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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖   
(เพ่ิม (ฆ/๓) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับทั่วไป)  
 

เหตุผล 
  
  โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 
การป้องกนัมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับสำหรับการป้องกันมลพิษจาก
ขยะบนเรือ (MARPOL Annex V Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage 
from Ships) เพ่ือร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมเรือทีเ่ดินในทะเลมิใหม้ีการทิ้งขยะจากเรือหรือ
แท่นที่เป็นสิ่งก่อสร้างในทะเลทั้งท่ีติดตรึงอยู่กับที่หรือที่ลอยน้ำได้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน
ที่อนุสัญญากำหนด และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาตวิ่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982) เกี่ยวกับการป้องกัน การลด และการควบคุม
ภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยรฐัภาคีต้องดำเนินการควบคุมมิให้เรือหรือแท่นที่อยู่ในทะเล 
อาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ รวมทั้งเรือของรัฐภาคีที่เดินอยู่ในทะเลทั่วโลก ละเมิดขอ้กำหนดของ
อนุสัญญา และต้องจัดให้มมีาตรการเพ่ือรองรับการดำเนินการดังกล่าว ซ่ึงกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยโดยเพิ่ม
บทบัญญัติว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเลโดยวางมาตรการในการควบคมุการทิง้ขยะจากเรือและแท่นให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและให้เป็นไปตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา อันเป็นการป้องกันมิให้เกิด
มลพิษและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…..……………………….… 
   

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย  
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗  
และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือควบคุมเรื่องการทิ้งขยะในทะเลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันมลพิษและคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลมิให้ถูกกระทบกระเทือนหรือได้รับความเสียหาย ตลอดจนวางมาตรการในการ
ดำเนินการให้ครบถว้นสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงือ่นไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………….… 

 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
  มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (ฆ/๓) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที ่๖ 
ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับทั่วไป แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
 



๒ 
 

 
"(ฆ/๓) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล 

   
 

  มาตรา ๑๒๐/๒  ในส่วนนี้  
“ทิ้ง” หมายความว่า  การทำให้ขยะลงไปในทะเลไม่ว่าจะเป็นการเท ปล่อย หรือระบาย 

และให้หมายความรวมถึงการรั่วไหล หรือการกระทำด้วยประการอ่ืนใดให้ขยะลงไปในทะเล 
  “ขยะ” หมายความว่า  สิ่งของหรือของเสียที่เกิดข้ึนจากเรือหรอืแท่น จากการพักอาศัย
บนเรือหรือแท่น หรือจากการให้บริการหรือใช้บริการบนเรือหรือแท่น หรือที่เกิดข้ึนในระหว่าง 
การปฏิบัตงิานตามปกตบินเรือหรือแทน่ ดังต่อไปนี้  

  (๑) อาหาร  
  (๒) พลาสติก  
  (๓) เศษสินค้า  
  (๔) วัสดุที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า  
  (๕) สารล้างสินค้า หรือสารล้างระวางเรือ  
  (๖) เถ้าจากเตาเผา  
  (๗) น้ำมนัสำหรบัประกอบอาหาร  
  (๘) เครื่องมือทำการประมง  
  (๙) ซากสตัว์  
  (๑๐) สิ่งของหรือของเสียอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงโดยคำนึงถึงอนุสัญญา 
อธิบดีกรมเจ้าท่าอาจออกประกาศกำหนดลักษณะและรายละเอียดของขยะตาม 

วรรคหนึ่งได ้ 
“เรือไทย” หมายความว่า  เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย แต่ไม่หมายความรวมถึง

แท่นที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
“แท่น”  หมายความว่า  สิ่งก่อสร้างในทะเลทั้งที่ติดตรึงอยู่กับท่ีหรือที่ลอยน้ำได ้  

และให้หมายความรวมถึงแท่นที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
“พ้ืนที่พิเศษ” หมายความว่า  พ้ืนที่ทางทะเลด้วยเหตุผลทางเทคนิคซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ทางสมุทรศาสตร์ สภาพทางนิเวศวิทยา และลักษณะเฉพาะของการจราจร ในพ้ืนที่ที่จำเป็นต้องจัดให้มี
วิธีการพิเศษเพ่ือป้องกันมลพิษทางทะเลจากขยะ ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พ้ืนที่ทะเลบอลติก 
พ้ืนทีท่ะเลดำ พ้ืนทีท่ะเลแดง พ้ืนที่อ่าวเปอร์เซีย พ้ืนที่ทะเลเหนือ พื้นที่แอนตารก์ติก ภูมิภาคไวเดอร์
แคริบเบียน ซ่ึงรฐัมนตรปีระกาศกำหนดรายละเอียดและพิกัดของพ้ืนทีโ่ดยคำนึงถึงอนุสัญญา รวมทัง้
พ้ืนทีท่างทะเลอื่นที่รัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงอนุสัญญา  

