (3) เม่ือทะเบียนเรือส้ินอายุลงโดยไมได

รับการตออายุใหม 

 (4) เม่ือนายทะเบียนเรือประจําเมืองทา

ข้ึนทะเบียนของเรือเห็นวา เรือมีสภาพทรุดโทรม

จนไมอาจใชงานตอไปได หรือมีสภาพท่ีอาจกอ

อันตรายตอสวัสดิภาพของลูกเรือ หรือเส่ียงตอ

การกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมในทะเล 

 

• มาตรา 46 ยกเลิก 
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ไทยมาขอจดทะเบียนเปนเรือไทย ตองจดในชื่อเรือ

ท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียน สวนเรือท่ีเคยจด

ทะเบียนเปนเรือไทยแลวมาขอจดทะเบียนใหมตอง

จดในชื่อเรือท่ีใชอยูในขณะท่ีขอจดทะเบียน แตใน

คํารองผูขอจดทะเบียนตองแจงชื่อเรือครั้งสุดทายท่ี

ใชอยูในขณะท่ีการจดทะเบียนเปนเรือไทยไดสิ้นไป 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  มาตรา 46 เม่ือเรือจดทะเบียนเปนเรือ

ไท ย ถู ก ถ อ น ท ะ เ บี ย น เรื อ ต า ม ค ว า ม ใน

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหสัญชาติไทยของเรือจด

ทะเบียนนั้นส้ินสุดลง 

   

• มาตรา 46 ทวิ เม่ือนายทะเบียนเรือมี

คําส่ังถอนทะเบียนเรือ ใหนายทะเบียนเรือเรียก

คืนทะเบียนเรือจากเจาของเรือแลวออกใบรับรอง

การถอนทะเบียนเรือแกเจาของเรือในการนี้ ให

นายทะเบียนเรือแจงใหแกผูรับจํานองเรือนั้น

ทราบลวงหนากอนมีคําส่ังถอนทะเบียนเรือไม

นอยกวา 30 วัน 

 การออกใบรับรองการถอนทะเบียนเรือ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
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หมวด 7 

เบ็ดเตล็ด 

 

• ม า ต ร า  55 ใน ก ร ณี ค ว า ม ผิ ด ต า ม

พระราชบัญญัตินี้หรือในกรณีความผิดท่ีเกิดข้ึนใน

เรือไทยใหถือวาเจาพนักงานตอไปนี้เปนพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามความใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวยเม่ือ

ปฏิบัติตามมาตรา 78 และมาตรา 92 แหงประมวล

กฎหมายนั้น 

 1. เจาทาหรือผูรักษาการแทนเจาทา 

 2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผูทําหนาท่ี

ดังตอไปนี้คือผูบังคับบัญชาปอมผูบังคับการเรือหรือ

ผูบังคับการกองทหารแหงราชนาวี 

 3. เจาพนักงานประมงหรือเจาพนักงาน

ศุลกากรตั้งแตตําแหนงประจําแผนกข้ึนไป 

 4. เจาพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงตั้ง

เพ่ือการนี้ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ เจาพนักงาน

• มาตรา 46 ตรี เม่ือเรือจดทะเบียนพน

จากการเปน เรือไทย ให เจาของเรือทําลาย

เครื่องหมายถาวรท่ีอยูบนตัวเรือตามมาตรา 11 

 

หมวด 7 

เบ็ดเตล็ด 

 

• ม า ต ร า  55 ใน ก ร ณี ค ว า ม ผิ ด ต า ม

พระราชบัญญัตินี้หรือในกรณีความผิดท่ีเกิดข้ึนใน

เรือไทยใหถือวาเจาพนักงานตอไปนี้เปนพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามความใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวยเม่ือ

ปฏิบัติตามมาตรา 78 และมาตรา 92 แหงประมวล

กฎหมายนั้น 

 1. เจาทาหรือผูรักษาการแทนเจาทา 

 2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรผูทําหนาท่ี

ดังตอไปนี้คือผูบังคับบัญชาปอมผูบังคับการเรือหรือ

ผูบังคับการกองทหารแหงราชนาวี 

 3. เจาพนักงานประมงหรือเจาพนักงาน

ศุลกากรตั้งแตตําแหนงประจําแผนกข้ึนไป 

 4. เจาพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงตั้ง

เพ่ือการนี้ 

 เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ เจาพนักงาน
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ประมงและเจาพนักงานศุลกากรต่ํากวาตําแหนง

ประจําแผนกลงมาให ถือวาเปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ 

 

• มาตรา 56 ภายใตบังคับมาตรา 57 ใหเจา

พนักงานมีอํานาจกักเรือและยึดเอกสารเก่ียวกับ

เรือในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) เม่ือมีการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี

มาตรา 7 จัตวา มาตรา 11 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง 

มาตรา  29 มาตรา  30 มาตรา  38 วรรคหนึ่ ง 

มาตรา 40  มาตรา 41  วรรคหนึ่ ง มาตรา 47 

มาตรา 47 ทวิ มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 

มาตรา 51 หรือมาตรา 53 

 (2) เม่ือมีการกระทําความผิดอ่ืนใดเกิดข้ึน

ในเรือและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุกตั้งแตสิบป

ข้ึนไปหรือโทษประหารชีวิต 

   

