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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
การกักเรือ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกักเรือ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือ”  หมายความวา เรือเดินทะเลที่ใชในการขนสงของหรือคนโดยสารทาง

ทะเลระหวางประเทศ 
“สิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือ”  หมายความวา สิทธิเรียกรองอันเกิดจาก 
(ก)  ความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลใดๆ ที่มีเหตุมาจาก

เรือหรือการดําเนินงานของเรือ 
(ข)  การชวยเหลือกูภัยทางทะเล 
(ค)  สัญญาเกี่ยวกับการใช เชา เชาซื้อ หรือยืมเรือ การใหบริการบรรทุก หรือ

สัญญาอื่นทํานองเดียวกัน 
(ง)  สัญญาเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลที่มีการออกใบตราสง 
(จ)  การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ในกรณีที่เจาของเรือ ผูขนสงและเจาของของท่ี

บรรทุกมาในเรือนั้น มีหนาที่ตองชดใชคาเสียหายใหแกเจาของทรัพยสินที่สูญหาย หรือเสียหาย
จากการกระทําโดยเจตนาดวยความจําเปนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยรวมกันของเรือและของ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑๒ /๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่บรรทุกมาในเรือนั้น หรือตองชดใชคาใชจายที่ไดเสียไปดวยความจําเปนเปนกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชนรวมกันของทุกฝาย หรือเพ่ือความปลอดภัยรวมกันของเรือและของที่บรรทุกมาในเรือ
นั้น ทั้งนี้ เมื่อมีบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสัญญาระหวางคูกรณีกําหนดความรับผิดในเรื่องนี้ไว 

(ฉ)  การใหบริการลากจูงเรือไมวาโดยวิธีใด 
(ซ)  การใหบริการนํารอง 
(ฌ)  การจัดหาของหรือวัสดุใดๆ เพ่ือใชในการดําเนินงานของเรือ หรือการซอม

บํารุงเรือ 
(ญ)  การตอ ซอม หรือจัดเครื่องบริภัณฑใหแกเรือ หรือคาธรรมเนียมการใชอู

เรือ 
(ฎ)  การใหบริการของทาเรือ หรือคาภาระหรือคาบริการในการใชทาเรือ 
(ฏ)  คาจางขนของลงเรือหรือข้ึนจากเรือ 
(ฐ)  คาจางนายเรือหรือคนประจําเรือ 
(ฑ)  คาใชจายของเรือที่นายเรือ ผูเชาเรือ ตัวแทน หรือผูสงของไดทดรองจายไป

แทนเจาของเรือหรือผูครอบครองเรือ 
(ฒ)  ขอพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ 
(ณ)  ขอพิพาทระหวางเจาของรวมเกี่ยวกับการครอบครอง การใชเรือ หรือ

รายไดจากเรือ 
(ด)  การจํานองเรือ 
“เจาหนี”้  หมายความวา ผูมีสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ศาล”  หมายความวา ศาลแพง ศาลแพงธนบุรี และศาลจังหวัด 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ภายใตบังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๖ กอนฟองคดีตอศาล ไมวาลูกหนี้

จะมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรหรือไมก็ตาม เจาหนี้ซึ่งมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรอาจขอใหศาล
ส่ังกักเรือลําหนึ่งลําใดที่เปนของลูกหนี้ หรือลูกหนี้เปนผูครอบครองเพื่อใหเพียงพอที่จะเปน
ประกันการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือนั้นได โดยทําเปนคํารองย่ืนตอศาลที่เรือซึ่ง
เจาหนี้ขอใหส่ังกักอยูหรือจะเขามาอยูในเขตศาล 

 
มาตรา ๕  เจาหนี้อาจขอใหศาลสั่งกักเรือที่ลูกหนี้เปนผูครอบครองแตมิไดเปน

ของลูกหนี้ได ถาเหตุแหงสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือเกิดจากเรือหรือธุรกิจของเรือนั้นและลูกหนี้
เปนผูครอบครองเรือนั้นทั้งในเวลาที่เกิดสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือและในเวลาที่ขอใหศาลสั่งกัก
เรือ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖ ในกรณีที่สิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใน
ตัวเรือ ขอพิพาทระหวางเจาของรวมเกี่ยวกับการครอบครองเรือ การใชเรือ หรือรายไดจากเรือ 
หรือขอพิพาทเกี่ยวกับการจํานองเรือ เจาหนี้จะขอใหศาลส่ังกักเรือลําอ่ืนที่เปนของลูกหนี้หรือ
ลูกหนี้เปนผูครอบครองนอกจากเรือลําที่เก่ียวกับขอพิพาทนั้นมิได 