“อนุสัญญา” หมายความว่า  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพิษ 
จากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ รวมตลอดถึงภาคผนวก 

“รัฐภาค”ี หมายความว่า  รัฐภาคีของอนุสัญญา 
มาตรา ๑๒๐/๓  บทบัญญัติในส่วนนี้ คำว่า “ทะเล” ให้หมายความถึง ทะเลใน 

น่านน้ำไทยและเขตเศรษฐกิจจำเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจกัรไทย  
แต่ไม่รวมถึงทะเลสาบสงขลา  



๓ 
 

มาตรา ๑๒๐/๔  บทบัญญัติในส่วนนี้ มิใหใ้ช้บังคบัแก่เรือของทางราชการหรือ 
เรือท่ีใช้ในกิจการของรัฐซึ่งมไิด้มีวัตถปุระสงค์ในเชิงพาณิชย์  

มาตรา ๑๒๐/๕  การกระทำความผิดในส่วนนี้จากเรือไทย หรือแท่นที่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย ให้ถอืว่าเป็นการกระทำในราชอาณาจกัรไทย     

มาตรา ๑๒๐/๖  การกระทำความผิดในส่วนนี้จากเรือต่างประเทศ หรือแท่นทีเ่จ้าของ
หรือผู้ครอบครองมิได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจจำเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจ
จำเพาะของราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าเป็นการกระทำในราชอาณาจักรไทย   

ให้เจ้าท่าแจ้งไปยังประเทศที่เรือนั้นจดทะเบียน ประเทศที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ 
หรือเจ้าของแท่นหรือผู้ครอบครองแท่นนั้นมีสัญชาติ ประเทศซึ่งเป็นรัฐเมืองท่าถัดไป และแจ้งไปยัง
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศให้ทราบถึงการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง รวมทัง้มาตรการ 
และการดำเนินคดีของประเทศไทยด้วย 

มาตรา ๑๒๐/๗  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล เว้นแต่เป็นการทิ้ง
ขยะตามประเภทของขยะและทิง้ลงในพ้ืนที่ในทะเล ดังต่อไปนี้  

(๑) การทิง้อาหารจากเรือในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง ให้ทิ้งในระยะไม่น้อยกว่า 
สามไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานออกไปในทะเล และการทิ้งต้องผ่านเครื่องบดปั่นและผ่านตะแกรงที่มีช่อง
ผ่านขนาดไม่เกินยี่สิบห้ามิลลิเมตร แต่หากไม่ได้ทิ้งผ่านเครื่องบดปัน่หรือผ่านตะแกรงดังกล่าว ให้ทิ้งตั้งแต่
สิบสองไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานออกไปในทะเล  

(๒) การทิ้งอาหารจากแท่น รวมถึงเรือที่อยู่ติดกับแท่นหรืออยู่ใกล้แท่นในระยะไม่เกิน 
ห้าร้อยเมตรนับจากแท่น ให้ทิ้งในระยะไมน่้อยกว่าสิบสองไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานออกไปในทะเล  
และการทิง้ต้องผ่านเครื่องบดปั่นและผ่านตะแกรงที่มีช่องผ่านขนาดไม่เกินยี่สิบห้ามิลลิเมตร 

(๓) การทิ้งเศษสินค้าที่ไมส่ามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือวัสดุที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า 
ทีไ่ม่มีสารซ่ึงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากเรือในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง ให้ทิ้งตั้งแต่สิบสองไมล์
ทะเลนับจากเส้นฐานออกไปในทะเล  

(๔) การทิง้สารล้างสินค้าหรือสารล้างระวางเรือทีไ่ม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากเรือ
ในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง  

(๕) การทิ้งซากสัตว์ในระหว่างเดินเรือตามเส้นทาง ให้ทิง้ห่างจากเส้นฐานออกไป 
ในทะเลให้มากที่สุดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ  

(๖) การทิ้งขยะอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๕) หรือการทิ้งขยะทีม่ีการผสมหรอืปนเปื้อน 
สารอ่ืนใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงอนุสัญญา 

