บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี
พ.ศ. ....
-----------------------------------------หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนและการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีของประเทศไทย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของ
หน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่หลักในการศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดทาแผน โครงการ ติดตามและวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน อย่างเป็นระบบครบวงจร ปรับปรุงรูปแบบโครงการสร้าง และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เพิ่มเติมมาตรการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้มีการ
ขับเคลื่อนกิจการพาณิชยนาวี ส่งผลให้กิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถ สร้าง
เสถียรภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ อันเป็นการสร้างรายได้จากการขนส่งทางทะเล และ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน นอกจากนี้ การพาณิชยนาวียังมี
บทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเพื่อให้เกิดการส่งเสริมพาณิชยนาวีอย่างเป็นรูปธรรม
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
พ.ศ. ...
_________________

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ……………… พ.ศ. ……
เป็นปีที่ ... ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี
พ.ศ. ...”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพาณิ ชยนาวี ” หมายความว่ า การขนส่ ง ทางทะเล การประกั น ภั ย ทางทะเล
การเดินเรือ กิจการอู่เรือ กิจการท่าเรือ และหมายความรวมถึงกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
“การขนส่ ง ทางทะเล” หมายความว่ า การขนส่ ง ของหรื อ คนโดยสารโดยเรื อ จาก
ประเทศไทยไปยั ง ต่ า งประเทศหรื อ จากต่ า งประเทศมายั ง ประเทศไทยหรื อ จากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง
นอกราชอาณ าจั ก ร และให้ ห มายความรวมถึ ง การขนส่ ง ของหรื อ คนโดยสารทางทะเลชายฝั่ ง
ในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เรือ” หมายความว่า เรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งทางทะเล
“เรือไทย” หมายความว่า เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยที่ใช้ในการพาณิชยนาวี

“ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ทางทะเล” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การขนส่ ง ทางทะเล
ซึ่ ง อยู่ ใ นประเทศไทยและรั บ ท าการขนส่ ง ทางทะเล และหมายความรวมถึ ง สาขาและตั ว แทนของ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การขนส่ งทางทะเล ซึ่ งมี ส านั กงานใหญ่ ในต่ างประเทศและประกอบการขนส่ งทางทะเล
ในประเทศไทย รวมทั้งผู้กระทาการเป็นนายหน้าเตรียมหาของในประเทศไทยเพื่อการขนส่งทางทะเล
“ผู้ส่งของ” หมายความว่า เจ้าของของหรือตัวแทนซึ่ งส่งของไปยังหรือสั่งหรือนาของมาจาก
ต่างประเทศโดยทางทะเล
“ของ” หมายความว่า สินค้า สิ่งของ หรือสัตว์มีชีวิต
“คนประจาเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรื อมอบหมายให้ทาหน้าที่ประจาอยู่ใน
เรือโดยได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทางานในเรือเป็นการชั่วคราว
“สถานศึกษาหรือฝึกอบรม” หมายความว่า องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาหรือฝึกอบรม
ความรู้ ทักษะ อาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาหรับคนประจาเรือและบุคลากรทางด้านการพาณิชยนาวีอื่น ๆ
“สัญญาชาร์เตอร์เรือ” หมายความว่า สัญญาที่เจ้าของเรือยินยอมให้บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ชาร์เตอร์
เรือใช้ประโยชน์จากเรือของตนโดยคิดค่าตอบแทน ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ดังกล่าวอาจกระทาโดยการนาระวาง
เรือไปใช้ในการบรรทุกหรือขนส่งของหรือคนจากท่าเรือหนึ่ งไปยังอีกท่าเรือหนึ่ง (สัญญาชาร์เตอร์เรือรายเที่ยว)
หรือนาไปบรรทุกหรือขนส่งของหรือคนหรือนาเรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง (สัญญาชาร์เตอร์
เรือมีกาหนดเวลา) หรือโดยการเข้าครอบครองและควบคุมเรือตลอดอายุสัญญาก็ได้ (สัญญาชาร์เตอร์เรือเปล่า)
และให้หมายความรวมถึงสัญญาที่ผู้ชาร์เตอร์เรือตกลงให้ชาร์เตอร์เรือช่วงไปอีก
“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
“ท่าเรือ” หมายความว่า สถานที่สาหรับให้บริการแก่เรือในการจอด เทียบ บรรทุกหรือขน
ถ่ายของ
“กิจ การท่ าเรื อ ” หมายความว่า ธุรกิจ เกี่ย วกับ ท่ าเรือ และหมายความรวมถึงธุรกิ จอื่ น ที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือเป็นส่วนประกอบกับท่าเรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“กิจการอู่เรือ” หมายความว่า ธุรกิจต่อ ซ่อม หรือซ่อมบารุงเรือ หรือให้บริการติดตั้งหรือซ่อม
เครื่องเรือหรืออุปกรณ์การเดินเรือของเรือ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการพาณิชยนาวีแห่งชาติ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
มี อานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ กับ ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมและกาหนดกิจการอื่น
หรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
องค์กรด้านการส่งเสริมพาณิชยนาวี
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการพาณิชยนาวีแห่งชาติ
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการพาณิชยนาวี
แห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้หรือ
ประสบการณ์ ด้านละหนึ่ งคนในกิจการขนส่งทางทะเล กิจการท่าเรือ กิจการอู่เรือ กิจการผลิ ตและพัฒ นา
บุคลากรด้านการพาณิชยนาวี กฎหมายพาณิชยนาวีและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพาณิชยนาวี
ให้ผู้อานวยการเป็นเลขานุการและให้ผู้อานวยการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการการเมือง
(๕) เป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๖) เคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจหรือจาก
หน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๘) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสานักงานหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ
สานักงาน
(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีสภาพเป็นการแข่งขันกับกิจการของสานักงาน

