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พระราชบัญญัติ 
การจํานองเรือและบุริมสทิธิทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให.ไว. ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป2นป3ที่ ๔๙ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล.าฯ 

ให.ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว:าด.วยการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ ให.ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว.โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต:อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว:า “พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิ

ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให.ใช.บังคับเม่ือพ.นกําหนดหน่ึงร.อยย่ีสิบวันนับแต:วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นต.นไป 
 
มาตรา ๓  เม่ือพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช.บังคับแล.ว มิให.นํามาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

แห:งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ มาใช.บังคับแก:เ รือท่ีอยู:ภายใต.บังคับแห:ง
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เรือ” หมายความว:า เรือขนาดต้ังแต:หกสิบตันกรอสข้ึนไปท่ีเดินด.วยเคร่ืองจักรกล

ไม:ว:าจะใช.กําลังอ่ืนด.วยหรือไม:ก็ตาม และเป2นเรือท่ีมีลักษณะสําหรับใช.ในทะเลตามกฎข.อบังคับการ
ตรวจเรือท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว:าด.วยการเดินเรือในน:านนํ้าไทย 

“เรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อ”๒ หมายความว:า เรือท่ีอยู:ในระหว:างการต:อ ซึ่งเม่ือต:อ
เสร็จแล.วจะมีสภาพเป2นเรือตามพระราชบัญญัติน้ี 

“นายเรือ” หมายความว:า ผู.ควบคุมเรือ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๔ ก/หน.า ๑/๔ กุมภาพันธG ๒๕๓๗ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว:า “เรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจํานองเรือและ

บุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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“คนประจําเรือ” หมายความว:า คนท่ีมีหน.าท่ีทําการประจําอยู:ในเรือ 
“ลูกเรือ” หมายความว:า คนประจําเรือนอกจากนายเรือ 
“นํ้ามัน” หมายความว:า นํ้ามันดิบ นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซลหนัก หรือนํ้ามันหล:อลื่น

ซึ่งเป2นนํ้ามันแร:จําพวกไฮโดรคารGบอนท่ีไม:สลายตัวโดยง:าย และให.หมายความรวมถึงนํ้ามันอ่ืน ๆ ท่ี
ก:อให.เกิดภาวะมลพิษตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“นายทะเบียนเรือ” หมายความว:า นายทะเบียนเรือหรือผู.รักษาการแทนนาย
ทะเบียนเรือตามกฎหมายว:าด.วยเรือไทย 

“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู.รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให.รัฐมนตรีว:าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี กับ

ให.มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค:าธรรมเนียมไม:เกินอัตราท.ายพระราชบัญญัติน้ี หรือกําหนดการ
อ่ืนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ันเม่ือได.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล.ว ให.ใช.บังคับได. 
 

หมวด ๑ 
การจํานองเรือ 

   
 

ส:วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  ห.ามมิให.จํานําเรือท่ีอยู:ภายใต.บังคับแห:งพระราชบัญญัติน้ี การกระทําท่ี
ฝQาฝRนบทบัญญัติน้ีย:อมเป2นโมฆะ 

 
มาตรา ๗  การจํานองเรือให.บังคับตามบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติน้ี 
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ:งและพาณิชยG ให.ใช.บังคับแก:การจํานองเรือตาม

พระราชบัญญัติน้ีเท:าท่ีไม:ขัดหรือแย.งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๘  สัญญาจํานองเรือให.ระบุมูลหน้ีและจํานวนหน้ีท่ีจํานองเรือน้ันไว.เป2น

ประกัน 
จํานวนหน้ีตามวรรคหน่ึง จะระบุจํานวนเงินแน:นอนตรงตัวหรือจํานวนเงินข้ันสูงสุด

ท่ีได.เอาเรือน้ันตราไว.เป2นประกันก็ได. และจะเป2นเงินไทยหรือเงินต:างประเทศก็ได. 
 