รัฐมนตรีอาจประกาศกำหนดสารซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรานี้โดย
คำนงึถึงแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ   
  มาตรา ๑๒๐/๘  ห้ามมิใหผู้้ใดทิง้ขยะจากเรือไทยลงไปในพ้ืนที่พิเศษ เว้นแต่เป็นการทิ้ง
ขยะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำนงึถงึอนุสัญญา  
  มาตรา ๑๒๐/๙  ผู้ใดทิ้งขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเลในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไมมี่
ความผิด 

(๑) เป็นการทิ้งในปริมาณเท่าที่จำเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของเรือหรือผู้ที่อยู่
บนเรือ ความปลอดภัยของแท่นหรอืผู้ที่อยู่บนแท่น หรือเพ่ือช่วยเหลือชีวิตมนุษย ์ 
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(๒) เป็นการสละทิง้เครื่องมือทำการประมงเท่าท่ีจำเป็นเพ่ือมิใหส้ิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ถูกทำลาย หรือเพ่ือความปลอดภัยของเรือหรือผู้ที่อยู่บนเรือนั้น 

(๓) เป็นการทิ้งเศษอาหารที่ปรากฏชัดแจ้งว่า หากเก็บไว้บนเรือในขณะเดินเรือหรือ 
เก็บไว้บนแท่นจะกอ่ให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่บนเรอืหรือผู้ที่อยู่บนแท่น 

(๔) การรั่วไหลของขยะโดยอุบัติเหตุ เนื่องจากความเสียหายของเรือหรืออุปกรณ์บนเรือ 
ความเสียหายของแท่นหรืออุปกรณ์บนแท่น ซ่ึงผู้ที่อยู่บนเรือหรือผู้ที่อยู่บนแท่นได้ใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรทัง้ก่อนและหลังจากเกิดความเสียหายเพื่อป้องกันหรือลดการรั่วไหลให้น้อยที่สุดแล้ว  

(๕) เครื่องมือทำการประมงหลุดหายไปโดยอุบัติเหตุ โดยผู้ควบคุมเรือได้ใช้ 
ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้ว  

มาตรา ๑๒๐/๑๐  การสละทิ้งเครื่องมือทำการประมงหรอืเครื่องมือทำการประมง 
หลุดหายไปตามมาตรา ๑๒๐/๙ (๒) และ (๕) อันอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือ
การเดินเรืออย่างมีนัยสำคัญ ให้นายเรือรายงานไปยังรัฐที่เรือนั้นจดทะเบียน และรัฐชายฝั่งในกรณีที่ 
การสละทิง้หรือการหลุดหายดังกล่าวเกดิขึน้ในทะเลทีเ่ป็นเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งนั้น 
  มาตรา ๑๒๐/๑๑  ให้เจ้าของเรอื ผู้ครอบครองเรือ เจ้าของแท่น และผู้ครอบครองแท่น 
ดำเนินการให้เรือหรือแท่นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องใช้เกีย่วกับการจัดการขยะ และมทีี่กักเก็บขยะให้เพียงพอ 
สามารถป้องกันการรั่วไหลของขยะได ้และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  

มาตรา ๑๒๐/๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้เจ้าของเรือ 
ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น และผู้จัดการแท่น มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) เรือที่มีความยาวตลอดลำต้ังแตส่ิบสองเมตรขึน้ไป ต้องจัดให้มีป้ายประกาศ 
เพ่ืออธิบายถึงข้อกำหนดเกีย่วกบัการทิ้งขยะ 

(๒) เรือที่มีขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดให้มีป้ายประกาศตาม (๑)  
และแผนจัดการขยะเพ่ืออธิบายถงึกระบวนการลดปริมาณขยะ การรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการ 
และการทิ้งขยะ การใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้เกีย่วกับการจัดการขยะบนเรอื การกำหนดผู้รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติตามแผนและรายละเอียดอ่ืน ๆ โดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติของอนุสัญญา   

(๓) เรอืที่มีขนาดตั้งแตส่ี่ร้อยตันกรอสขึ้นไป หรอืเรือที่บรรทุกคนโดยสารต้ังแตส่ิบห้าคน
ขึน้ไป ต้องจัดให้มีป้ายประกาศตาม (๑) แผนจัดการขยะตาม (๒) และบันทกึการจัดการขยะในปูมเรือ
หรือเอกสารอื่น เว้นแต่เรือที่บรรทุกคนโดยสารตั้งแต่สิบห้าคนข้ึนไปดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน
หนึ่งชั่วโมงทีอ่ธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศยกเว้นการจัดทำบันทึกการจัดการขยะ 

