
แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 

ชื่อ - นามสกุล..................................................................... e-mail: ..........................................................................  

ตำแหน่ง.............................................................................. หน่วยงาน/บริษัท........................ .................................... 

ตอบในนาม   ส่วนบุคคล/บุคคลทั่วไป........................................................................................................ ............ 
  หน่วยงาน กระทรวง/ทบวง/กรม/สำนักงาน................................................................................ .... 
  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน.......................................................................................................... ................. 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... ........................................ 
ที่อยู่ อาคาร.............. ชั้น................ ห้อง........................ บ้านเลขท่ี..................... ถนน............ ............ ซอย............. 
หมู ่ที ่ ............. หมู ่บ้าน............................... ............ ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต
.............................. 
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์............................. โทรสาร...... ............................  
โทรศพัท์เคลื่อนที่.............................................. ID Line.....................................................  
 

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๑. กำหนดบทนิยาม คำว่า “ทิ้ง” “ขยะ” “เรือไทย” “แท่น” “พื้นที่พิเศษ” “อนุสัญญา” “รัฐภาคี” เพื่อให้
เป็นไปตามอนุสัญญาของระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ และเพื่อความสะดวกในการกำหนด
รายละเอียดในการร่างกฎหมาย (มาตรา ๑๒๐/๒) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 ๒. กำหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ทั้งทะเลในน่านน้ำไทยและเขตเศรษฐกิจจำเพาะตามประกาศ              
เขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย แต่ไม่รวมถึงทะเลสาบสงขลา เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาของระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
(UNCLOS) (มาตรา ๑๒๐/๓) 
   เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 ๓ กำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทิ้งขยะในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าได้กระทำใน
ราชอาณาจักรไทย ตามรูปแบบกฎหมายอาญา เพ่ือให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
และเจ้าท่า มีอำนาจบังคับเหนือการกระทำความผิดนั้น (มาตรา ๑๒๐/๕ และ ๑๒๐/๖) 
  เห็นด้วย................................................................................................................ .... 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล...................................................................................................................... ........................................ 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 
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 ๔. กำหนดห้ามมิใหท้ิ้งขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล (มาตรา ๑๒๐/๗ และ มาตรา ๑๒๐/๘) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  

  

 มีข้อยกเว้น ให้สามารถทิ้งขยะบางประเภทลงในทะเลได้ ตามพื้นที่ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด 
(มาตรา ๑๒๐/๗ มาตรา ๑๒๐/๘ มาตรา ๑๒๐/๙ และ ๑๒๐/๑๐) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  

 

 ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา ทั้งจำคุกและปรับ และโทษปรับทางปกครอง และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและค่าเสียหายที่เกี ่ยวเนื่อง (มาตรา ๑๒๐/๒๖ ๑๒๐/๒๗ ๑๒๐/๒๘ ๑๒๐/๒๙ ๑๒๐/๓๐ และ 
๑๒๐/๓๑) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 
 

 มีมาตรการทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืน คือ เจ้าท่ามีคำสั่งห้ามออกเรือ และให้เรือไปจอดบริเวณที่กำหนด 
รวมทั้งแจ้งรัฐที่รับจดทะเบียนเรือ/รัฐเจ้าของธง (Flag State) (มาตรา ๑๒๐/๑๙)  
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 

 

 อาจขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามออกเรือได้ โดยจัดให้มีมาตรการเพียงพอเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการทิ้งขยะ
และวางหลักประกัน (มาตรา ๑๒๐/๒๒) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย............................................................................................................... 
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 

 
๕. กำหนดให้เรือและแท่นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่กักเก็บขยะ ป่ายประกาศ

ข้อกำหนดเกี ่ยวกับการจัดการขยะ แผนการจัดการขยะ และบันทึกการจัดการขยะ มาตรา ๑๒๐/๑๑ และ                
มาตรา ๑๒๐/๑๒  
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
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 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษทางปกครอง (มาตรา ๑๒๐/๓๒ ๑๒๐/๓๓ และ ๑๒๐/๓๔) 
  เห็นด้วย................................................................................................................. ... 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 
 

        มาตรการทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืน คือ เจ้าท่ามีคำสั่งห้ามออกเรือ และให้เรือไปจอดบริเวณที่กำหนด              
รวมทั้งสั่งให้ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งมี (มาตรา ๑๒๐/๒๐ และ ๑๒๐/๒๓)  
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 

 อาจขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามออกเรือได้โดยจัดให้มีมาตรการเพียงพอเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการทิ้งขยะ
และวางหลักประกัน (มาตรา ๑๒๐/๒๒ ) 
  เห็นด้วย.................................................. .................................................................. 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น........................................................................... ...................................................................  

