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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทํา 
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “การขนสงทางทะเล”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““การขนสงทางทะเล”  หมายความวา การขนสงของหรือคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทย
ไปยังตางประเทศหรือจากตางประเทศมายังประเทศไทยหรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร  
และใหหมายความรวมถึงการขนสงของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝงในราชอาณาจักรโดยเรือที่มี
ขนาดต้ังแตสองรอยหาสิบตันกรอสขึ้นไปดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
การพาณิชยนาวี  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี”  
ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนรองประธาน 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนกรรมการ 

(๔) ประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย  ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และประธานสมาคมธนาคารไทยเปนกรรมการ 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีสัญชาติไทย 
ซ่ึงมีความรูหรือประสบการณทางดานการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ   การขนสงทางน้ํา  กิจการทาเรือ  
กิจการการเดินเรือไทย  กิจการอูเรือ  กฎหมายพาณิชยนาวี  การประกันภัยทางทะเล  การคาระหวางประเทศ
และดานส่ิงแวดลอม  ดานละหนึ่งคนเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเปนกรรมการและเลขานุการ 
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มาตรา ๖ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม
ภายในหกสิบวัน  ในระหวางที่ ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาจะไดแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม” 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพาณิชยนาวี  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

“กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเร่ืองใด  หามมิใหกรรมการผูนั้นออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑/๑)  และ  (๑/๒)  ของมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 

“(๑/๑) เสนอนโยบายและแผนการพัฒนาการพาณิชยนาวี  รวมทั้งแผนการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ  และแผนการบริหารจัดการระบบการขนสงที่เชื่อมโยงกับการขนสงทางทะเลโดยมุงเนน
ในการสรางความเขมแข็งใหกับการพาณิชยนาวีไทยตอคณะรัฐมนตรี 

(๑/๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาประกาศกําหนดบริเวณหรือทําเล 
ที่ เหมาะสมสําหรับเปนที่ ต้ังของทาเรือประเภทตาง   ๆ   ตามลักษณะของการขนสงทางทะเล   
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  ความมั่นคง   
การรักษาสิ่งแวดลอม  และความปลอดภัยในการเดินเรือ” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี  
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๙) ปฏิบัติการอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการหรอืที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี   
พ.ศ.  ๒๕๒๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๕ ผูประกอบธุรกิจการขนสงทางทะเล  และผูประกอบกิจการอูเรือที่ใหบริการ   
ตอ  ซอม  หรือซอมบํารุงเรือที่มีขนาดต้ังแตหกสิบตันกรอสขึ้นไป  ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบการ
ขนสงทางทะเล  หรือผูประกอบกิจการอูเรือ  แลวแตกรณี  ตอพนักงานเจาหนาที่ 

การขอและการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๙ ผูประกอบธุรกิจการขนสงของซึ่งเปนเจาของหรือใชเรือในกิจการของตนที่มี
ขนาดตํ่ากวาหารอยตันกรอสและผูประกอบธุรกิจการขนสงคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยัง
ตางประเทศหรือจากตางประเทศมายังประเทศไทยหรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร 
ผูประกอบธุรกิจการขนสงของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝงในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดต้ังแต
สองรอยหาสิบตันกรอสขึ้นไป  และผูประกอบกิจการอูเรือที่ใหบริการ  ตอ  ซอม  หรือซอมบํารุงเรือที่มี
ขนาดต้ังแตหกสิบตันกรอสขึ้นไปแตไมถึงหารอยตันกรอส  อยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับใหย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนผูประกอบการขนสงทางทะเลหรือผูประกอบกิจการอูเรือ  แลวแตกรณี
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  ปจจุบันกิจการขนสงคนโดยสารระหวาง
ประเทศและกิจการขนสงของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝงในราชอาณาจักรมีบทบาทสําคัญตอ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในแงการนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศไทย  แตผูประกอบกจิการดงักลาว
ยังไมไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัตินี้เทาท่ีควร  สมควรปรับปรุงบทนิยาม  “การขนสงทางทะเล”   
ใหครอบคลุมถึงกิจการดังกลาว  นอกจากนี้สมควรแกไขหลักเกณฑการจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจการขนสง
ทางทะเลและผูประกอบกิจการอูเรือ  เพ่ือใหผูประกอบการขนาดเล็กสามารถมาขอจดทะเบียนได  ประกอบกับ
องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวียังไมเหมาะสมกับการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี   
ในสวนของการเสนอนโยบายและแผนการพัฒนาการพาณิชยนาวี  แผนการจัดระบบการขนสงท่ีเช่ือมโยงกับ 
การขนสงทางทะเล  และการกําหนดบริเวณหรือทําเลในการตั้งทาเรือ  สมควรปรับปรุงองคประกอบ  และคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