 
มาตรา ๗  คํารองขอใหกักเรือใหทําเปนคํารองฝายเดียว 
คํารองขอใหกักเรือตองแสดงโดยแจงชัดซึ่งสภาพแหงสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือ 

หนี้ที่จะใชสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือ และอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเจาหนี้ ช่ือลูกหนี้ 
ช่ือเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ ขนาดเรือ สัญชาติ และเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือ ช่ือนายเรือหรือผู
ควบคุมเรือหากทราบ และทําเลหรือถ่ินที่ทอดจอดเรือ 

 
มาตรา ๘  เมื่อไดรับคํารองขอใหกักเรือ ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวเปน

การดวน 
ถาเปนที่พอใจจากพยานหลักฐานที่เจาหนี้นํามาสืบวาสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือที่

ยกขึ้นอางเปนเหตุในการขอใหกักเรือนั้นมีมูล และในกรณีที่เรือที่เจาหนี้ขอใหศาลสั่งกักมิไดอยูใน
ราชอาณาจักรในเวลาที่ ย่ืนคํารองเจาหนี้ไดแสดงใหเปนที่พอใจศาลวาเรือนั้นจะเขามาใน
ราชอาณาจักร และจะเขามาอยูในเขตศาล ใหศาลสั่งกักเรือนั้น 

ในการสั่ ง กักเ รือตามวรรคสอง  ถ า เปนกรณีที่ ลูกหนี้ ไมมีภูมิ ลํ า เนาใน
ราชอาณาจักร ศาลจะส่ังใหเจาหนี้นําหลักประกันตามที่ศาลเห็นสมควรมาวางตอศาลกอนการ
บังคับตามคําส่ังกักเรือ เพ่ือเปนประกันความเสียหายเนื่องจากการกักเรือ ซึ่งเจาหนี้อาจตองรับผิด
ตอลูกหนี้ก็ได แตในกรณีที่ลูกหนี้มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรใหศาลส่ังใหเจาหนี้นําหลักประกัน
มาวางตอศาลกอนการบังคับตามคําส่ังกักเรือทุกกรณี เวนแตเจาหนี้จะไดแสดงใหเปนที่พอใจศาล
วา ทรัพยสินอื่นของลูกหนี้ที่อยูในราชอาณาจักรมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได 

คําส่ังกักเรือตามวรรคสองใหศาลกําหนดหลักประกันที่ลูกหนี้หรือบุคคลตาม
มาตรา ๒๒ จะตองวางตอศาลเพื่อขอใหปลอยเรือนั้นไวดวย 

คําส่ังกักเรือตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๙  ในการบังคับตามคําส่ังกักเรือ ใหศาลออกหมายกักเรือสงใหเจา

พนักงานบังคับคดีเพ่ือดําเนินการตอไปเปนการดวน และใหเจาพนักงานบังคับคดีนั้น ดําเนินการ
ตามหมายกักเรือไดทั่วราชอาณาจักร 

หมายกักเรือตามวรรคหนึ่งใหทําตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
กําหนด 

 
มาตรา ๑๐  กอนเจาพนักงานบังคับคดีดําเนินการกักเรือ ใหเจาหนี้ ชําระ

คาธรรมเนียมกักเรือในอัตรารอยละหนึ่งของหนี้ที่เจาหนี้จะใชสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือ แตไมเกิน
หนึ่งแสนบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเจาหนี้ฟองคดีตามสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือ ใหหักคาธรรมเนียมกักเรือ
ตามวรรคหนึ่งจากคาข้ึนศาลที่เจาหนี้จะตองเสียในคดีนั้นดวย และใหถือวาคาธรรมเนียมกักเรือ
เปนสวนหนึ่งของคาฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสําหรับคดีนั้น 

