เรื่องเสร็จที่ ๒๙๓/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจดทะเบียนเรือไทย การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม
และการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดมีหนังสือ ที่ คค ๐๓๐๕/๐๐๔๕๗๑ ลง
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ประสบปญหาในการบังคับใชกฎหมายตามมาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๒๗
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๘๙แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ และข อ ๑๔ แห ง
กฎกระทรวงเศรษฐการ ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ มาตรา ๘๙
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ตลอดจนมาตรา ๔๕๖ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับกรณีการจดทะเบียนเรือไทย การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากการจดทะเบียนเรือไทย และการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย ดังตอไปนี้
บริษัท เกาะสมุยอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดยื่นคํารองขอจดทะเบียนเรือไทยตอนาย
ทะเบียนเรือสําหรับเรือชื่อ “นอรติเกิล ๒” ซึ่งนายทะเบียนเรือของสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔
สาขาสุราษฎรธานีตรวจสอบและพิจารณาแลวเห็นวา เรือลําดังกลาวมีขนาด ๗.๗๙ ตันกรอสส จึงเปน
เรือตามหลักเกณฑมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ นายทะเบียนเรือจึงได
ใชดุลพินิจรับจดทะเบียนไว พรอมรับชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน ๒๐ บาท และนําสงเปนรายได
แผนดินตอมาฝายตรวจสอบและจัดทําทะเบียนเรือ กองทะเบียนเรือ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวี เห็นวา เรือลําดังกลาวไมสามารถจดทะเบียนเรือได จึงเสนอความเห็นตอผูอํานวยการกอง
ทะเบียนเรือ สั่งการใหนายทะเบียนเรือ สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี ดําเนินการ
แกไขการจดทะเบียนเรือและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเรือดังกลาว
เจาหนาที่สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๔ สาขาสุราษฎรธานี เห็นวามาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ เปนเพียงบทบัญญัติที่ยกเวนใหผูเปนเจาของเรือไมตอง
นําเรือมาจดทะเบียนเรือไทยเทานั้น แตก็มิไดเปนบทหามเด็ดขาดในการหามนําเรือตามหลักเกณฑ
มาตรา ๙ มาจดทะเบียนเรือไทย ดังนั้น การที่เจาของเรือ นําเรือมาจดทะเบียนเรือไทยตอนายทะเบียน
โดยยอมชําระคาธรรมเนียมและเขามาอยูในความควบคุมของกฎหมาย ยอมไมขัดตอกฎหมายและไม
มีผลใหสถานะการเปนเรือไทยตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงแตอยางใด อีกทั้งจะกอใหเกิดผลดีกวา
สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๒๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีนี้เปนเรื่องของการ
ดําเนินการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และอํานาจ
หนาที่ของนายทะเบียน
เรือตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ รวมตลอดถึงความสําคัญของ
ระบบทะเบียนเรือไทยที่ใหอํานาจรัฐเขาไปดูแลเรือไทย รวมทั้งคาธรรมเนียมที่รัฐจะไดรับจากการจด
ทะเบียนเรือไทย อีกทั้งกรณีดังกลาวอาจมีผลตอการดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในการโอนกรรมสิทธิ์เรือ จึงขอหารือตามประเด็นปญหาดังตอไปนี้
๑. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีสามารถจดทะเบียนเรือไทยที่เขาหลักเกณฑ
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งกฎหมายมิไดบังคับวาจะตองจด
ทะเบียนไดหรือไม เพียงใด และหากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีอํานาจดําเนินการได
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงเศรษฐการ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ไดหรือไม
๒. มาตรา ๔๕๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดใหการซื้อขาย
(โอนกรรมสิทธิ์) เรือกําปนหรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนตมีระวางตั้งแต
หาตันขึ้นไปถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เปนโมฆะนั้น กรณีเรือไทยที่
เขาหลักเกณฑตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่กฎหมายมิไดบังคับ
ใหตองจดทะเบียนเรือไทยนั้นหากมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จะอยู
ในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และนายทะเบียนเรือหรือไม ประการใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทน
กระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี) และผูแทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังตอไปนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๘ ๑ และมาตรา ๙ ๒ แห ง
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ กําหนดประเภทและขนาดของเรือที่ตองจดทะเบียนและ
๑

มาตรา ๘ เรือดังจะกลาวตอไปนี้ เมื่อไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาเปนเรือ

ไทย
สําหรับการคาในนานน้ําไทย
๑. เรือกล ขนาดตั้งแตสิบตันกรอสสขึ้นไป
๒. เรือทะเลที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสสขึ้นไป
๓. เรือลําน้ําที่มิใชเรือกล ขนาดตั้งแตหาสิบตันกรอสสขึ้นไป
สําหรับการประมง
๑. เรือกลทุกขนาด

๓
เรือที่ไมตองจดทะเบียนไวแลว เมื่อปรากฏขอเท็จจริงตามขอหารือวา เรือ “นอรติเ กิล ๒” ขนาด
๗.๗๙ ตันกรอสส ของบริษัท เกาะสมุยอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนเรือกล ใชสําหรับทําการคา
ในนานน้ําไทย และมีขนาดต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น กรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี จึงไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะรับจดทะเบียนเรือไทยตามขอหารือนี้
ประเด็นที่สอง เรือที่ไมตองจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ หากจะจดทะเบียนนิติกรรม๔ ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอนายอําเภอ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริห ารราชการแผ นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕ และพระราชบั ญ ญั ติลั กษณะปกครองท อ งที่ พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๗๖

๒. เรือที่มิใชเรือกลขนาดตั้งแตหกตันกรอสสขึ้นไป
มาตรา ๙ เรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ซึ่งมิไดใชประโยชนตามมาตรา ๔๗ แมจะมีขนาดดั่ง
กลาวไวในมาตรากอน และเรือของบุคคลตามมาตรา ๗ ขนาดต่ํากวาที่กลาวไวในมาตรากอน สําหรับการคาใน
นานน้ําไทยหรือการประมงแลวแตกรณี ไมตองจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
เรือซึ่งกลาวในมาตรานี้ ใหถือวาเปนเรือไทยดวย
๒

๓

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔๕๖ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่เปนโมฆะ วิธีนี้ใหใชถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตวพาหนะดวย
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๖๕ นายอําเภอมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใดมิได
บัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการ
ใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๘๙ บรรดาหนังสือสําคัญที่ตองทําตามกฎหมาย ถากฎหมายและขอบังคับมิไดระบุไววา
เปนหนาที่ของพนักงานอื่นทําแลว ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทําสําหรับการในอําเภอนั้น
มาตรา ๑๓๒ หนาที่ของกรมการอําเภอนอกจากที่กลาวไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่นี้ ยังตองทําตามความซึ่งกําหนดไวในพระราชกําหนดกฎหมายอยางอื่น ๆ อันกําหนดไววาเปนหนาที่ของ
กรมการอําเภอ แมพระราชกําหนดกฎหมายใดมิไดระบุไวในพระราชกําหนดกฎหมายนั้น ๆ วาเปนหนาที่ของผูใด ก็
ใหพึงเขาใจวาเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ
๔

๔
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๔๙

