เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

พระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
พระราชก าหนดนี้ มีบ ทบัญญั ติบางประการเกี่ย วกั บการจ ากั ด สิ ท ธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชก าหนดนี้
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการนาเรือที่อยู่นอกระบบการควบคุมของรัฐไปใช้ในการทาการประมง
ขนถ่ายสัตว์น้า หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการกองเรือไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งการตราพระราชกาหนดนี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกาหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๒ ก

หนา้ ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

มาตรา ๑ พระราชกาหนดนี้เรียกว่า “พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ๖/๑. ๖/๒. และ ๖/๓. ของมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
“๖/๑. “เรือประมง” หมายความถึง เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้ หรือมีหรือติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทาการประมง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าในทางการค้า
๖/๒. “เรือขนถ่ายสัตว์นา”
้ หมายความถึง เรือขนถ่ายสัตว์น้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
๖/๓. “เรือสนั บสนุนการประมง” หมายความถึง เรือที่ใช้หรือเจตนาจะใช้บรรทุกน้ามัน
น้าจืด อาหาร หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสนั บสนุนเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า ทั้งนี้ ประเภทและ
ขนาดของเรือ และลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกหรือให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๒๒/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑
“มาตรา ๒๒/๑ ให้นาความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับเรือที่เจ้าของเรืออ้างว่าได้จาหน่าย
จ่าย หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจาหน่าย จ่าย หรือโอน และไม่สามารถติดตาม
หรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด ด้วยโดยอนุโลม และไม่ว่าเจ้าของเรือจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนเรือหรือไม่
ให้นายทะเบียนเรือสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
เรื อ ประมง เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า หรื อ เรื อ สนั บ สนุ น การประมงที่ ถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย นเรื อ
ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา ๒๒ ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือนั้นเป็นเรือประมง เรือขนถ่าย
สัตว์น้า และเรือสนับสนุนการประมงอีก
ในกรณีที่มีการพบเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนเรือตามวรรคสอง ให้เจ้าท่ามีอานาจยึดหรืออายัด
และควบคุมเรือ เครื่องประกอบเรือ รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว และนาไปจอดเพื่อควบคุม
ไว้ในบริเวณที่เห็นสมควร ทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจาเรือ และติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือ
เครื่องมืออย่างใด ๆ มิให้เคลื่อนจากจุดที่จอด และแจ้งให้เจ้าของเรือทราบและมาแสดงตน ในกรณี
ที่ไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของเรือ ให้ปิดประกาศให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนต่อเจ้าท่า
หากไม่มีเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าเจ้าของเรือสละกรรมสิทธิ์
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ในเรือนั้น และให้เจ้าท่ามีอานาจแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ จาหน่ายเป็นเศษวัสดุ หรือให้หน่วยงานของรัฐ
นาไปใช้ประโยชน์
ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมด้วยหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเรือ
หรือผู้ครอบครองเรือภายในกาหนดเวลา ให้เจ้าท่าคืนเรือนั้นให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ
เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือได้ชาระค่าใช้จ่ายอั นเกิดจากการดาเนินการตามวรรคสามแล้วและ
ทาหนังสือรับรองว่าจะไม่นาเรือนัน้ ไปใช้เป็นเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้า หรือเรือสนับสนุนการประมง
การดาเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เจ้าท่าจะดาเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนดาเนินการแทนก็ได้ โดยให้นาความในมาตรา ๕๔/๘ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๔) ของมาตรา ๕๔/๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติเรือไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นคาขอต่ออายุภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของใบอนุญาตใช้เรือนั้น”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๖๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
“ผู้ใดนาเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้า หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ
ตามมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๒/๑ ไปทาการประมง ขนถ่ายสัตว์น้า หรือสนับสนุนการประมง
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยให้ถือว่า
เรือนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทาความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทาความผิด และให้ริบเสียทั้งสิ้น”
มาตรา ๘ ให้เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้า และเรือสนับสนุนการประมง ตามบัญชีรายชื่อ
เรือสูญหายถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนดในวันก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ ถือเป็นเรือ
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ที่ มี ก ารแจ้ ง แก่ น ายทะเบี ย นตามมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑
ซึ ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้ดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูลเรือไทยที่ใช้ทาการประมง ขนถ่ายสัตว์น้า หรือสนับสนุนการประมง เพื่อใช้ในการติดตาม
ควบคุมและเฝ้าระวังมิให้มีการนาเรือไปใช้ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจากการจัดทาฐานข้อมูล
ปรากฏว่ามีเรือบางส่วนที่เจ้าของเรือแจ้งว่าเรือจม สูญหาย จาหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้อื่นโดยไม่สามารถ
แสดงหลักฐานและไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการนาเรือดังกล่าว
ไปใช้ทาการประมง ขนถ่ายสัตว์น้า หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรกาหนดมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการนาเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้า และเรือสนับสนุนการประมงดังกล่าวกลับเข้ามาจดทะเบียน
เป็นเรือไทย หรือนามาใช้ทาการประมง ขนถ่ายสัตว์น้า หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
และโดยที่การดาเนิ น การดัง กล่ าวต้ อ งกระทาให้ แล้ ว เสร็จโดยรวดเร็ว เพื่ อประโยชน์ ในการบริห ารจั ด การ
การประมงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้