มาตรา ๙  จํานองเรือให.ครอบไปถึงเคร่ืองอุปกรณGประจําเรือ และสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ี

กฎหมายกําหนดให.ต.องมีไว.ประจําเรือ ไม:ว:าสิ่งดังกล:าวจะได.มีอยู:แล.วในเวลาท่ีจดทะเบียนจํานองหรือ
มีข้ึนในภายหลังก็ตาม  ท้ังน้ี เว.นแต:ผู.จํานองกับผู.รับจํานองจะตกลงกันเป2นอย:างอ่ืนโดยระบุข.อตกลง
น้ันไว.ในสัญญาจํานอง 
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มาตรา ๑๐  ถ.าเรือท่ีจํานองสูญหายหรือเสียหาย ให.จํานองครอบไปถึงสิทธิเรียกร.อง 

ดังต:อไปน้ี 
(๑) ค:าสินไหมทดแทนเพ่ือการกระทําละเมิดท่ีเป2นเหตุให.เรือน้ันหรือสิ่งของท่ีสิทธิ

จํานองเรือครอบไปถึง สูญหายหรือเสียหาย 
(๒) ค:าเฉลี่ยความเสียหายท่ัวไปท่ีเจ.าของเรือมีสิทธิได.รับเพ่ือการสูญหายหรือ

เสียหายของเรือน้ันหรือสิ่งของท่ีสิทธิจํานองเรือครอบไปถึง ตามกฎหมายว:าด.วยการน้ัน 
(๓) ค:าสินไหมทดแทนท่ีเจ.าของเรือมีสิทธิได.รับเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายของเรือ

น้ันหรือสิ่งของท่ีสิทธิจํานองเรือครอบไปถึงอันเน่ืองมาจากการใช.เรือน้ันทําการช:วยเหลือกู.ภัย 
(๔) ค:าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเพ่ือการสูญหายหรือเสียหายของเรือน้ัน

หรือสิ่งของท่ีสิทธิจํานองเรือครอบไปถึง 
เม่ือเกิดสิทธิเรียกร.องตามวรรคหน่ึง ให.ผู.จํานองแจ.งให.ผู.รับจํานองทราบโดยพลัน 
ห.ามมิให.ลูกหน้ีแห:งสิทธิเรียกร.องซึ่งได.รู.ถึงการจํานองชําระหน้ีแก:เจ.าของเรือน้ัน เว.น

แต:จะได.บอกกล:าวการชําระหน้ีเป2นหนังสือไปยังผู.รับจํานอง และผู.รับจํานองไม:คัดค.านการชําระหน้ี
เป2นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได.รับหนังสือบอกกล:าว มิฉะน้ันลูกหน้ีจะต.องรับผิดชอบต:อ
ผู.รับจํานอง 

 
ส:วนท่ี ๒ 

การทําสัญญาและจดทะเบียนจํานองเรือ 
   

 
มาตรา ๑๑  สัญญาจํานองเรือไทยต.องทําเป2นหนังสือและจดทะเบียนตาม

หลักเกณฑG และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒  การจดทะเบียนจํานองเรือไทยให.จดทะเบียนท่ีท่ีทําการนายทะเบียน

เรือประจําเมืองท:าข้ึนทะเบียนของเรือน้ันโดยให.นายทะเบียนเรือเป2นพนักงานเจ.าหน.าท่ีรับจด
ทะเบียน และให.จดไว.ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุไว.ในใบทะเบียน 

ในกรณีท่ีเจ.าของเรือไทยประสงคGจะจดทะเบียนจํานองเรือของตนท่ีท่ีทําการนาย
ทะเบียนเรืออ่ืน นอกจากท่ีทําการนายทะเบียนเรือตามวรรคหน่ึง หรือท่ีสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลไทย ให.นายทะเบียนเรืออ่ืนน้ันหรือเจ.าหน.าท่ีประจําสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ไทย แล.วแต:กรณี เป2นพนักงานเจ.าหน.าท่ีรับจดทะเบียน โดยหมายเหตุไว.ในใบทะเบียนแล.วส:งสําเนา
ให.นายทะเบียนเรือประจําเมืองท:าข้ึนทะเบียนของเรือน้ันโดยด:วน เม่ือได.รับสําเนาเช:นน้ันแล.วให.นาย
ทะเบียนเรือประจําเมืองท:าข้ึนทะเบียนของเรือจดข.อความน้ันไว.ในสมุดทะเบียน 

ให.นายทะเบียนเรือ และเจ.าหน.าท่ีซึ่งมีหน.าท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนจํานองเรือตาม
พระราชบัญญัติน้ีเป2นเจ.าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีประสงคGจะจดทะเบียนจํานองเรือไทยในขณะท่ีเรือลําน้ันไม:

อยู:ในประเทศไทย หรือไม:อยู:ในประเทศซึ่งเป2นท่ีต้ังของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยท่ีจะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ทําการจดทะเบียน เจ.าของเรืออาจขอให.นายทะเบียนเรือประจําเมืองท:าข้ึนทะเบียนของเรือน้ันออก
ใบแทนใบทะเบียนเรือไทยสําหรับนําไปกับเรือระหว:างเวลาที่นําใบทะเบียนเรือไทยมาจดทะเบียน
ตามมาตรา ๑๒ 

การออกใบแทนใบทะเบียนเรือไทยตามวรรคหน่ึง ให.หมายเหตุไว.ในใบแทนดังกล:าว
ด.วยว:าใช.แทนใบทะเบียนเรือไทยในระหว:างการดําเนินการเพ่ือจดทะเบียนจํานองเรือดังกล:าวเท:าน้ัน 
แต:ให.มีอายุใช.ได.ไม:เกินหกสิบวัน 

ใบแทนใบทะเบียนเรือไทยตามมาตราน้ีให.มีผลเสมือนเป2นใบทะเบียนเรือไทยตาม
กฎหมายว:าด.วยเรือไทย 

 
มาตรา ๑๔  บุคคลใดเม่ือได.เสียค:าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล.ว จะ

ขอตรวจดูทะเบียนจํานองเรือเดินทะเลและเอกสารเก่ียวกับการจํานองท่ีนายทะเบียนเรือประจําเมือง
ท:าข้ึนทะเบียนของเรือน้ันเก็บรักษาไว.หรือจะขอให.คัดสําเนาทะเบียนจํานองเรือเดินทะเลหรือเอกสาร
ดังกล:าวพร.อมด.วยคํารับรองว:าถูกต.องก็ได. 

 
ส:วนท่ี ๓ 

ผลของการจํานองและการบังคับจํานอง 
   

 
มาตรา ๑๕  ภายใต.บังคับแห:งมาตรา ๒๔ ผู.รับจํานองทรงไว.ซึ่งสิทธิท่ีจะได.รับชําระ

หน้ีจากเรือท่ีจํานองก:อนเจ.าหน้ีบุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ:งและพาณิชยG และเจ.าหน้ีอ่ืน ๆ 
ของเจ.าของเรือน้ัน 

 
มาตรา ๑๖  ผู.รับจํานองอาจฟWองคดีต:อศาลขอให.บังคับจํานองได.ในกรณีดังต:อไปน้ี 
(๑) ลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี และผู.รับจํานองได.ส:งคําบอกกล:าวเป2นหนังสือไปยังลูกหน้ี

ให.จัดการชําระหน้ีภายในเวลาอันสมควรท่ีกําหนดให.ในคําบอกกล:าวน้ันแล.ว แต:ลูกหน้ีมิได.จัดการ
ชําระหน้ีภายในเวลาท่ีกําหนดน้ัน 

(๒) เม่ือเรือท่ีจํานองหรือสิ่งของท่ีสิทธิจํานองเรือครอบไปถึงสิ่งหน่ึงสิ่งใดสูญหายหรือ
เสียหาย เป2นเหตุให.ไม:เพียงพอท่ีจะเป2นประกันการชําระหน้ี เว.นแต:เม่ือเหตุน้ันมิได.เป2นเพราะความผิด
ของผู.จํานอง และผู.จํานองได.เสนอจะจํานองเรือลําอ่ืนหรือทรัพยGสินอ่ืนแทนหรือเพ่ิมเติมให.มีราคา
เพียงพอ หรือเสนอจะรับซ:อมแซมแก.ไขความเสียหายน้ัน หรือจัดหามาแทนซึ่งสิ่งท่ีสูญหายไปน้ัน
ภายในเวลาอันสมควร 

(๓) ผู.จํานองฝQาฝRนหรือไม:ปฏิบัติตามข.อกําหนดหรือเง่ือนไขในสัญญาจํานอง ซึ่งตาม
สัญญาจํานองผู.รับจํานองอาจบังคับจํานองได.โดยไม:ต.องบอกกล:าวล:วงหน.า 