มาตรา ๙ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่ง
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ขึ้นใหม่
ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๑๐ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐมนตรี มีมติให้ ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘
เมื่อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ พ้ น จากต าแหน่งก่อ นวาระ คณะรัฐ มนตรีอ าจแต่งตั้งผู้ อื่น เป็ น
กรรมการแทนได้
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตาแหน่งตามวาระของกรรมการที่ตนแทน
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบายยุ ท ธศาสตร์ แ ผนการพั ฒ นาการพาณิ ช ยนาวี แ ละกิ จ การทางทะเลที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนการบริหารจัดการระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงกับการขนส่งทางทะเลโดยมุ่งเน้นในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการพาณิชยนาวีไทย เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
(๒) กาหนดนโยบายในการจัดตั้งท่าเรือประเภทต่างๆ ตามลักษณะของการขนส่งทางทะเลโดย
ค านึ งถึ งประโยชน์ สู งสุ ด ในการใช้ ท รั พ ยากร ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั งคม ความมั่ น คง การรัก ษา
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๓) กาหนดมาตรการในการเสริมสร้างเรือไทยให้มีจานวนและความสามารถในการดาเนินการ
ขนส่งทางทะเลให้สูงขึ้น
(๔) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมให้มีสถานศึกษาหรือฝึกอบรมคนประจาเรือและบุคลากร
ทางด้านการพาณิชยนาวี ตลอดจนผู้ประกอบธุ รกิจการพาณิชยนาวีให้ มีจานวนที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
(๕) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมการขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ
กิจการอู่เรือ กิจการท่าเรือ กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งการสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือ
โดยคณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดมาตรฐานการให้บริการของกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมดังกล่าวด้วยก็ได้
(๖) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลที่ถือกรรมสิทธิ์
เรือไทย และผู้ส่งของซึ่งอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการคุ้มครองเส้นทางการเดินเรือของเรือไทย
(๗) กาหนดมาตรการให้ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิ ช ยนาวี เป็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการพาณิชยนาวี
(๘) กาหนดสิ ทธิและประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการเรือไทย กิจการอู่เรือ กิจการ
ท่าเรือ กิจการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชยนาวี กิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกิจการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวี

(๙) ส่งเสริมและให้ความเห็นชอบแนวทางในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การพาณิชย
นาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย
แผนงานและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งเสริม การพาณิชยนาวีให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกหกเดือน
(๑๑) แต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ คณ ะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
นโยบายที่จัดทาตาม (๑) และ (๒) และการให้สิทธิและประโยชน์ตาม (๘) ให้นาเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีนั้น โดยให้สานักงานแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเพื่อทราบและดาเนินการตลอดจนกากับ
การให้เป็นไปตามนโยบายและการให้สิทธิและประโยชน์ดังกล่าว
ในกรณี ที่ สิ ท ธิและประโยชน์ ตาม (๘) เป็ นสิ ท ธิและประโยชน์ ท างด้านภาษี ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
ให้ รัฐ มนตรี ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบั ติให้ เป็ นไปตามมาตรการที่ คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจประกาศกาหนดประเภทของกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ย งหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการผู้ ใดมี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ น การส่ ว นตั ว ในเรื่ อ งใด ห้ า มมิ ให้ ก รรมการผู้ นั้ น ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม การประชุ ม ของ
คณะกรรมการนโยบายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ให้ น าระเบี ย บการประชุ ม คณ ะกรรมการนโยบายมาบั ง คั บ ใช้ กั บ การประชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายมี อ านาจเรี ย กเป็ น หนั ง สื อ ให้ บุ ค คลใดมาให้
ข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารใดอันเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี
มาตรา ๑๔ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด

ส่วนที่ ๒
สานักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี
มาตรา ๑๕ ให้มีสานักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวีขึ้น เรียกโดยย่อว่า “สพว.” เป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๑๖ กิจการของสานัก งานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแต่
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๗ สานักงานมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริม พัฒนา คุ้มครอง กากับดูแลการพาณิชยนาวี และกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๒) เป็น ศูนย์กลางในการให้ บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ย วกับ
กิจการการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดาเนินการและแข่งขันได้ ตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
มาตรา ๑๘ นอกจากอานาจหน้ าที่ ในการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ต าม
มาตรา ๑๗ ให้สานักงานมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิจัย จัดทาและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน หรือมาตรการในการส่งเสริม
กิจการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี รวมถึงอานวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนในกิจการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๓) วิเคราะห์ จัดทาโครงการ แผนงานหรือมาตรการเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี และกิจการ
ทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๔) ศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูล และประสานงานในทางวิชาการเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ การสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดิน เรือ กิจการอู่เรือ กิจการท่าเรือ
และกิ จ การทางทะเลที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งรวบรวมข้ อ มู ล ในทางวิช าการเพื่ อ เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับสถาบันทางวิชาการหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกิจการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน
(๖) จัดทาหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี
ตลอดจนเสนอแนะ เร่งรัดและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
(๗) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
(๘) ศึ กษา วิจั ย วิเคราะห์ ให้ ข้ อมู ล และร่ว มเจรจาหรื อท าหนั งสื อ สั ญ ญาและข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดทาร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการ

(๙) ประสานงานหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือกิจกรรมใดๆ กับหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานของ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) เป็ น หน่ ว ยงานธุรการให้ กั บ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริห ารและ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๑๑) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงานหรือตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๒) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตาม (๑) - (๑๑) รวมทั้ งการปฏิ บั ติ ต ามมติ ข อง
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
มาตรา ๑๙ ในการดาเนินกิจการของสานักงาน ให้สานักงานกระทาการดังต่อไปนี้ได้
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๓) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๔) ถื อหุ้ น เข้าเป็ น หุ้ น ส่ ว น หรือ เข้าร่วมทุ น กับ บุ คคลอื่ นเพื่ อให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ ของ
สานักงานตามมาตรา ๑๗
(๕) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน
มาตรา ๒๐ สานักงานอาจมีรายได้และทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือรายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจาก
การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
(๕) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๖) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากทุน รายได้ หรือทรัพย์สินของสานักงาน
มาตรา ๒๑ รายได้ตามมาตรา ๒๐ ให้ตกเป็นของสานักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
การดาเนินงานและค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสมโดยไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในกรณี ที่ มี เ งิ น เหลื อ จ่ า ยเกิ น ความจ าเป็ น ให้ ส านั ก งานน าส่ ง เงิ น เหลื อ จ่ า ยนั้ น ให้
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่รายได้ของสานักงานมีจานวนไม่พอสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสานักงาน
และค่าภาระต่างๆ ที่เหมาะสมและสานักงานไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้รัฐพึงจัดสรรเงิ นอุดหนุนให้ตาม
ความจาเป็น

มาตรา ๒๒ ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ใ นความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใด
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสานักงานในเรื่องทรัพย์สินของสานักงานมิได้
มาตรา ๒๓ รายได้ทั้งปวงของสานักงาน ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้กระทรวงการคลังดาเนินการเพื่อให้สานักงานได้รับการยกเว้นภาษีและอากรขาเข้าตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากรสาหรับสิ่งของที่นาเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน
มาตรา ๒๔ รายได้และทรัพย์สินของสานักงานให้ใช้เพื่อกิจการของสานักงานโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผู้อานวยการสานั กงบประมาณ อธิบ ดีกรมเจ้าท่า ผู้ อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวนเจ็ ด คน ซึ่ ง รัฐ มนตรีแ ต่ งตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ งมี ค วามรู้ ห รื อ
ประสบการณ์ด้านละหนึ่งคนในด้านกิจการการเดินเรือ ด้านกิจการท่าเรือ ด้านกิจการอู่เรือ ด้านโลจิสติกส์
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือการคลัง ด้านกฎหมาย และด้านกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชยนาวีหรือ
กิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความจาเป็น
มาตรา ๒๖ ให้นาความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การ
ดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้ คณะกรรมการบริห ารมีอานาจหน้ าที่ วางนโยบายบริห ารงาน ควบคุ ม
กากับดูแลกิจการโดยทั่วไปและรับผิดชอบซึ่งกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) เสนอแนะและรายงานต่อ คณะกรรมการนโยบายในเรื่องที่ เกี่ ยวกั บ การส่ งเสริม การ
พาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๒) กากับ ดู แลการบริ ห ารงานและการด าเนิ น การของส านั กงานให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งของสานักงาน
(๓) ออกข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนงาน การบริหาร
จัดการองค์กร การบริหารงานทั่วไป การเงิน การคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การพั สดุ การบริหารงาน
บุคคล ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การจั ดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานและลูกจ้าง และการอื่นที่
จาเป็นในการบริหารกิจการของสานักงาน
ในการกาหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