 
มาตรา ๑๑  เมื่อไดรับหมายกักเรือจากศาล ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงโดยทาง

โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ หรือวิธีการอื่น ใหเจาหนาที่ซึ่งเก่ียวของกับการปลอยเรือออกจากทา
ทราบโดยพลันวาศาลไดส่ังกักเรือลํานั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อไดรับแจงจากเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่ซึ่งเก่ียวของ
กับการปลอยเรือออกจากทาระงับการปลอยเรือนั้นออกจากทาเพ่ือใหเจาพนักงานบังคับคดีปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๑๒ ตอไปจนกวาจะไดรับแจงเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อไดรับหมายกักเรือจากศาล ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที ่
(๑)  สงหมายกักเรือใหนายเรือหรือผูควบคุมเรือลงลายมือช่ือรับไวในใบรับเปน

หลักฐาน 
(๒)  ปดหมายกักเรือไว ณ ที่แลเห็นไดงายในเรือ 
(๓)  ดําเนินการอยางอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหบรรลุผลตามหมายกักเรือ และ 
(๔)  แจงเปนหนังสือใหสถานกงสุลของประเทศที่เรือนั้นมีสัญชาติทราบถึงการ

กักเรือ 
ในการสงหมายกักเรือตาม (๑) ถานายเรือหรือผูควบคุมเรือปฏิเสธไมยอมลง

ลายมือช่ือรับหมายกักเรือจากเจาพนักงานบังคับคดี เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะขอใหพนกังาน
เจาหนาที่หรือตํารวจไปดวยเพื่อเปนพยาน และถานายเรือหรือผูควบคุมเรือยังคงปฏิเสธไมยอม
ลงลายมือช่ือรับอีกก็ใหวางหมายกักเรือไว ณ ที่นั้น และใหถือวาบุคคลดังกลาวไดรับหมายกักเรือ
นั้นแลว 

ในกรณีที่ไมสามารถสงหมายกักเรือนั้นไดตามความใน (๑) หรือวรรคสอง ให
เจาพนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือไว ณ ที่แลเห็นไดงายในเรือ และใหถือวาบุคคลดังกลาว
ไดรับหมายกักเรือนั้นแลว 

ใหเจาพนักงานบังคับคดีทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ และสงตอศาล
เพ่ือรวมไวในสํานวนความตอไป 

 
มาตรา ๑๓  ในการบังคับตามหมายกักเรือ ใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดย
อนุโลม และใหมีอํานาจสั่งใหนายเรือ ผูควบคุมเรือ คนประจําเรือ และบุคคลอื่นซึ่งเก่ียวของ 
กระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหบรรลุผลตามหมายกักเรือ ถาบุคคลเชน
วานั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงานบังคับคดีรองขอความชวยเหลือจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือตํารวจเพื่อใหสามารถดําเนินการตามคําส่ังไดและในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตํารวจมีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลเชนวานั้นไวเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานบังคับคดี 

ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย เมื่อเจาพนักงานบังคับ
คดีรองขอหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควร พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหนายเรือทอดจอด
เรือ ณ ที่ปลอดภัย หรือดําเนินการอยางอ่ืนเพื่อใหบรรลุผลตามหมายกักเรือได แตทั้งนี้ ตองไม
เปนอุปสรรคในการขนของลงเรือหรือข้ึนจากเรือ 

 
มาตรา ๑๔  ใหเจาหนี้มีหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานบังคับคดีและทดรอง

คาใชจายทั้งปวงที่จําเปนตองจายในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๖ 

ถาเจาหนี้ไมยอมชวยเหลือหรือไมยอมทดรองคาใชจายตามวรรคหนึ่งและการไม
ชวยเหลือหรือไมทดรองคาใชจายเชนวานั้นทําใหเจาพนักงานบังคับคดีไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ตอไปได ใหเจาพนักงานบังคับคดีรอการปฏิบัติหนาที่ไวและรายงานใหศาลที่มีคําส่ังกักเรือทราบ
โดยดวน 