 
มาตรา ๑๗  ในการฟWองคดีบังคับจํานอง ผู.รับจํานองอาจขอให.ศาลมีคําสั่งให. 
(๑) ผู.จํานองนําเรือออกขายตามเง่ือนไขและภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 
(๒) ผู.รับจํานองนําเรือออกขายตามเง่ือนไขและภายในเวลาท่ีศาลกําหนด หรือ 
(๓) ยึดเรือท่ีจํานองออกขายทอดตลาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ท้ังน้ี ศาลจะมีคําสั่งให.ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต:อเม่ือผู.รับจํานองแสดงให.เป2นท่ี
พอใจต:อศาลว:าการดําเนินการโดยวิธีดังกล:าวจะเป2นประโยชนGแก:ทุกฝQายท่ีมีส:วนได.เสียมากกว:าการ
ดําเนินการโดยวิธีตาม (๓) 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากการบังคับจํานองตามมาตรา ๑๗ แล.ว ผู.รับจํานองจะฟWองคดี

เรียกเอาเรือจํานองหลุดก็ได. ภายในบังคับแห:งเง่ือนไขดังต:อไปน้ี 
(๑) ลูกหน้ีได.ขาดส:งดอกเบ้ียมาแล.วเป2นเวลาไม:น.อยกว:าสองป3 
(๒) ผู.จํานองไม:ได.แสดงให.เป2นท่ีพอใจแก:ศาลว:าราคาเรือน้ันมากกว:าจํานวนเงินท่ี

ค.างชําระแก:ผู.รับจํานอง 
(๓) ไม:มีการจํานองรายอ่ืน และ 
(๔) ไม:มีเจ.าหน้ีซึ่งมีบุริมสิทธิทางทะเลร.องขอรับชําระหน้ีตามบุริมสิทธิทางทะเล 
 
มาตรา ๑๙  ถ.าเอาเรือท่ีจํานองออกขายหรือขายทอดตลาดแล.วได.เงินจํานวนสุทธิ

น.อยกว:าจํานวนเงินท่ีค.างชําระแก:ผู.รับจํานอง หรือถ.าเอาเรือจํานองหลุดและเรือน้ันมีราคาน.อยกว:า
จํานวนเงินท่ีค.างชําระแก:ผู.รับจํานอง เงินยังขาดจํานวนอยู:เท:าใดให.ถือเป2นหน้ีสามัญซึ่งผู.รับจํานอง
อาจเรียกร.องจากลูกหน้ีได. แต:ถ.าผู.จํานองไม:ได.เป2นลูกหน้ีจะเรียกร.องจากผู.จํานองไม:ได. 

 
มาตรา ๒๐  คําฟWองเก่ียวกับการจํานองเรือตามพระราชบัญญัติน้ี ให.เสนอต:อศาล

ดังต:อไปน้ีคือ 
(๑) ถ.าเจ.าพนักงานบังคับคดีได.ทําการกักเรือไว.แล.วตามกฎหมายว:าด.วยการกักเรือ

ให.เสนอต:อศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายว:าด.วยการกักเรือ 
(๒) ในกรณีที่ไม:ได.มีการกักเรือตาม (๑) ให.เสนอต:อศาลแพ:ง 
 
มาตรา ๒๑  สัญญาซึ่งเจ.าของเรือท่ีมิใช:เรือไทยเอาเรือของตนตราไว.แก:บุคคลอ่ืน

เพ่ือเป2นประกันการชําระหน้ี ให.ถือว:าเป2นการจํานองท่ีอาจบังคับได.ตามพระราชบัญญัติน้ี ถ.าอยู:
ภายใต.เง่ือนไข ดังต:อไปน้ี 

(๑) สัญญาน้ันได.ทําข้ึนโดยมีผลสมบูรณGตามกฎหมายแห:งประเทศท่ีเรือน้ันได.จด
ทะเบียนไว. 

(๒) ได.มีการจดทะเบียนสัญญาดังกล:าวไว.ในทะเบียนซึ่งอนุญาตให.บุคคลท่ัวไป
ตรวจดูได. ณ ท่ีทําการของรัฐท่ีมีหน.าท่ีรับจดทะเบียนสัญญาเช:นว:าน้ัน และ 

(๓) เป2นกรณีท่ีโจทกGอาจเสนอคําฟWองต:อศาลได.ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ:ง กฎหมายว:าด.วยการกักเรือ หรือกฎหมายอ่ืน 

 
ส:วนท่ี ๔ 

การทําสัญญาและจดทะเบียนจํานองเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อ๓ 

                                                 
๓ ส:วนท่ี ๔ การทําสัญญาและจดทะเบียนจํานองเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อ มาตรา ๒๑/๑ ถึง 

มาตรา ๒๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๑/๑๔  เรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อท่ีจะจํานองได.ต.องเป2นเรือท่ีเม่ือต:อเสร็จแล.ว
สามารถทําสัญญาและจดทะเบียนจํานองเรือตามส:วนท่ี ๒ ได. 