(๔) ให้ ความเห็ นชอบในการก าหนดค่ าธรรมเนี ยม ค่ าตรวจสอบ ค่ าบ ารุง ค่ าตอบแทนและ
ค่าบริการใดๆ ในการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
(๕) อนุ มั ติก ารบรรจุ แต่ งตั้ งหรือถอดถอนผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ รองผู้ อานวยการขึ้ น ไปของ
สานักงาน
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มอบหมาย
(๗) หารือ ประสานโครงการและแผนงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การพาณิชยนาวีและกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
(๘) ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการออกหรือแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครอง และการประสานงานการพาณิชยนาวี
(๙) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครอง และการประสานงาน
การพาณิชยนาวี ทั้งนีภ้ ายใต้บังคับมาตรา ๑๑ วรรคสี่
(๑๐) พิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการพาณิชยนาวีไทย และติดตามแก้ไขปัญหาตาม
ข้อร้องเรียน
(๑๑) ดาเนิ นการอื่น ใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญั ตินี้ห รือตามกฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
ส่วนที่ ๓
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี
มาตรา ๒๘ ให้ ส านั กงานมี ผู้ อานวยการคนหนึ่ ง ซึ่ งคณะกรรมการบริห ารโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้มคี ุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
การสรรหาและคัดเลือกผู้ อานวยการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ นอกจากวิธีการได้มาซึ่งผู้อานวยการตามมาตรา ๒๘ แล้ว ผู้อานวยการต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(๔) เป็ น ผู้ มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สู งในด้ านการขนส่ งทางน้ าหรือการ
พาณิชยนาวีและมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ในด้านการขนส่งทางน้าหรือ การพาณิชยนาวี เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของสานักงาน
มาตรา ๓๐ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นผู้อานวยการ
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็ นกรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลผู้ มีอานาจในการบริหารหรือจัดการของนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีทุกด้าน
(๕) เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๖) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๗) เป็น หรือเคยเป็น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๘) เคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๙) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรั ฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
จากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
มาตรา ๓๑ ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อานวยการมีผลการประเมินตลอดทั้งสามปีที่ผ่านมาอยู่ในขั้น
ต่ากว่าดีตั้งแต่สองปีขึ้นไปให้ดาเนินการสรรหาผู้อานวยการใหม่ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้ง
ผู้อานวยการที่พ้นจากตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการอีกไม่ได้ ในกรณีอื่นผู้อานวยการอาจสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกใหม่ได้
การประเมินผลตามวรรคสองให้คานึงถึงผลประกอบการของสานักงานเป็นส่วนสาคัญด้วย
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการตามมาตรา
๓๑ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ภายนอกที่ เป็ น กลางและอิ ส ระทั้ ง นี้ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
มาตรา ๓๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(๔) คณะกรรมการบริหารให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินหรือมีผลการประเมินตลอดทั้งสาม
ปีที่ผ่านมาอยู่ในขั้นต่ากว่าดีตั้งแต่สองปีขึ้นไป หรือเมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นว่า หากให้อยู่ในตาแหน่ง
ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สานักงานอย่างร้ายแรง
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐
มาตรา ๓๔ ผู้อานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และอานาจหน้าที่ของสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด
นโยบายและมติของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย แผนงาน และโครงการนั้น
(๒) ติ ดตาม ประเมิ น ผล และจั ดท ารายงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพาณิ ช ยนาวี เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร ตามอานาจหน้าที่ของสานักงานหรือตามที่มีกฎหมายกาหนด
(๓) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสานักงาน รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
(๔) เสนอความคิดเห็ น เกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของส านักงานให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตอ่ คณะกรรมการบริหาร
(๕) เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานทุกตาแหน่ง เว้นแต่ ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานทุกตาแหน่ง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
(๖) บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้
พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่งทั้งนี้ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
(๗) ออกระเบียบประกาศ หรือคาสั่งเกี่ยวกับการบริห ารงานของสานักงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างของสานักงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ข้อกาหนดประกาศ หรือระเบียบ
ของคณะกรรมการบริหาร
(๘) อานาจหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานหรือที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
มอบหมาย
มาตรา ๓๕ ในการบริห ารกิจการของส านั กงาน ผู้ อานวยการต้องรับผิ ดชอบต่อ คณะ
กรรมการบริหาร และรับผิดชอบในการดาเนินกิจการทั้งปวงของสานักงาน
มาตรา ๓๖ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการอาจมอบอ านาจให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของ
สานักงานกระทาการใดแทนก็ได้ ทั้งนีต้ ามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
มาตรา ๓๗ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อานวยการเป็นผู้แทนของสานักงาน
เพื่อการนี้ ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่
คณะกรรมการบริหารกาหนด
การจากัดอานาจของผู้อานวยการให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารซึ่งต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นิติกรรมใดที่ผู้อานวยการกระทาโดยไม่เป็นไปตามข้อบังคับตามวรรคสอง ย่อมไม่ผูกพันกับ
สานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะให้สัตยาบัน
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองผู้ อ านวยการที่ มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด ตามล าดั บ เป็ น ผู้ รั ก ษาการแทน แต่ ไ ม่ เป็ น การตั ด อ านาจของคณะ
กรรมการบริหารที่จะแต่งตั้งรองผู้อานวยการคนอื่นเป็นผู้รักษาการแทน ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อานวยการหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๐ คนหนึ่งเป็นผู้
รักษาการ
ให้ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อานวยการ