เมื่อไดรับรายงานจากเจาพนักงานบังคับคดีตามวรรคสอง ใหศาลมีคําส่ัง ดังนี ้
(๑)  ในกรณีที่ยังมิไดปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) ใหงดการบังคับตาม

คําส่ังกักเรือไว จนกวาเจาหนี้จะชวยเหลือและทดรองคาใชจายภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดซึ่ง
ตองไมเกินสามวันทําการ เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว ถาเจาหนี้ยังไมยอมชวยเหลือและทดรอง
คาใชจาย ใหเจาพนักงานบังคับคดีแจงใหเจาหนาที่ซึ่งเก่ียวของกับการปลอยเรือออกจากทาทราบ
เพ่ือใหยกเลิกการระงับการปลอยเรือตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง โดยใหนําความในมาตรา ๒๖ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒)  ในกรณีที่ไดปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) แลว ใหเจาหนี้ใหความ
ชวยเหลือและทดรองคาใชจาย โดยแสดงความจํานงตอเจาพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาที่
ศาลกําหนดซึ่งตองไมเกินสามวันทําการ ถาเจาหนี้ไมปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว ใหศาลสั่งปลอยเรือ
หรือคืนหลักประกันที่วางไวตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี 

คําส่ังศาลตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๕  ความรับผิดตอเจาของเรือ นายเรือ ผูควบคุมเรือ คนประจําเรือ 

หรือตอบุคคลภายนอก เพ่ือความเสียหาย ถาหากมี อันเกิดจากการกักเรือ ยอมไมตกแกเจา
พนักงานบังคับคดีหรือพนักงานเจาหนาที่แตตกแกเจาหนี้ เวนแตเจาพนักงานบังคับคดีหรือ
พนักงานเจาหนาที่ไดกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๖  หมายกักเรือใหใชบังคับไดทั่วราชอาณาจักรจนกวาจะส้ินอายุความ

ฟองคดีตามสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือนั้น 
 
มาตรา ๑๗  เมื่อไดดําเนินการตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๒) แลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ใหการกักเรือตามคําส่ังกักเรือมีผลใชบังคับจนกวาศาลจะมีคําส่ังเปนอยาง
อ่ืน และ 

(๒)  การกอใหเกิด โอน หรือเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในตัวเรือ 
หรือสิทธิครอบครองเรือระหวางที่การกักเรือตามคําส่ังกักเรือมีผลใชบังคับจะใชยันแกเจาหนี้ หรือ
เจาพนักงานบังคับคดีมิได 

 
มาตรา ๑๘  เรือที่ถูกกักตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาเปนทรัพยสินอันเจา

พนักงานไดยึดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 
มาตรา ๑๙  ถาลูกหนี้นําเงินมาวางศาลเต็มจํานวนที่กําหนดไวในคําส่ังกักเรือ

ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ โดยยอมรับผิด ใหการกักเรือตามคําส่ังกักเรือเปนอันสิ้นสุดลง และใหศาล
ส่ังปลอยเรือที่กักไวนั้นโดยพลัน 

ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาไดมีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเจาหนี้ชนะคดีตามสิทธิ
เรียกรองเก่ียวกับเรือที่ระบุไวในคํารองขอใหกักเรือ 

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ลูกหนี้มีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร ถาลูกหนี้นําเงินมาวาง

ศาลเต็มจํานวนที่กําหนดไวในคําส่ังกักเรือตามมาตรา ๘ วรรคสี่ โดยไมยอมรับผิดใหการกักเรือ
ตามคําส่ังกักเรือเปนอันสิ้นสุดลง และใหศาลสั่งปลอยเรือที่กักไวนั้นโดยพลัน 

 
มาตรา ๒๑  ลูกหนี้ซึ่งไมมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรอาจขอใหศาลที่ส่ังกักเรือ

ปลอยเรือนั้นโดยทําเปนคํารองย่ืนตอศาล พรอมทั้งวางหลักประกันตามที่ศาลกําหนดไวในคําส่ัง
กักเรือเพ่ือเปนประกันการชําระหนี้แกเจาหนี้ 

ลูกหนี้จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทรพิมพให
บุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรเปนตัวแทนในการยื่นคํารองขอใหปลอยเรือก็ได 