(๔) แท่นต้องจัดให้มปี้ายประกาศ แผนจัดการขยะ และบันทกึการจัดการขยะ เว้นแต่
อธิบดีกรมเจ้าท่าเหน็เป็นการสมควร อาจยกเว้นการจัดทำบันทึกการจัดการขยะก็ได้ 

การจัดทำป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ และบันทึกการจัดการขยะ ตามวรรคหนึ่งให้ใช้
ภาษาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของคนประจำเรือหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่บนแท่นและภาษาอังกฤษ และให้เป็นไป
ตามวิธีการและแบบที่อธิบดกีรมเจ้าท่าประกาศกำหนด   

มาตรา ๑๒๐/๑๓  ให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือดำเนินการจัดให้นายเรือ ลูกเรือ  
และคนประจำเรือ มีทกัษะและความคุน้เคยในการจัดการขยะ 

ใหเ้จา้ของแท่นหรือผู้ครอบครองแท่นดำเนินการจัดใหผู้้จดัการแท่นและผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
บนแท่น มีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะ 
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  มาตรา ๑๒๐/๑๔  ให้นายเรือควบคุมลูกเรือหรือคนประจำเรือนำขยะจากเรือ 
หรอืผู้จัดการแท่นควบคุมผู้ปฏิบัตหิน้าที่บนแทน่นำขยะจากแท่น ไปทิ้งท่ีเรือรับขยะหรอืสิ่งรองรับขยะ 
บนท่าเรือ  ทัง้นี้ ลักษณะของเรือรับขยะหรอืสิ่งรองรับขยะบนท่าเรอื และวิธีการทิ้ง ให้เป็นไปตามทีอ่ธิบดี
กรมเจา้ท่าประกาศกำหนด  

มาตรา ๑๒๐/๑๕  ให้นายเรือควบคุมผู้ที่อยู่บนเรือ หรือผู้จัดการแท่นควบคมุผู้ที่อยู่ 
บนแทน่ ให้ทิ้งขยะลงในภาชนะหรือสถานทีท่ี่จัดไว้บนเรือหรือแทน่ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒๐/๑๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรือหรือแท่นใดในทะเลในน่านน้ำไทย  
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามบทบัญญัตใินส่วนนี้ เจ้าท่าอาจสั่งด้วยวาจาหรือมีหนังสือให้นายเรือ 
หรือผู้ควบคุมเรือชะลอเรือ หยุดเรือ หรือจอดเรือเปน็การชั่วคราว และขึน้ไปตรวจสอบเรือหรือแทน่ได้ 
ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ตลอดจนสั่งให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแทน่  
ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น แสดงเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กีย่วข้อง 

มาตรา ๑๒๐/๑๗  ในกรณีทีม่ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรือหรอืแท่นใดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จำเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
บทบญัญัติในส่วนนี้ เจ้าท่าอาจสั่งด้วยวาจาหรือมีหนังสือให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ  
เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น แสดงเอกสารหรอืหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนทีจ่ะขึน้ไป
ตรวจสอบเรือหรือแท่น  

หากเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น  
หรือผู้จัดการแท่น ไม่แสดงเอกสารหรือหลักฐาน แสดงเอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ หรอืพบว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวกอ่ให้เกิดความเสียหายหรือเสี่ยงทีจ่ะก่อให้เกิดมลพิษ 
อย่างมีนัยสำคัญอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เจ้าท่าอาจสั่งด้วยวาจาหรือมีหนังสือให้นายเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือชะลอเรือ หยุดเรือ หรือจอดเรือเป็นการชั่วคราว และขึ้นไปตรวจสอบเรอืหรือแทน่
ดังกล่าวทัง้ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน  
  มาตรา ๑๒๐/๑๘  ในกรณีทีเ่รือต่างประเทศที่อยู่ภายในทะเลในน่านน้ำไทย ซึ่งได้
กระทำการในลักษณะทีเ่ป็นความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๗ หรือมาตรา ๑๒๐/๘ ในน่านน้ำภายใน  
ทะเลอาณาเขต หรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐภาคีอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อเนื่องที่อยู่ในเขตอำนาจ 
ของศาลไทย และรัฐภาคีซ่ึงเรือนั้นจดทะเบียนหรือรัฐภาคีอ่ืนซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
จากการทิ้งขยะของเรือนั้นร้องขอให้ประเทศไทยตรวจสอบเรือต่างประเทศดังกล่าว ให้เจ้าทา่ดำเนินการ
ตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับเรือต่างประเทศนั้น  ทั้งนี ้ให้นำความในมาตรา ๑๒๐/๖ 
วรรคสอง และมาตรา ๑๒๐/๑๖ มาใช้บังคับ  
  การดำเนินคดีแทนรัฐภาคีท่ีร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (๑) การดำเนนิคดีนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (๒) การกระทำซึ่งเป็นมลูกรณีของการดำเนินคดีนั้นเข้าลักษณะความผิดตามบทบัญญัติ
ในส่วนนี้ 
  (๓) รฐัภาคทีี่รอ้งขอตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทำนองเดียวกัน 
เป็นการตอบแทนหากได้รับคำร้องขอจากประเทศไทย 
  ในกรณีที่รัฐภาคีที่ร้องขอแจ้งว่าจะดำเนินคดีกับเรือต่างประเทศดังกล่าวเอง  
ใหเ้จ้าท่าส่งหลักฐานที่เกีย่วข้องและบันทึกผลการตรวจสอบ ตลอดจนส่งหลักประกันทีเ่จ้าของเรือ
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ต่างประเทศหรือผู้ครอบครองเรือต่างประเทศดังกล่าววางไว้แก่เจ้าท่าไปยังรัฐภาคีท่ีร้องขอ และให้เจ้าท่า
ระงับการดำเนินคดนีับแต่วันที่ได้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บันทึกผลการตรวจสอบ และหลักประกันนั้น  
  ทั้งนี้ ประเทศไทยอาจเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการดำเนินการจากรัฐภาคีทีร่้องขอได้ 
  มาตรา ๑๒๐/๑๙  ในกรณีทีเ่จ้าท่าขึ้นไปตรวจสอบบนเรือใดตามมาตรา ๑๒๐/๑๖  
หรือมาตรา ๑๒๐/๑๗ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๗ มาตรา ๑๒๐/๘  
หรอืมาตรา ๑๒๐/๑๔ ให้เจ้าทา่มีคำสั่งห้ามออกเรือ หรือให้นำเรือไปจอดในบริเวณที่เจ้าท่ากำหนด   
ในกรณีที่เป็นเรือต่างประเทศ ให้เจ้าท่าแจ้งเหตุในการออกคำสั่งดังกล่าวไปยังรัฐที่เรือนั้นจดทะเบียนด้วย 

มาตรา ๑๒๐/๒๐  ในกรณีท่ีเจ้าท่าขึน้ไปตรวจสอบบนเรือใดตามมาตรา ๑๒๐/๑๖  
หรือมาตรา ๑๒๐/๑๗ หากพบว่าเรือนั้น 

(๑) ไม่มอุีปกรณ์หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ไมมี่ที่กักเก็บขยะ หรอืมีอุปกรณ์
หรือเครื่องใช้เกี่ยวกบัการจัดการขยะ หรือมีที่กักเก็บขยะไม่เพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้  
หรือเรือมสีภาพเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

(๒) ไมป่ฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓)  
(๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคหนึ่ง 
ให้เจ้าทา่มีคำสั่งห้ามออกเรือ หรือให้นำเรือไปจอดในบริเวณท่ีเจ้าท่ากำหนดและ 

ห้ามนำเรือออกจากบริเวณนั้น และสั่งให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ ปฏิบัติหรือแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อได้ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งแล้วให้เจ้าท่ายกเลิกคำสั่ง
ห้ามออกเรือได ้ 

มาตรา ๑๒๐/๒๑  ในกรณีทีม่ีการออกคำสั่งห้ามออกเรือตามมาตรา ๑๒๐/๑๙  
และมาตรา ๑๒๐/๒๐ ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย  
และการดูแลรักษาเรือเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการเดนิเรือและสภาพแวดล้อมทางทะเล 
  มาตรา ๑๒๐/๒๒  ในระหว่างการดำเนินคดีอันเกี่ยวกบัการกระทำความผิดในส่วนนี้ 
เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรืออาจร้องขอให้เจ้าท่ายกเลิกคำสั่งห้ามออกเรือตาม 
มาตรา ๑๒๐/๑๙ หรือมาตรา ๑๒๐/๒๐ ได ้หากเจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า เรือดังกล่าวมีอุปกรณ์ 
หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจดัการขยะ หรอืมีทีก่ักเก็บขยะอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการใช้  
หรือมมีาตรการในการป้องกันการทิ้งขยะตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด และได้ดำเนินการ 
แก้ไขหรือจัดการขยะที่ทิ้งดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าทา่กำหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ  
วางหลักประกันเพ่ือความรับผิดในโทษปรับทางอาญาและค่าปรับทางปกครอง และค่าเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมตามจำนวนทีเ่จ้าท่ากำหนด เมื่อวางหลักประกันครบถ้วนแล้วใหเ้จ้าท่ายกเลิกคำสั่ง 
หา้มออกเรือได้  ทั้งนี้ ไม่เป็นการลบล้างคำสั่งของเจ้าท่าที่สั่งตามมาตรา ๑๓๙ หรือมาตรา ๑๖๐  

การกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี 
กรมเจ้าท่ากำหนด โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าปรับขั้นสูงสุด ความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทำ
ความผิด และค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อมด้วย  

วิธีการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  
การเรยีกหลักประกันเพ่ิม การหักหลักประกันเป็นการชำระแทนค่าปรับและค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม  
และการขอรับหลักประกันคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศ
กำหนด  



๗ 
 

ในกรณีที่มีเงินเหลือจากการหักหลักประกันชำระแทนค่าปรับและค่าเสียหายของ
สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าท่าแจ้งโดยไม่ชักช้าแกเ่จ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือทราบ เพ่ือให้ขอรับ
หลักประกันที่เหลือคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจา้ทา่ หากไมต่ิดต่อขอรบัคืน  
ให้เงินดังกล่าวนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  
  มาตรา ๑๒๐/๒๓  ในกรณีที่เจ้าท่าขึ้นไปตรวจสอบบนแท่นใดตามมาตรา ๑๒๐/๑๖  
หรือมาตรา ๑๒๐/๑๗ หากพบว่าแท่นนั้น  

(๑) ไม่มีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกีย่วกับการจัดการขยะ ไม่มีทีก่ักเก็บขยะ หรือมีอุปกรณ์
หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีที่กักเก็บขยะไม่เพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
ในการใช้ หรือแท่นมีสภาพเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรกัษาสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล 
  (๒) ไม่ปฏบิัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๔)  
  (๓) ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคสอง 

ให้เจ้าท่าสั่งให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ปฏิบัติหรือแกไ้ข 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

มาตรา ๑๒๐/๒๔  เจ้าท่าอาจขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่นตามบทบัญญัติในส่วนนี้ก็ได้  

ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ ลูกเรือ คนประจำเรือ เจ้าของแท่น  
ผู้ครอบครองแท่น ผู้จัดการแท่น หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่บนแท่น ให้ความสะดวกแก่เจ้าท่าหรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้อง
ตามสมควร     

มาตรา ๑๒๐/๒๕  การดำเนินคดเีกี่ยวกับการกระทำความผิดในส่วนนี้ทีเ่กิดจากเรือ
หรือแท่น ให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดที่ใกล้เคียงสถานทีท่ีม่ีการกระทำความผิด 
  มาตรา ๑๒๐/๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๗ ในทะเลในน่านน้ำไทย 
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กนิสามปี หรือปรับไมเ่กิน
สามแสนบาท หรอืทั้งจำทัง้ปรับ  

มาตรา ๑๒๐/๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๗ ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสี่ล้านบาท  

มาตรา ๑๒๐/๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๘ ในพ้ืนที่พิเศษ  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรอืทั้งจำทั้งปรบั  

มาตรา ๑๒๐/๒๙  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๗ หรือมาตรา ๑๒๐/๘  
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน 
สี่แสนบาท 

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำความผิด
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแตห่้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐/๓๐  ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๗ หรือมาตรา ๑๒๐/๘  
และเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ เจ้าของแท่น หรือผู้ครอบครองแท่น แล้วแต่กรณี ต้องร่วมกันดำเนินการ
แก้ไขหรือจัดการขยะที่ทิ้ง หรือร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนด  



๘ 
 

ค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการขจัดขยะ
หรอืมลพิษ ค่าชดเชยความเสียหายของสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่ 
สภาพเดิม และค่าเสียหายอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามที่
รฐัมนตรปีระกาศกำหนด  

ในกรณีท่ีมีการวางหลักประกันตามมาตรา ๑๒๐/๒๒ ให้หักหลักประกันเป็นการชดใช้
ค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีทีผู่้ต้องรับผิดไม่ชดใช้คา่เสียหายของสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ใหน้ำมาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๐/๓๑  การทิง้ขยะที่ผู้กระทำไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๙  
หากก่อใหเ้กิดมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และหนว่ยงานของรัฐต้องดำเนินการขจัดขยะ 
หรือมลพิษและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมท่ีเสียไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายของ
สิ่งแวดล้อม โดยให้นำความในมาตรา ๑๒๐/๓๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า มาใช้บังคับ  