การรักษาการแทนและการปฏิบัติหน้าที่แทน ให้เป็น ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กาหนด
มาตรา ๓๙ ผู้อานวยการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับสานักงานหรือในกิจการที่
กระทาให้แก่สานักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในกรณีที่บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน หรือบุพการีของคู่สมรสของผู้อานวยการกระทาการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้อานวยการมีส่วนได้เสียในกิจการของสานักงาน
นิติกรรมใดที่ทาขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันสานักงาน
มาตรา ๔๐ อัตราเงินเดือนและประโยชน์อย่างอื่นของผู้อานวยการให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๔๑ ในกรณี จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สานักงานจะจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานก็ได้
มาตรา ๔๒ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงานของส านั ก งาน ผู้ อ านวยการอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐมา
ปฏิบัติงานในสานักงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้เมื่อบุคคลนั้นยินยอมและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างของผู้นั้น
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามวรรคหนึ่ง เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ หรือออกจาก
งานไปปฏิบัติงานใดๆ และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสานักงานสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทานองเดียวกั บเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานในสานักงาน ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในสังกัดเดิมใน
ระดับตาแหน่งที่ไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่งเดิม
มาตรา ๔๓ ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านชดใช้
ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สานักงานโดยได้รับ
ความเห็น ชอบจากผู้บั งคับ บัญชาต้น สังกัด ให้ ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และมีสิทธินับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในสานักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย
มาตรา ๔๔ ให้รัฐมนตรีมีอานาจกากับดูแลการดาเนินกิจการของสานักงานให้เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่และตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยการพัฒนาการ
พาณิชยนาวี และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีเพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ผู้อานวยการ
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานและมีอานาจยับยั้งการกระทาของสานักงานที่ขัดต่ออานาจหน้าที่ของ
สานักงาน นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาการ
พาณิ ช ยนาวี และแผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ งเสริม การพาณิ ช ยนาวี ต ลอดจนสั่ งสอบสวนข้อเท็ จจริงเกี่ยวกั บการ
ดาเนินการของสานักงานได้

หมวด ๒
สิทธิและประโยชน์สาหรับการประกอบการพาณิชยนาวี
มาตรา ๔๕ ในการก าหนดสิ ท ธิแ ละประโยชน์ ท างภาษี เพื่ อส่ งเสริม การประกอบการ
พาณิชยนาวีตามมาตรา ๑๑ (๘) คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ลดหย่ อน ลดอัต รา หรือยกเว้น ภาษี ตามประมวลรัษ ฎากร ส าหรับ การประกอบการ
พาณิชยนาวีหรือกิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้อง ตามความประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการพาณิชยนาวี ตามความกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
มาตรา ๔๖ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการพาณิชยนาวีไทย รัฐบาลโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการนโยบายอาจดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) จัดตั้งกองทุน พัฒ นาพาณิช ยนาวีเพื่อพัฒ นากิจการพาณิช ยนาวี ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม
(๒) จัดสรรเงินจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่สามารถให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการพาณิชยนาวีของไทย
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๓) จัดสรรเงินตามจานวนที่จาเป็นและเหมาะสมเป็นค่าใช้จ่ายฝึกปฏิบัติงานภาคทะเลตาม
หลักสูตรฝึกอบรมคนประจาเรือ
(๔) ใช้มาตรการทางการเงินโดยประการอื่น เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย
นาวีของไทยตามความจาเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดตามมาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรี
มีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้ของที่ทางราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจสั่งหรือ
นาเข้ามาจากต่างประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศโดยทางทะเลโดยใช้บริการขนส่งของเรือประจาเส้นทางใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ หรือโดยใช้บริการขนส่งของเรือไม่ประจาเส้นทางที่เรือ
ไทยสามารถให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย
(๒) กาหนดให้ของที่ผู้ส่งของส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือสั่งหรือนาเข้ามาจากต่างประเทศ
ทางทะเลที่ใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ของทางราชการ องค์การของรัฐ โดยใช้ บริการขนส่งของเรือประจาเส้นทาง
ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ หรือโดยใช้ บริการขนส่งของเรือไม่ประจาเส้นทางที่
เรือไทยสามารถให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย
(๓) กาหนดให้ของที่บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ สั่งหรือนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยทางทะเลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว โดยใช้บริการ
ขนส่งของเรือประจาเส้นทาง ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ หรือโดยใช้บริการ
ขนส่งของเรือไม่ประจาเส้นทางที่เรือไทยสามารถให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย
(๔) ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนอาจกาหนดให้ของตามชนิดและประเภทที่กาหนด
ที่ผู้ส่งของจะส่งออกไปยังต่างประเทศ หรือสั่งหรือนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดิน อยู่ และสามารถให้ บ ริก ารรั บ ขนได้ ในระยะเวลาใดๆ ที่ ก าหนด ต้องบรรทุ กโดยเรือไทย ทั้ งนี้ การออก

กฎกระทรวงดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้หนังสือสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรา ๔๘ ให้ เจ้าของเรือไทยที่ให้บริการขนส่งของเรือประจาเส้นทาง หรือให้ บริการ
ขนส่งเรือไม่ประจาเส้นทางซึ่งมีความประสงค์จะรับขนส่งสินค้าที่กาหนดตามมาตรา ๔๗ แจ้งข้อมูลรายละเอียด
ของเรือและช่วงเวลาที่เรือพร้อมรับสินค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ ประกาศให้ผู้ส่งของทราบโดยทั่ว กันตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
มาตรา ๔๙ เพื่ อปฏิ บั ติตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามมาตรา ๑๑ รัฐ มนตรีมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้ผู้รับสัมปทานสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจาเพาะหรือไหล่
ทวีปของไทยที่เรือไทยสามารถให้บริการได้ ต้องใช้บริการจากเรือไทย
การให้บริการแก่ผู้รับสัมปทานสารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง
(๑) การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งสิ่งใดๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการสารวจหรื อผลิต
ปิโตรเลียม
(๒) การซ่อมแซมหรือบารุงรักษาสิ่งก่อสร้างของสถานที่สารวจหรือผลิตปิโตรเลียม
(๓) การขนส่งคนหรือสิ่งของหรือการจัดส่งกาลังบารุงระหว่างสถานที่บนฝั่งหรือสถานที่ใดๆใน
ทะเลกับสถานที่สารวจหรือผลิตปิโตรเลียม
(๔) การจัดให้มีที่พักอาศัยสาหรับผู้ปฏิบัติ งานการขนส่งหรือการจัดเก็บหรือรักษาผลผลิตที่ได้
จากการสารวจหรือผลิตปิโตรเลียม
มาตรา ๕๐ ให้ น าความในมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การใช้บริการของผู้ รับสั มปทาน
สารวจหรือผลิตทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ เพื่อปฏิบัติตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดตามมาตรา ๑๑ รัฐมนตรีมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐต้องต่อเรือใหม่ หรือซ่อมเรือจากผู้ประกอบกิจการอู่
เรือภายในประเทศที่มีขีดความสามารถ
มาตรา ๕๒ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๐ ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการบรรทุกของหรือการ
ให้บริการตามที่กาหนดให้ใช้เรือไทย
(๒) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการให้ ผู้ส่งของแจ้งการส่งออกไปยังต่างประเทศหรือสั่งหรือ
นาเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งของตามชนิดและประเภทที่กาหนดให้บรรทุกโดยเรือไทย
(๓) กาหนดมาตรการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อทราบปริมาณของที่กาหนดให้บรรทุกโดยเรือไทยและ
ปริมาณการใช้บริการเรือไทยของผู้ส่งของในระยะเวลาที่กาหนด
(๔) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับ การให้ ผู้ รับ สั มปทานแจ้ งความต้ องการใช้เรือล่ ว งหน้ า หรือ
มาตรการอื่นที่จาเป็นเพื่อทราบแผนการใช้เรือล่วงหน้าของผู้รับสัมปทานในระยะเวลาที่กาหนด
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ไม่อาจบรรทุกของที่กาหนดตามมาตรา ๔๗ โดยเรือไทยได้ ให้ผู้ส่ง
ของยื่นคาขอรับหนังสืออนุญาตให้บรรทุกของดังกล่าวโดยเรืออื่นต่ อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานกาหนด การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในเวลาไม่เกินห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอ ถ้าผู้ขอไม่ได้รับแจ้งภายในกาหนดเวลานั้นให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้

มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่ ไม่ อ าจใช้ บ ริ ก ารเรื อ ไทยตามที่ ก าหนดไว้ ต ามมาตรา ๔๙ หรื อ
มาตรา ๕๐ ได้ ให้ผู้รับสั มปทานยื่นคาขอรับหนังสืออนุญาตให้ ใช้เรืออื่นต่อสานักงาน ตามหลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่สานักงานกาหนด การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สานักงานแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในเวลาไม่เกินห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับคาขอ ถ้าผู้ขอไม่ได้รับแจ้งภายในกาหนดเวลานั้นให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ใช้เรืออื่นได้
มาตรา ๕๕ สานักงานจะออกหนังสืออนุญาตตามคาขอรับหนังสืออนุญาตตามมาตรา
๕๓ ให้ผู้ส่งของบรรทุกของโดยเรืออื่นได้ เมื่อปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ในระหว่างระยะเวลาที่กาหนดให้บรรทุกของลงเรือ ไม่มีเรือไทยที่จะรับบรรทุกของจาก
ท่าเรือที่จะบรรทุกของนั้น หรือมีเรือไทยแต่ไม่มีระวางพอที่จะบรรทุกของนั้น
(๒) มีสนธิสัญญาหรือความตกลงที่รัฐบาลไทยทากับรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะ
(๓) คุณสมบัติของเรือไทยที่จะใช้ในการให้บริการไม่ตรงกับคุณลักษณะการใช้งาน
(๔) มีกรณีที่ต้องผ่อนผันให้เป็นพิเศษ
มาตรา ๕๖ สานักงานจะออกหนังสืออนุญาตตามคาขอรับหนังสืออนุญาตตามมาตรา
๕๔ ให้ผู้รับสัมปทานใช้บริการเรืออื่นได้ เมื่อปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ในระหว่างเวลาที่ผู้รับสัมปทานแจ้งความต้องการใช้เรือ ไม่มีผู้ประกอบการเรือไทยแจ้ง
ความประสงค์ที่จะให้บริการ
(๒) คุณสมบัติของเรือไทยที่จะใช้ในการให้บริการไม่ตรงกับคุณลักษณะการใช้งาน
(๓) มีกรณีที่ต้องผ่อนผันให้เป็นพิเศษ
มาตรา ๕๗ ในการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ทางทะเลระหว่ า งประเทศเรื อ ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทยที่
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทาสัญญาชาร์เตอร์เรือมาหรือทาข้อตกลงแลกเปลี่ ยน
ระวางเพื่อเสริมจานวนเรือหรือความสามารถในการขนส่ง อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้
เช่นเดียวกับเรือไทยตลอดเวลาการทาสัญญาชาร์เตอร์เรือ หรือข้อตกลงแลกเปลี่ยนระวางหากผู้ประกอบการ
ขนส่งทางทะเลแจ้งและแสดงหลักฐานการทาสัญญาชาร์เตอร์เรือ หรือข้อตกลงแลกเปลี่ยนระวางต่อสานักงาน
และได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการให้ใช้เรือนั้นในธุรกิจการขนส่งทางทะเลของตนได้
หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร เงื่อ นไขในการขออนุ ญ าต และการอนุ ญ าตให้ เป็ น ไปตามที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ เรือที่มิใช่เรือไทยที่ผู้ ประกอบการขนส่ง ทางทะเลซึ่งถือกรรมสิ ทธิ์เรือไทย
ทาสั ญ ญาชาร์เตอร์เรือมาเพื่ อเสริมจ านวนเรือที่ ให้ บ ริการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ อาจได้รับสิ ท ธิ
และประโยชน์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เช่ น เดี ย วกั บ เรื อ ไทยตลอดเวลาการท าสั ญ ญาชาร์ เตอร์ เรื อ หาก
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลแจ้งและแสดงหลักฐานต่อสานักงานและได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓
การควบคุมดูแลการประกอบการพาณิชยนาวี
มาตรา ๕๙ เมื่อมีกฎกระทรวงกาหนดให้การส่งของโดยทางเรือต้องบรรทุกโดยเรือไทย
ตามมาตรา ๔๗ แล้ว ถ้าผู้ส่งของผู้ใดไม่ส่งของตามที่กาหนดโดยเรือไทยหรื อเรือที่ได้รับสิทธิและประโยชน์
ตามมาตรา ๔๕ หรือส่งของตามชนิดและประเภทที่กาหนดโดยเรือไทยหรือเรือที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา ๔๕ น้อยกว่าอัตราส่วนที่กาหนดไว้ และมิได้รับอนุญาตให้ส่งของโดยเรืออื่นตามมาตรา ๕๓ ให้ผู้ส่ง
ของนั้นเสียค่าธรรมเนียมพิเศษเท่ากับสองเท่าของค่าระวางอ้างอิงสาหรับการรับขนของนั้นหรือสาหรับการรับ
ขนของส่วนที่ผู้ส่งของส่งไปไม่ครบอัตราส่วนที่กาหนดให้ส่งโดยเรือไทย
การประเมินค่าระวางอ้างอิงและการคานวณเพื่อการเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ถือว่าภาระในการเสียค่าธรรมเนียมพิเศษเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ส่งของส่งของโดยเรืออื่นหรือ
ตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุในคาสั่งให้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษในกรณีที่ผู้ส่งของส่งของโดยเรือไทยหรือ
เรือที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา ๔๕ ไม่ครบอัตราส่วนที่กาหนดและเมื่อถึงกาหนดชาระแล้วมิได้เสีย
ให้ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษที่ค้างชาระ
การเสี ย ค่ าธรรมเนี ย มพิ เ ศษให้ ช าระต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ แ ละให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ เมื่อมีกฎกระทรวงกาหนดให้การบริการที่ต้องใช้เรือไทยตามมาตรา ๔๙ หรือ
มาตรา ๕๐ แล้ว ถ้าผู้รับสัมปทานไม่ใช้เรือไทยตามที่กาหนดให้ใช้เรือไทยหรือเรือที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา ๔๕ และมิได้รับอนุญาตให้ใช้บริการโดยเรืออื่นตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้รับสัมปทานนั้นเสียค่าธรรมเนียม
พิเศษเท่ากับสองเท่าของค่าจ้างอ้างอิงสาหรับการให้บริการนั้น
การประเมินค่าจ้างอ้างอิงและการคานวณเพื่อเสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๑ ค่าธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ถือเป็นค่าภาษีตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
มาตรา ๖๒ เพื่ อให้ ได้รับช าระค่าธรรมเนี ยมพิ เศษที่ ค้างช าระ ให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่
สานักงานมีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งต้องรับผิดชาระค่าธรรมเนียมพิเศษชาระค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าว
หากไม่ปฏิบัติการชาระค่าธรรมเนียมพิเศษภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้สานักงานมีอานาจฟ้องคดีต่อศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดี ให้ต้องชาระค่าธรรมเนียม
พิเศษ หากผู้นั้นไม่ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของ
ผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนการชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ
วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึด
และขายและค่าธรรมเนียมพิเศษแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