• มาตรา 57 ใหเจาพนักงานตอไปนี้มีอํานาจ

กักและยึดตามความในมาตรากอน 

 1. พนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้น

ผูใหญตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและอนุมาตรา 1 อนุมาตรา 2 และ

อนุมาตรา 4 แหงมาตรา 55 

 2. เจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนง

ประมงและเจาพนักงานศุลกากรต่ํากวาตําแหนง

ประจําแผนกลงมาให ถือวาเปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ 

 

• มาตรา 56 ภายใตบังคับมาตรา 57 ใหเจา

พนักงานมีอํานาจกักเรือและยึดเอกสารเก่ียวกับเรือ

ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) เม่ือมีการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 7 ตรี

มาตรา 7 จัตวา มาตรา 11 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง 

มาตรา  29 มาตรา  30 มาตรา  38 วรรคหนึ่ ง 

มาตรา 40  มาตรา 41  วรรคหนึ่ ง มาตรา 47 

มาตรา 47 ทวิ มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 

มาตรา 51 หรือ มาตรา 53 

 (2) เม่ือมีการกระทําความผิดอ่ืนใดเกิดข้ึน

ในเรือและความผิดนั้นมีอัตราโทษจําคุกตั้งแตสิบป

ข้ึนไปหรือโทษประหารชีวิต 

   

• มาตรา 57 ใหเจาพนักงานตอไปนี้มีอํานาจ

กักและยึดตามความในมาตรากอน 

 1. พนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้น

ผูใหญตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและอนุมาตรา 1 อนุมาตรา 2 และ

อนุมาตรา 4 แหงมาตรา 55 

 2. เจาพนักงานศุลกากรตั้งแตตําแหนง
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หัวหนากองข้ึนไป 

การกักหรือการยึดเชนวานั้นหามมิใหกักหรือยึดเกิน

กวาสองวันโดยมิไดรับอนุญาตจากศาลการนับ

ระยะเวลานั้นถาเรืออยู ใน เมืองท าไทยให เริ่ม

นับตั้งแตวันท่ีกักเรือหรือยึดเอกสารถาเรือมิไดอยูใน

เมืองทาไทยใหนําเรือเขามาในเมืองทาไทยโดยดวน

และระยะเวลาเชนวานั้นใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเรือถึง

เมืองทาไทย 

 ถาเจาพนักงานเห็นเปนการสมควรท่ีจะ

ขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกวาสองวันก็ให

ยื่นคํารองตอศาลภายในระยะเวลาเชนวานั้นใน

กรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานมีอํานาจกักหรือยึดตอไป

ไดจนกวาจะไดมีคําชี้ขาดของศาลชั้นตนคําชี้ขาดนี้

ใหถือวาเปนอันถึงท่ีสุด 

 ใหเจาพนักงานหรือศาลโดยคําขอของเจา

พนักงานแลวแตกรณีกักเรือหรือยึดเอกสารจนกวา

จะไดปฏิบัติถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ท่ี

ไดฝาฝนหรือตามความตองการของบทกฎหมายอ่ืน 

 

• มาตรา 57 ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 

7 ตรี (1) หรือมาตรา 7 จัตวา (1) หรือในกรณีท่ีมี

การฝาฝนมาตรา 7 ตรี (2) หรือ (3) หรือมาตรา 7 

จัตวา (2) โดยนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์ เรือจด

ทะเบียนเปนเรือไทยไดรูเห็นหรือยินยอมดวย ให

นายทะเบียนเรือประจําเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือ

หัวหนากองข้ึนไป 

การกักหรือการยึดเชนวานั้นหามมิใหกักหรือยึดเกิน

กวาสองวันโดยมิไดรับอนุญาตจากศาลการนับ

ระยะเวลานั้นถาเรืออยู ใน เมืองท าไทยให เริ่ม

นับตั้งแตวันท่ีกักเรือหรือยึดเอกสารถาเรือมิไดอยูใน

เมืองทาไทยใหนําเรือเขามาในเมืองทาไทยโดยดวน

และระยะเวลาเชนวานั้นใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเรือถึง

เมืองทาไทย 

 ถาเจาพนักงานเห็นเปนการสมควรท่ีจะ

ขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกวาสองวันก็ให

ยื่นคํารองตอศาลภายในระยะเวลาเชนวานั้นใน

กรณีเชนนี้ใหเจาพนักงานมีอํานาจกักหรือยึดตอไป

ไดจนกวาจะไดมีคําชี้ขาดของศาลชั้นตนคําชี้ขาดนี้

ใหถือวาเปนอันถึงท่ีสุด 

 ใหเจาพนักงานหรือศาลโดยคําขอของเจา

พนักงานแลวแตกรณีกักเรือหรือยึดเอกสารจนกวา

จะไดปฏิบัติถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ท่ี

ไดฝาฝนหรือตามความตองการของบทกฎหมายอ่ืน 

 
  

• มาตรา 57 ทวิ ยกเลิก 
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นั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย 

 