มาตรา ๑๒๐/๓๒  เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ ไมจ่ัดให้เรือมีอุปกรณ์
หรือเครื่องใช้เกีย่วกับการจดัการขยะ หรอืมีที่กักเก็บขยะ หรือเรือมีสภาพที่ไม่สามารถป้องกันการรั่วไหล
ของขยะไดต้ามมาตรา ๑๒๐/๑๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสี่แสนบาท   

หากเรือมีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีที่กักเก็บขยะไมเ่พียงพอ
หรือไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้ หรอืเรือมีสภาพเสี่ยงทีจ่ะเกดิการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผล
กระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท  

มาตรา ๑๒๐/๓๓  เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ไมจ่ัดให้แท่น 
มีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกีย่วกับการจดัการขยะ หรือมีที่กกัเก็บขยะ หรือแท่นมีสภาพที่ไม่สามารถป้องกัน
การรั่วไหลของขยะได้ตามมาตรา ๑๒๐/๑๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินแปดแสนบาท   

หากแท่นมีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีที่กักเก็บขยะไมเ่พียงพอ
หรือไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้ หรอืแท่นมีสภาพเสี่ยงทีจ่ะเกิดการรัว่ไหลของขยะอันอาจส่งผล
กระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น  
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๒๐/๓๔  เจา้ของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือของเรือลำใด ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ ในเรื่องดงัต่อไปนี้  

(๑) ไม่มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอ่ืน
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท  

(๒) มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอื่น 
ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐/๓๕  เจา้ของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่นของแท่นใด  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) ไม่มปี้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะ ต้องระวางโทษ 
ปรับทางปกครองไม่เกินสี่แสนบาท  



๙ 
 

(๒) มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะที่ไม่ครบถ้วนหรือ 
ไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กินสองแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐/๓๖  เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือไมด่ำเนินการให้นายเรือ ลูกเรือ  
หรือคนประจำเรือมีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะ ตามมาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กินหนึ่งแสนบาท  
  มาตรา ๑๒๐/๓๗  เจ้าของแท่นหรือผู้ครอบครองแท่นไม่ดำเนินการให้ผู้จัดการแท่นหรือ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนแท่นมีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะ ตามมาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กินสองแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐/๓๘  นายเรือหรือผู้จัดการแทน่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๑๒๐/๑๔ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท  

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๔ เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ 
เจ้าของแท่น หรือผู้ครอบครองแท่น ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐/๓๙  นายเรือหรือผู้จัดการแท่นผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๑๒๐/๑๕ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐/๔๐  ในกรณีทีเ่จ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรอื ไมป่ฏิบัติหรือ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๐ (๑) ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ 
หรือนายเรือ ต้องโทษปรับรายวันในอัตราดังต่อไปนี้ ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไข 
ให้ถูกต้อง  

(๑) วันละไม่เกนิสองแสนบาท สำหรับกรณีไม่มีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกี่ยวกับ 
การจัดการขยะ ไม่มีที่กักเก็บขยะ หรือเรือมสีภาพทีไ่ม่สามารถป้องกันการรั่วไหลของขยะได้  

(๒) วันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำหรับกรณมีีอุปกรณห์รือเครือ่งใช้เกี่ยวกับ 
การจัดการขยะหรือมีที่กักเก็บขยะไม่เพียงพอหรอืไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้ หรือเรือมสีภาพ
เสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

มาตรา ๑๒๐/๔๑  ในกรณีท่ีเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรอื ไม่ปฏิบัติหรือ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๐ (๒)  ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ 
หรือนายเรือ ต้องโทษปรับรายวันในอัตราดังต่อไปนี้ ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไข 
ให้ถูกต้อง  

(๑) วันละไมเ่กินหนึ่งแสนบาท สำหรับกรณีไม่มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ  
หรือบันทกึการจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอื่น  

(๒) วันละไม่เกินห้าหมื่นบาท สำหรับกรณีมีปา้ยประกาศ แผนจัดการขยะ  
หรือบันทึกการจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอื่น ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๐/๔๒  ในกรณทีีเ่จ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ ไม่ปฏิบัติหรือ 
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๐ (๓)  ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ 
หรือนายเรือ ต้องโทษปรับรายวัน วันละไม่เกินห้าหมื่นบาท ตลอดเวลาทีย่ังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัตหิรือแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๐/๔๓  ในกรณีทีเ่จ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น  
ไมป่ฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๓ (๑) ใหเ้จ้าของแท่น  