มาตรา ๖๓ ผู้ป ระกอบการขนส่งทางทะเลและผู้ประกอบกิจการอู่เรือ ต้องจดทะเบี ยน
เป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือแล้วแต่กรณี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
การขอและการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ สานักงานอาจขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆส่งโครงการหรือแผนงาน
ตลอดจนรายละเอีย ดทางวิช าการ การเงิน และสถิติ ที่จ าเป็ น แก่การศึ กษาภาวการณ์ ก ารพาณิ ช ยนาวีเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายหรือสานักงานก็ได้
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการสารวจและรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการพาณิชย
นาวี ให้ผู้ประกอบการพาณิชยนาวีแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่จาเป็นต่อสานักงาน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูล สถิติ หรือข้อความใดๆ อันได้มาตามมาตรา ๑๓
หรือมาตรา ๖๕ ซึ่งตามปกติวิสั ยพึ งสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ราชการหรือเพื่ อ
ประโยชน์แก่การตรวจสอบ การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
หมวด ๔
ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่สานักงานจะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ผู้อานวยการนาเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
หมวด ๕
การตรวจสอบและการบัญชี
มาตรา ๖๘ ให้สานักงานวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการและเป็นไป
ตามหลักสากลและสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้
มาตรา ๖๙ ให้สานักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจา
และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอความเห็นเกี่ ยวกับผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอแนะ
มาตรา ๗๐ ให้สานักงานจัดทางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการของสานักงานส่ งผู้สอบ
บัญชีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

มาตรา ๗๑ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสานักงาน
ทุกรอบปี แล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
มาตรา ๗๒ ให้ สานักงานจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบ
บัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลการดาเนินงาน และรายงานอุปสรรคการดาเนินงานของสานักงานในปีที่ล่วง
มา รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและแผนงานที่จะจัดทาในปีต่อไป
การรายงานผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานตามวรรคสอง จะต้ อ งด าเนิ น การโดย
บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๓ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๓ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๕ ต้องชาระค่าปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ผู้ใดให้ ข้อเท็จจริงหรือส่ งเอกสารอันเป็ นเท็จตามมาตรา ๑๓ หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖๕ ต้องชาระค่าปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๕๒ ต้องชาระค่าปรับ
ทางปกครองไม่เกินสองแสนบาทและค่าปรับรายวัน อีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่น บาทตลอดเวลาที่ฝ่ าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องชาระค่าปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๗๖ ถ้าผู้ ถูกปรับ ทางปกครองตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ ไม่
ชาระค่าปรับ ทางปกครอง ให้ ส านักงานมีอานาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาคดี อาญาเพื่อ
บังคับชาระค่าปรับทางปกครอง ในการนี้ถ้าศาลพิพากษาให้ชาระค่าปรับทางปกครอง หากผู้นั้นไม่ชาระค่าปรับ
ทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช้แทนค่าปรับทาง
ปกครอง แต่มิให้นามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๗ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มี
คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ว ร ร ค ห นึ่ งแ ล ะ รั ก ษ า ก าร ผู้ อ า น ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
คณะกรรมการนโยบายและเลขานุ ก ารของคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่
คณะกรรมการชั่วคราวจนกว่าจะมีการสรรหาผู้อานวยการแล้วเสร็จ ซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันนับจากวันดังกล่าว
มาตรา ๗๘ ในวาระเริ่ ม แรกที่ ยั งไม่ มี ผู้ อ านวยการ ให้ ผู้ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
คมนาคมมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการจนกว่าจะมีผู้อานวยการตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อมีคณะกรรมการบริห ารแล้ ว ให้ คณะกรรมการบริห ารดาเนินการสรรหาผู้ อานวยการ
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยแปดสิบวัน นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๗๙ ในวาระเริ่มแรกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมเจ้าท่า
ดังต่อไปนี้มาปฏิบัติงานของสานักงาน โดยให้ถือว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรม
เจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
(๑) กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
(๒) กองกากับการพาณิชยนาวี
(๓) หน่วยงานอื่นๆ ของกรมเจ้าท่า ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากาหนด
ให้ ผู้ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ น ค่ าจ้ า ง ค่ า ตอบแทน
สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่เคยได้รับอยู่ และให้นับเวลาที่มาปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเวลา
ราชการเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
มาตรา ๘๐ ข้าราชการ ลู กจ้ าง และพนั ก งานราชการสั งกั ด กรมเจ้าท่ าผู้ ใดสมั ค รใจ
ประสงค์จะเป็นพนักงานหรื อลูกจ้างของสานักงานให้แจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อให้ ผู้อานวยการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ค ณะกรรมการบริ ห ารกาหนด และเมื่อได้ผ่ านการคั ดเลื อกรับ บรรจุเป็ น พนั กงานหรือลู ก จ้างของ
สานักงานแล้ว ให้เป็นอันออกจากราชการ
ผู้ที่ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการให้ ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบ
ตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
หรือในกรณีเป็นลูกจ้างให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้าง
โดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งในสังกัดหน่วยงานตามมาตรา ๗๙
ผู้ใดไม่ได้แจ้งความจานงภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ใน
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
มาตรา ๘๑ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คณะกรรมการ
บริห ารอาจขอให้ ห น่ วยงานต่างๆ ของรัฐสนับสนุนข้าราชการ พนักงาน หรือลู กจ้าง มาช่วยปฏิบัติงานใน
สานักงานได้เป็นการชั่วคราว โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิม แต่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้อานวยการ

การมาปฏิบัติงานในสานักงานของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็น
การปฏิบั ติราชการ และให้ นั บ เวลาที่มาปฏิ บัติงานดังกล่ าวเป็ นเวลาราชการเพื่ อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ
มาตรา ๘๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบี ย บ หรือ ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว่ า จะมี ก ฎกระทรวง ร ะเบี ย บ หรื อ ประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
______________________________