 
มาตรา ๒๑/๒๕  สัญญาจํานองเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อต.องทําเป2นหนังสือและจด

ทะเบียนตามหลักเกณฑGและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
สัญญาจํานองตามวรรคหน่ึง ให.มีผลต:อไปเม่ือเรือได.ต:อเสร็จแล.วด.วย 
 
มาตรา ๒๑/๓๖  การจํานองเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อให.ครอบไปถึงสัมภาระ 

เคร่ืองยนตGและอุปกรณGประจําเรือท่ีได.นํามาประกอบหรือติดต้ังในเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อด.วย 
 
มาตรา ๒๑/๔๗  ให.นําบทบัญญัติว:าด.วยการจํานองเรือในหมวดน้ี และอัตรา

ค:าธรรมเนียมการจดทะเบียนจํานองเรือมาใช.กับการจํานองเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
บุริมสิทธิทางทะเล 
   

 
มาตรา ๒๒  ผู.ใดมีสิทธิเรียกร.องท่ีเก่ียวข.องกับเรือลําหน่ึงลําใด และมูลแห:งสิทธิ

เรียกร.องน้ันมีลักษณะอย:างหน่ึงอย:างใดดังต:อไปน้ี ผู.น้ันย:อมมีบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือลําน้ัน 
(๑) สิทธิเรียกร.องอันเกิดจากการทํางานในฐานะนายเรือ ลูกเรือหรือคนประจําเรือ

ของเรือลําน้ัน 
(๒) สิทธิเรียกร.องเก่ียวกับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ ท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานของเรือลําน้ัน 
(๓) สิทธิเรียกร.องเอาค:าตอบแทนในการช:วยเหลือกู.ภัยเรือลําน้ัน 
(๔) สิทธิเรียกร.องในมูลละเมิดท่ีเกิดจากการดําเนินงานของเรือลําน้ัน แต:ไม:รวมถึง

สิทธิเรียกร.องเก่ียวกับการสูญหายหรือเสียหายของสินค.า และสิ่งของของผู.โดยสารท่ีอยู:ในเรือลําน้ัน 
สิทธิเ รียกร.องตาม (๒) หรือ (๔) ท่ี เ กิดจากมลพิษนํ้ามัน วัตถุกัมมันตรังสี 

กัมมันตภาพรังสีและวัตถุนิวเคลียรG ไม:ก:อให.เกิดบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือลําน้ัน 
                                                 

๔ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ มาตรา ๒๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๖ มาตรา ๒๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๗ มาตรา ๒๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๓  ให.เจ.าหน้ีบุริมสิทธิทางทะเลมีสิทธิได.รับชําระหน้ีอันค.างชําระแก:ตนจาก

เรือท่ีอยู:ภายใต.บังคับแห:งบุริมสิทธิทางทะเล ก:อนเจ.าหน้ีอ่ืน ๆ  ท้ังน้ี ไม:ว:าลูกหน้ีแห:งสิทธิเรียกร.องจะ
เป2นเจ.าของเรือหรือไม:ก็ตาม 

 
มาตรา ๒๔  บุริมสิทธิทางทะเลตามพระราชบัญญัติน้ีให.มีผลใช.ได.โดยไม:ต.องจด

ทะเบียน และให.ได.ผลก:อนสิทธิจํานองตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังบุริมสิทธิตามประมวลกฎหมาย
แพ:งและพาณิชยG 

ในกรณีท่ีมีบุริมสิทธิทางทะเลหลายรายแย.งกัน ให.บุริมสิทธิทางทะเลเหล:าน้ันได.ผล
ก:อนหลังตามท่ีเรียงลําดับไว.ในมาตรา ๒๒ เว.นแต:บุริมสิทธิทางทะเลในมูลค:าตอบแทน การช:วยเหลือ
กู.ภัยให.ได.ผลก:อนบุริมสิทธิทางทะเลอ่ืน ๆ เหนือเรือท่ีมีอยู:แล.วก:อนเร่ิมปฏิบัติการช:วยเหลือกู.ภัยน้ัน 

ในกรณีท่ีบุคคลหลายคนมีบุริมสิทธิทางทะเลในลําดับเดียวกัน ให.บุคคลเหล:าน้ัน
ได.รับชําระหน้ีตามอัตราส:วนแห:งจํานวนเงินท่ีตนเป2นเจ.าหน้ี 