ใหลูกหนี้ตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรเปนตัวแทนเพื่อรับคําคูความ
และเอกสารในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยจะทําเปนหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทร
พิมพก็ได 

ในกรณีที่ตัวแทนตามวรรคสองเปนผูย่ืนคํารองตอศาล ถาลูกหนี้ไมไดตั้งตัวแทน
ตามวรรคสามไว ใหถือวาผูย่ืนคํารองนั้นเปนตัวแทนตามวรรคสามดวย 

ใหตัวแทนตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหถอยคําสาบานตัวตอศาลวาตนไดรับ
มอบอํานาจจากลูกหนี้จริง และมิใหนํามาตรา ๔๗ วรรคสอง และวรรคสาม แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการตั้งตัวแทนดังกลาว 

 
มาตรา ๒๒  บุคคลอื่นซึ่งไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการที่เรือถูกกักอาจ

ย่ืนคํารองตอศาลขอใหปลอยเรือไดโดยวางหลักประกันในนามของลูกหนี้ และใหถือวาบรรดาการ
กระทําที่ผูย่ืนคํารองนั้นจําเปนตองกระทําไปในการขอใหศาลปลอยเรือเปนการกระทําในฐานะ
ตัวแทนของลูกหนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือ
โทรพิมพใหบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรเปนตัวแทนในการยื่นคํารองขอใหปลอยเรือก็ได 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนผูย่ืนคํารองขอใหปลอยเรือโดยลูกหนี้ไมไดตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสามไว ใหถือวาผูย่ืนคํารองนั้นเปนตัวแทนเพื่อรับคําคูความและ
เอกสารในการดําเนินกระบวนพิจารณาและถาผูย่ืนคํารองมิไดมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร ใหตั้ง
บุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรเพ่ือรับคําคูความและเอกสารแทนลูกหนี้โดยจะทําเปน
หนังสือหรือโดยทางโทรเลขหรือโทรพิมพก็ได 

ใหตัวแทนตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหถอยคําสาบานตัวตอศาลวาตนไดรับ
มอบอํานาจจากบุคคลตามวรรคหนึ่งจริง และมิใหนํามาตรา ๔๗ วรรคสอง และวรรคสาม แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการตั้งตัวแทนดังกลาว 

 
มาตรา ๒๓  ในการยื่นคํารองขอใหปลอยเรือ นอกจากตองวางหลักประกันตาม

มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แลว 
(๑)  ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งมิไดมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรเปนผูย่ืนคํารองดวย

ตนเอง ตองแนบหลักฐานการตั้งตัวแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม ไปพรอมกับคํารอง 
(๒)  ในกรณีที่ตัวแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ของลูกหนี้เปนผูย่ืนคํารองตอง

แนบหลักฐานการตั้งตัวแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ไปพรอมกับคํารอง 
(๓)  ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง เปนผูย่ืนคํารอง ถาผูย่ืนคํารอง

นั้นมิไดมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรและไมไดแนบหลักฐานการตั้งตัวแทนตามมาตรา ๒๑ วรรค
สาม ของลูกหนี้ ตองแนบหลักฐานการตั้งตัวแทนตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ไปพรอมกับคํารอง 

ถาผูย่ืนคํารองไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําส่ังไมรับพิจารณาคํารองนั้น 
 
มาตรา ๒๔  คํารองขอใหปลอยเรือใหทําเปนคํารองฝายเดียว 
 
มาตรา ๒๕  นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ศาลมีอํานาจสั่งให

ปลอยเรือไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑)  เจาหนี้ย่ืนคํารองขอใหปลอยเรือ 
(๒)  เจาหนี้มิไดฟองคดีตามสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือภายในสามสิบวันนับแต

วันที่เจาพนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) 
(๓)  เมื่อมีคํารองขอใหปลอยเรือตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ และศาลได