  
 ๖. กำหนดหน้าที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือและแท่น บุคคลต่าง ๆ ในเรือหรือในแท่นซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
มาตรา ๑๒๐/๑๓ มาตรา ๑๒๐/๑๔ และมาตรา ๑๒๐/๑๕   
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 

 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษทางปกครอง และต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและค่าเสียหายที่
เกี่ยวเนื่อง (มาตรา ๑๒๐/๓๖ ๑๒๐/๓๗ ๑๒๐/๓๘ และ ๑๒๐/๓๙) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 

 มาตรการทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืน คือ เจ้าท่ามีคำสั่งห้ามออกเรือ และให้เรือไปจอดบริเวณที่กำหนด 
รวมทั้งสั่งให้ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด (มาตรา ๑๒๐/๒๐)  
  เห็นด้วย.................................................................................................................... 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................................... .................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................. ................................................  
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 แต่อาจขอให้ยกเลิกคำสั ่งห้ามออกเรือได้โดยจัดให้มีมาตรการเพียงพอเพื ่อป้องกันการรั ่วไหลหรือ           
การทิ้งขยะและวางหลักประกัน (มาตรา ๑๒๐/๒๒) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 

๗. กำหนดอำนาจในการตรวจสอบเรือหรือแท่นในเมืองท่า เขตท่าเรือ หรือทะเลอาณาเขต ที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามทิ้งขยะและการจัดการขยะ ในฐานะรัฐเจ้าของ
เมืองท่า (Port State) (มาตรา ๑๒๐/๑๖) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 

 

ผู้ใดขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจเรือหรือแท่น ปิดบัง ซ่อนเร้น หรือไม่ให้เอกสารตามที่เจ้าท่าร้องขอ 
หรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าท่า ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ (มาตรา ๑๒๐/๔๘) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 
 

๘. กำหนดอำนาจในการตรวจสอบเรือหรือแท่นในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามทิ้งขยะและการจัดการขยะ ในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)  
(มาตรา ๑๒๐/๑๗) 
  เห็นด้วย................................................................................................ .................... 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 

 

ผู้ใดขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจเรือหรือแท่น ปิดบัง ซ่อนเร้น หรือไม่ให้เอกสารตามที่เจ้าท่าร้องขอ 
หรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าท่า ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ (มาตรา ๑๒๐/๔๘) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 
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๙. กำหนดให้รัฐภาคีอื่นสามารถร้องขอให้ประเทศไทยดำเนินการกับเรือต่างประเทศที่กระทำความผิดในพื้นที่
ของรัฐภาคีนั้นได้เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ (มาตรา ๑๒๐/๑๘) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 

๑๐. กำหนดหน้าที่ในการการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาเรือ เมื่อมีคำสั่งห้ามออกเรือจากเจ้าท่า 
(มาตรา ๑๒๐/๒๑) 

 เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
 

๑๑. กำหนดหลักเกณฑ์การยกเลิกคำสั่งห้ามออกเรือและการวางหลักประกัน (มาตรา ๑๒๐/๒๒) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  

 
๑๒. กำหนดให้เจ้าท่าสามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องในการขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่น และการให้ความสะดวกแก่เจ้าท่าหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในการตรวจสอบเรือ
หรือแท่น (มาตรา ๑๒๐/๒๔) 
  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  

 
๑๓. กำหนดศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีเกี่ยวกับการท้ิงขยะในทะเล  (มาตรา ๑๒๐/๒๕) 

  เห็นด้วย........................................................................................................ ............ 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล....................................................................................................................... ....................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 

 
๑๔. บทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๒๐/๒๗ - ๑๒๐/๔๘) 

  เห็นด้วย....................................................................................................................  
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล.......................................................................................................................... .................................... 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................. ................................................................  
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๑๕. การเปรียบเทียบ และการรับชำระค่าปรับ (มาตรา ๑๒๐/๔๙ - มาตรา ๑๒๐/๕๑) 
  เห็นด้วย...................................................................................................... .............. 
  ไม่เห็นด้วย...............................................................................................................  
 เหตุผล............................................................................................................ .................................................. 
 ควรปรับปรุงเป็น.............................................................................................................. ................................ 

 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................ ............................ 
....................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
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