ในกรณีท่ีบุริมสิทธิทางทะเลในมูลค:าตอบแทนการช:วยเหลือกู.ภัยเกิดข้ึนหลายคร้ัง 
ให.บุริมสิทธิทางทะเลท่ีเกิดข้ึนคร้ังหลังสุดได.ผลก:อนตามลําดับ  ท้ังน้ี ให.ถือว:าบุริมสิทธิทางทะเลในมูล
ค:าตอบแทนการช:วยเหลือกู.ภัยได.เกิดข้ึนในวันท่ีปฏิบัติการช:วยเหลือกู.ภัยได.เสร็จสิ้นลง 

 
มาตรา ๒๕  ในการบังคับตามบุริมสิทธิทางทะเล ให.นําเงินท่ีได.จากการขายเรือชําระ

ค:าฤชาธรรมเนียม ค:าใช.จ:ายในการกักหรือยึดและขายเรือ ค:าใช.จ:ายในการดูแลรักษาเรือนับแต:เวลาท่ี
ได.กักหรือยึดเรือน้ัน ค:าใช.จ:ายในการส:งตัวคนประจําเรือกลับถ่ินฐาน และค:าใช.จ:ายในการจัดสรรเงิน
จํานวนดังกล:าว ตามลําดับเสียก:อน แล.วจึงจ:ายเงินส:วนท่ีเหลือให.แก:เจ.าหน้ีบุริมสิทธิทางทะเล 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิเรียกร.องซึ่งมูลแห:งสิทธิเรียกร.องน้ันมีลักษณะ

ตามมาตรา ๒๒ ให.ผู.รับโอนสิทธิเรียกร.องดังกล:าวมีบุริมสิทธิทางทะเลเช:นเดียวกับผู.โอน 
 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือลําใดเกิดข้ึนแล.ว การทํานิติ

กรรมโอนกรรมสิทธ์ิเรือลําน้ันให.แก:บุคคลใด ๆ ต:อไปไม:ทําให.บุริมสิทธิทางทะเลท่ีเกิดข้ึนแล.วน้ันระงับ
สิ้นไป เว.นแต:กรณีที่ผู.รับโอนได.ดําเนินการแจ.งให.เจ.าหน้ีบุริมสิทธิทางทะเลย่ืนข.อเรียกร.องของตนไปยัง
ผู.รับโอนภายในเวลาท่ีกําหนดซึ่งต.องไม:น.อยกว:าหกสิบวันนับแต:วันท่ีแจ.ง แต:เจ.าหน้ีบุริมสิทธิทางทะเล
ไม:ได.ย่ืนข.อเรียกร.องของตนไปยังผู.รับโอนภายในกําหนดเวลาดังกล:าว ให.บุริมสิทธิทางทะเลเป2นอัน
ระงับสิ้นไป 

การแจ.งตามวรรคหน่ึง ให.กระทําโดยประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพGรายวันและปYด
ประกาศไว. ดังน้ี 

(๑) กรณีท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิเรือไทย ให.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพGรายวัน
ภาษาไทยท่ีมีจําหน:ายในท.องถ่ินท่ีเมืองท:าข้ึนทะเบียนของเรือน้ันต้ังอยู:อย:างน.อยหน่ึงฉบับกับ
หนังสือพิมพGรายวันภาษาอังกฤษอย:างน.อยหน่ึงฉบับเป2นเวลาเจ็ดวันติดต:อกัน และให.ปYดประกาศไว.ท่ี
ท่ีทําการนายทะเบียนเรือประจําเมืองท:าข้ึนทะเบียนของเรือน้ัน กับท่ีกองทะเบียนเรือ กรมการขนส:ง
ทางนํ้าและพาณิชยนาวี* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๒) กรณีท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิเรือต:างประเทศมาจดทะเบียนเป2นเรือไทย ให.ประกาศ
โฆษณาในหนังสือพิมพGรายวันภาษาไทยอย:างน.อยหน่ึงฉบับกับหนังสือพิมพGรายวันภาษาอังกฤษอย:าง
น.อยหน่ึงฉบับเป2นเวลาเจ็ดวันติดต:อกัน และให.ปYดประกาศไว.ท่ีท่ีทําการนายทะเบียนเรือประจําเมือง
ท:าข้ึนทะเบียนท่ีจะจดทะเบียนหรือได.จดทะเบียนเรือน้ันเป2นเรือไทย กับท่ีกองทะเบียนเรือ กรมการ
ขนส:งทางนํ้าและพาณิชยนาวี* 