พิจารณาเปนที่พอใจวาหลักประกันที่ผูย่ืนคํารองวางตอศาลมีมูลคาหรือราคาไมนอยกวาจํานวนที่
กําหนดไวในคําส่ังกักเรือ หรือในกรณีที่ผูย่ืนคํารองขอวางหลักประกันนอยกวาที่กําหนดไวในคําส่ัง
กักเรือโดยไดแสดงเหตุผลไวในคํารอง เมื่อศาลไดสงสําเนาคํารองใหเจาหนี้ทราบเพื่อคัดคาน
ภายในเวลาที่ศาลกําหนด แตเจาหนี้ไมคัดคานภายในเวลาที่ศาลกําหนดนั้น หรือเมื่อศาลได
พิจารณาคําคัดคานของเจาหนี้แลวเห็นวาสมควรลดหลักประกันที่กําหนดไวในคําส่ังกักเรือ และ
ศาลไดส่ังใหผูย่ืนคํารองวางหลักประกันตามที่เห็นสมควร และไดมีการวางหลักประกันนั้นแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังปลอยเรือตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๖  เมื่อศาลไดมีคําส่ังปลอยเรือตามมาตรา ๒๕ แลว ใหศาลแจงคําส่ัง

ดังกลาวใหเจาพนักงานบังคับคดีทราบ และใหเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาที่ 
(๑)  แจงเปนหนังสือใหเจาหนี้หรือลูกหนี้ทราบ แลวแตกรณ ี
(๒)  แจงเปนหนังสือใหสถานกงสุลของประเทศที่เรือนั้นมีสัญชาติทราบ และ 
(๓)  แจงโดยทางโทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ หรือวิธีการอื่น ใหเจาหนาที่ซึ่ง

เก่ียวของกับการปลอยเรือออกจากทาทราบโดยพลันวาศาลไดมีคําส่ังปลอยเรือนั้น ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อไดรับแจงจากเจาพนักงานบังคับคดีตาม (๓) ใหเจาหนาที่ซึ่งเก่ียวของกับ
การปลอยเรือออกจากทาดําเนินการปลอยเรือนั้นโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๒๗  ใหศาลสั่งคืนหลักประกันที่เจาหนี้ ลูกหนี้ หรือบุคคลตามมาตรา 

๒๒ วางไวตอศาลเมื่อ 
(๑)  เจาหนี้มิไดฟองคดีตามสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือภายในสามสิบวันนับแต

วันที่เจาพนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) และลูกหนี้ย่ืนคํารองตอศาลขอให
คืนหลักประกันของตนเมื่อพนกําหนดสามสิบวันดังกลาว 

(๒)  ลูกหนี้มิไดฟองคดีเรียกคาเสียหายอันเปนผลจากการที่เจาหนี้ขอใหส่ังกัก
เรือภายในหกสิบวันนับแตวันที่เจาพนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) และ
เจาหนี้ย่ืนคํารองตอศาลขอใหคืนหลักประกันของตนเมื่อพนกําหนดหกสิบวันดังกลาว 

(๓)  เจาหนี้หรือลูกหนี้ย่ืนคํารองตอศาลขอใหคืนหลักประกันของตนไมวาใน
เวลาใดๆ และคูกรณีอีกฝายหนึ่งไมคัดคาน 

(๔)  ในกรณีที่มีการวางหลักประกันตามมาตรา ๒๒ 
(ก)  เจาหนี้มิไดฟองคดีตามสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือภายในสามสิบวันนับแต

วันที่เจาพนักงานบังคับคดีปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) และบุคคลตามมาตรา ๒๒ ย่ืนคํา
รองตอศาลขอใหคืนหลักประกันของตนเมื่อพนกําหนดสามสิบวันดังกลาว 

(ข)  เจาหนี้หรือบุคคลตามมาตรา ๒๒ ย่ืนคํารองตอศาลขอใหคืนหลักประกัน
ของตนไมวาในเวลาใดๆ และเจาหนี้หรือบุคคลตามมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี ไมคัดคาน 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีไดปดหมายกักเรือตามมาตรา ๑๒ (๒) 

แลว เจาหนี้จะฟองคดีตามสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือตอศาลดังตอไปนี้ก็ได คือ 
(๑)  ศาลที่ส่ังกักเรือ 
(๒)  ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง ซึ่งมิใชศาลตาม (๑) แตศาลจะรับฟองไวพิจารณาตอเมื่อเจาหนี้ไดย่ืนคํารองแสดงให
เปนที่พอใจวาการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะเปนการสะดวก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  เมื่อลูกหนี้ซึ่งมิไดมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรถูกฟองคดีแลว และ
ยังไมไดตั้งทนายความไว การสงคําคูความหรือเอกสารอื่นใดใหแกจําเลย ถาไมสามารถสงใน
ราชอาณาจักรได ใหเจาพนักงานศาลปฏิบัติดังนี้ 