๑๐ 
 

ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ต้องโทษปรับรายวันในอตัราดังต่อไปนี้ ตลอดเวลาทีย่ังฝ่าฝืนจนกว่า
จะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  

(๑) วันละไม่เกนิสี่แสนบาท สำหรับกรณีไม่มีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
ไม่มีทีก่ักเก็บขยะ หรือแท่นมีสภาพทีไ่ม่สามารถป้องกันการรั่วไหลของขยะได้  

(๒) วันละไม่เกินสองแสนบาท สำหรับกรณมีีอุปกรณห์รือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
หรือมทีี่กักเก็บขยะไม่เพียงพอ หรอืไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้ หรือแท่นมีสภาพเสี่ยงที่จะเกิด 
การรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล  

 มาตรา ๑๒๐/๔๔  ในกรณีทีเ่จ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น  
ไมป่ฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๓ (๒) ให้เจ้าของแท่น  
ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ต้องโทษปรับรายวันในอตัราดังต่อไปนี้ ตลอดเวลาทีย่ังฝ่าฝืนจนกว่า
จะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  

(๑) วันละไมเ่กินสองแสนบาท สำหรับกรณีไม่มปี้ายประกาศ แผนจัดการขยะ  
หรือบันทกึการจัดการขยะ  

(๒) วันละไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำหรับกรณีมีปา้ยประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึก 
การจัดการขยะที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  

มาตรา ๑๒๐/๔๕  ในกรณีท่ีเจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ไมป่ฏิบัติ
หรอืแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาทีเ่จ้าท่ากำหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๓ (๓) ให้เจ้าของแท่น  
ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ต้องโทษปรับรายวัน วันละไมเ่กินหนึ่งแสนบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
จนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๒๐/๔๖  ผู้ใดไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าท่าหรือผู้ซึ่งเกีย่วข้องในการตรวจสอบ
เรือหรอืแท่นตามสมควรตามมาตรา ๑๒๐/๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท  

มาตรา ๑๒๐/๔๗  ผู้ทีอ่ยู่บนเรือผู้ใดทิง้ขยะส่วนบุคคลลงในทะเล ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองตั้งแต่สองพันบาทถึงหา้หมื่นบาท และให้นายเรือมีอำนาจดำเนินการปรับผู้กระทำความผิดได้ 
และส่งค่าปรบัทีไ่ด้รับไว้แก่เจ้าท่าต่อไป 
  หลักเกณฑ์ในการรับชำระค่าปรับ การจัดทำบนัทึก การส่งเงิน และการดำเนินการ 
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด 

เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับครบถ้วนแล้ว ให้คดนีั้นเป็นอันเลิกกนั   
มาตรา ๑๒๐/๔๘  ผู้ใดต่อสู้หรอืขัดขวางไม่ให้เจ้าท่าขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่น 

ในทะเล หรือปิดบังหรือซ่อนเร้นเอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าทา่ ไม่ให้เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีเจ้าท่า
รอ้งขอ หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าท่า ต้องระวางโทษจำคกุไมเ่กนิ
หนึ่งปี ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า 
จะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองป ีหรอืปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๐/๔๙  ให้เจ้าท่ามีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับทางปกครอง 
ตามส่วนนี้ 



๑๑ 
 

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศ
กำหนดโดยคำนึงถงึความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดด้วย  
  มาตรา ๑๒๐/๕๐  ในกรณีท่ีผู้ถกูปรับทางปกครองตามส่วนนี้ไม่ชำระค่าปรับทางปกครอง  
ให้เจ้าท่ามีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือบังคับชำระค่าปรับ 
ทางปกครอง  ในการนี้ ถ้าศาลพิพากษาให้ชำระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชำระค่าปรับทางปกครอง 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับ 
ทางปกครอง แต่มิให้นำมาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น 

ในกรณีที่มีการวางหลักประกันตามมาตรา ๑๒๐/๒๒ ให้หักหลักประกันเป็นการชำระ
ค่าปรับ  

มาตรา ๑๒๐/๕๑  เมื่อเจ้าท่าได้กระทำการเปรียบเทียบความผิดตามส่วนนี้ และผู้กระทำ
ความผิดไดช้ำระค่าปรับตามที่เจ้าท่าเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว  
ให้คดนีั้นเป็นอนัเลิกกัน  

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ชำระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินคดีเพ่ือฟ้องร้องต่อไป  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้อายุความ 
เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว”  
 

 
ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 
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นายกรฐัมนตรี 

 
 