 
มาตรา ๒๘  นอกจากกรณีตามมาตรา ๒๗ บุริมสิทธิทางทะเลระงับสิ้นไปเม่ือ 
(๑) พ.นเวลาหน่ึงป3นับแต:วันท่ีบุริมสิทธิทางทะเลน้ันได.เกิดข้ึน 
(๒) ได.ขายเรือไปตามคําสั่งศาล ในกรณีเช:นน้ีให.เงินท่ีได.จากการขายเรือน้ันตกอยู:

ภายใต.บังคับแห:งบุริมสิทธิทางทะเลแทน 
(๓) ผู.รับจํานองเอาเรือจํานองหลุด 
(๔) มีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลถึงท่ีสุดให.ริบเรือน้ัน 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๒๙  บทบัญญัติมาตรา ๖ ไม:กระทบกระเทือนถึงการจํานําเรือไทยท่ีได.ทําข้ึน

ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช.บังคับ 
 
มาตรา ๓๐  การจํานองเรือไทยท่ีอยู:ภายใต.บังคับแห:งพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งมีผล

สมบูรณGตามกฎหมายอยู:ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช. บังคับ ให. ถือว:าเป2นการจํานองตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู.รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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อัตราค:าธรรมเนียม 
   

 
๑. ค:าธรรมเนียมการจดทะเบียนจํานอง 

(๑) เรือขนาดไม:เกิน ๑๐๐ ตันกรอส  คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
(๒) เรือขนาดเกิน ๑๐๐ ตันกรอส 

แต:ไม:เกิน ๒๐๐ ตันกรอส  คร้ังละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) เรือขนาดเกิน ๒๐๐ ตันกรอสข้ึนไป  ตันกรอสละ  ๑๐ บาท 

แต:คร้ังหน่ึงไม:เกิน  ลําละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค:าธรรมเนียมการหมายเหตุแก.ข.อความในสัญญาจํานอง 

(๑) ไม:เพ่ิมทุนทรัพยG  คร้ังละ  ๒๐ บาท 
(๒) เพ่ิมทุนทรัพยG 

หน่ึงหม่ืนบาทแรกหรือตํ่ากว:าหน่ึงหม่ืนบาท ๕๐ บาท 
หน่ึงหม่ืนบาทหลัง  หม่ืนละ ๒๐ บาท 
เศษของหน่ึงหม่ืนบาทให.นับเป2นหน่ึงหม่ืนบาท 
แต:ฉบับหน่ึงไม:เกิน ๕๐๐ บาท 

๓. ค:าธรรมเนียมการคัดสําเนาหลักฐาน 
(๑) หน่ึงร.อยคําแรกหรือตํ่ากว:าหน่ึงร.อยคํา ๑๐ บาท 
(๒) หน่ึงร.อยคําหลัง  ร.อยละ ๑ บาท 

เศษของหน่ึงร.อยคําให.นับเป2นหน่ึงร.อยคํา 
๔. ค:าธรรมเนียมการออกใบแทนใบทะเบียนเรือไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
๕. ค:าธรรมเนียมอ่ืน คร้ังละหรือฉบับละ ๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป6จจุบันการจํานองเรือเดิน
ทะเลและบุริมสิทธิเหนือเรือเดินทะเลได.นําบทบัญญัติว:าด.วยจํานองและบุริมสิทธิตามประมวล
กฎหมายแพ:งและพาณิชยGมาใช.บังคับ แต:โดยท่ีกิจการเรือเดินทะเลมีลักษณะเฉพาะท่ีจําเป2นต.องมีการ
เคลื่อนท่ีไปมาในน:านนํ้าของประเทศต:าง ๆ เกือบตลอดเวลา การนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย
แพ:งและพาณิชยGมาใช.บังคับจึงไม:เหมาะสม จําเป2นต.องแยกการจํานองเรือเดินทะเลและบุริมสิทธิ
พิเศษเหนือเรือเดินทะเลออกจากกฎหมายว:าด.วยเรือไทยซึ่งยังคงบังคับตามบทบัญญัติตามประมวล
กฎหมายแพ:งและพาณิชยG โดยสมควรให.มีกฎหมายสําหรับใช.บังคับกับการจํานองเรือเดินทะเล
โดยตรง และกําหนดบุริมสิทธิทางทะเลข้ึนไว.โดยเฉพาะสําหรับเรือเดินทะเลเพ่ือประโยชนGในการ
พัฒนาพาณิชยGนาวีของไทย และคุ.มครองบุคคลซึ่งมีส:วนได.เสียท่ีเก่ียวข.องกับเรือเดินทะเลได.อย:าง
เหมาะสม  จึงจําเป2นต.องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
*พระราชกฤษฎีกาแก.ไขบทบัญญัติให.สอดคล.องกับการโอนอํานาจหน.าท่ีของส:วนราชการให.เป2นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘ 