(๑)  ถามีตัวแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม ใหสงแกตัวแทนดังกลาว 
(๒)  ถาเปนกรณีตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม ใหสงแกผูย่ืนคํารองหรือบุคคลซึ่งผู

ย่ืนคํารองตั้งไวเพ่ือรับคําคูความหรือเอกสาร แลวแตกรณี 
(๓)  ถาไมมีตัวแทนตาม (๑) และไมเปนกรณีตาม (๒) ใหสงแกนายเรือหรือผู

ควบคุมเรือนั้น ที่เรือหรือ ณ ที่อยูของบุคคลดังกลาวในราชอาณาจักร 
ในกรณีที่ไมสามารถสงคําคูความหรือเอกสารใหแกบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได ศาลอาจสั่งใหปดคําคูความ หรือ
เอกสารไวในที่แลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของบุคคลดังกลาว หรือในกรณีที่
ไมสามารถสงคําคูความหรือเอกสารใหแกบุคคลตาม (๓) ได ศาลอาจสั่งใหปดคําคูความหรือ
เอกสารไว ณ ที่แลเห็นไดงายในเรือ ในกรณีเชนนี้มิใหนํามาตรา ๗๙ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหถือวาจําเลยไดรับคําคูความ
หรือเอกสารนั้นเมื่อระยะเวลาสิบหาวันไดลวงพนไปแลวนับแตวันที่ไดสงหรือปดคําคูความ หรือ
เอกสารนั้น 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่สิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือเกิดจากความเสียหายแกชีวิต 

รางกาย หรือทรัพยสินของบุคคลใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากเรือหรือการดําเนินงานของเรือ เมื่อ
พนักงานอัยการเห็นสมควรจะรับดําเนินคดีตามสิทธิเรียกรองเก่ียวกับเรือดังกลาวแทนเจาหนี้ก็ได 
ในกรณีเชนนี้ใหพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นคํารองขอใหกักเรือแทนเจาหนี้และใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมกักเรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเรือเดินทะเลที่
ใหบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศไทยกับตางประเทศประมาณกวารอยละ ๙๐ เปนเรือ
ตางชาติ ซึ่งเจาของเรือและผูดําเนินงานของเรือเหลานี้สวนมากไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร 
เมื่อเกิดกรณีที่เจาของเรือหรือผูดําเนินงานตองรับผิดทางแพงตอบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักร ไม
วาจะเปนความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเพื่อละเมิด หรือความรับผิดโดยผลแหงกฎหมาย
บุคคลดังกลาวก็ไมสามารถดําเนินการใหเจาของเรือหรือผูดําเนินงานชําระหนี้หรือชดใช
คาเสียหายใหแกตนได เนื่องจากเจาของเรือหรือผูดําเนินงานไมมีทรัพยสินอยูในราชอาณาจักร ซึ่ง
หากนําคดีข้ึนสูศาลก็ไมเกิดประโยชนแกเจาหนี้ ประกอบกับพฤติการณทํานองเดียวกันนี้ เจาหนี้
ในตางประเทศสามารถฟองรองเจาของเรือไทยหรือผูดําเนินงานตอศาลในประเทศของตนได 
สมควรมีกฎหมายวาดวยการกักเรือ ใหอํานาจศาลสั่งกักเรือที่เปนของลูกหนี้ หรือลูกหนี้เปนผู
ครอบครองเพื่อใหเพียงพอที่จะเปนประกันการชําระหนี้อันมีมูลมาจากสิทธิเรียกรองเกี่ยวกับเรือ
นั้นได ทั้งนี้ เพ่ือคุมครองเจาหนี้ในราชอาณาจักรไมใหเสียเปรียบเจาของเรือหรือผูดําเนินงาน
ตางชาติโดยไมเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จดัทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
วาทินี/ศิริยา/ปรับปรุง 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