 
มาตรา ๑๔  ในพระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ให.แก.ไขคําว:า “กรมเจ.าท:า” เป2น “กรมการขนส:งทางนํ้าและพาณิชยนาวี” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได.บัญญัติให.จัดต้ังส:วนราชการข้ึนใหม:โดยมีภารกิจใหม: ซึ่งได.มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน.าท่ีของส:วนราชการให.เป2นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล.ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล:าวได.
บัญญัติให.โอนอํานาจหน.าท่ีของส:วนราชการ รัฐมนตรีผู.ดํารงตําแหน:งหรือผู.ซึ่งปฏิบัติหน.าท่ีในส:วน
ราชการเดิมมาเป2นของส:วนราชการใหม: โดยให.มีการแก.ไขบทบัญญัติต:าง ๆ ให.สอดคล.องกับอํานาจ
หน.าท่ีท่ีโอนไปด.วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให.เป2นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล:าว จึงสมควรแก.ไขบทบัญญัติของกฎหมายให.สอดคล.องกับการโอนส:วนราชการ เพ่ือให.
ผู.เก่ียวข.องมีความชัดเจนในการใช.กฎหมายโดยไม:ต.องไปค.นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน.าท่ีว:าตาม
กฎหมายใดได.มีการโอนภารกิจของส:วนราชการหรือผู. รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป2นของ
หน:วยงานใดหรือผู.ใดแล.ว โดยแก.ไขบทบัญญัติของกฎหมายให.มีการเปลี่ยนช่ือส:วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู.ดํารงตําแหน:งหรือผู.ซึ่งปฏิบัติหน.าท่ีของส:วนราชการให.ตรงกับการโอนอํานาจหน.าท่ี และเพ่ิมผู.แทน
ส:วนราชการในคณะกรรมการให.ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส:วนราชการเดิมมาเป2นของส:วน
ราชการใหม:รวมท้ังตัดส:วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล.ว ซึ่งเป2นการแก.ไขให.ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล:าว  จึงจําเป2นต.องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
พระราชบัญญัติการจํานองเรือและบุริมสทิธิทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๙ 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน.า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖๐ ก/หน.า ๑๐/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให.ใช.บังคับเม่ือพ.นกําหนดหน่ึงร.อยแปดสิบวันนับแต:วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นต.นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช.พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการจํานองเรือ
และบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป2นกฎหมายท่ีใช.บังคับกับการจํานองเรือและกําหนด
บุริมสิทธิทางทะเลสําหรับเรือเดินทะเล กําหนดให.เฉพาะเรือท่ีต:อแล.วเสร็จเท:าน้ันท่ีสามารถนํามาจด
ทะเบียนจํานองเป2นหลักประกันการชําระหนี้ได. ซึ่งไม:เหมาะสมกับสภาวการณGในป6จจุบัน เน่ืองจาก
ไม:มีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให.สามารถนําเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อเป2นหลักประกันการชําระ
หน้ีแก:ผู.ให.สินเช่ือได.ตามกฎหมาย  ดังน้ัน เพ่ือเป2นการเปYดโอกาสให.เจ.าของเรือสามารถจัดหาเรือและ
พัฒนาธุรกิจการเดินเรือของตนเองได. อันเป2นการส:งเสริมกิจการต:อเรือและธุรกิจพาณิชยนาวีของ
ประเทศ สมควรกําหนดให.เจ.าของเรือสามารถนําเรือท่ีอยู:ระหว:างการต:อมาทําสัญญาและจดทะเบียน
จํานองเพ่ือเป2นหลักประกันการชําระหน้ีแก:ผู.ให.สินเช่ือได.ด.วย  จึงจําเป2นต.องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ปรับปรุง 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษG/ตรวจ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 


