
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเดินเรือในน่านน ้าไทย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๒๘/๒๕๖๔ 
 
 
 

อ.พ.(ร) ..../๒๕๖๕ 



คํานํา 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ได้เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑๔ (สมัยสามัญประจําปี 
คร้ังท่ีสอง) เม่ือวันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้ องต้นของร่างพระราชบัญ ญั ติฉบับนี้  จัดทําข้ึน 
เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบ้ืองต้น ท้ังน้ี ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎร 
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และเสนอให้
วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 
 

 
สํานักกฎหมาย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

จัดทําโดย 
 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 
 นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวนํ้าฝน ราชสมบัติ นิติกรชํานาญการ 
 นางสาวจิตรกาน เจียรตระกูล วิทยากรชํานาญการ 
 นางสิริกันย์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวรัตติกาญต์ น้อยนวม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 นายพัลลภ วงค์พานิช เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 

 
 



๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ร่างพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  

 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 

ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ข้ันรับหลักการ๑ 
๑. เหตุผลท่ีจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
 ๑.๑  การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

 ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..) พ .ศ . . . . . เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปี ท่ี ๓ ครั้ ง ท่ี ๑๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้ ง ท่ีสอง ) 
วันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๒  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมท้ังกล่าวถึงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
     หลักการ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ (เพิ่ม (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล ในหมวดท่ี ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับ
ท่ัวไป) 
 สําหรับเหตุผลท่ีจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ โดยท่ีประเทศไทยมีนโยบาย
ท่ีจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ 
ว่าด้วยกฎข้อบังคับสําหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL Annex V Regulations for 
the Prevention of Pollution by Garbage from Ships) เพ่ือร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุม
มิให้มีการท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างในทะเลท้ังท่ีติดตรึงอยู่กับท่ีหรือลอยน้ําได้ ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดและมาตรฐานท่ีอนุสัญญากําหนด และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) เก่ียวกับ
การป้องกัน การลด และการควบคุมภาวะมลพิษของส่ิงแวดล้อมทางทะเล โดยรัฐภาคีต้องดําเนินการ
ควบคุมมิให้เรือหรือแท่นท่ีอยู่ในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ รวมทั้งเรือของรัฐภาคีท่ีเดินอยู่
ในทะเลท่ัวโลกละเมิดข้อกําหนดของอนุสัญญา และต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อรองรับการดําเนินการดังกล่าว  
                                         

๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระท่ีหน่ึง  
ข้ั น รั บหลั กก า ร ได้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซต์  E-Library ห้ อ งส มุ ดอิ เ ล็ กท รอ นิ กส์  สํ า นั ก วิ ช าก าร  สํ านั ก ง าน เล ข า ธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร 
https://library.parliament.go.th/th/house-representatives-documents หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหน้าท่ี  
๑๒ และ ๑๓ ของเอกสารฉบับน้ี 

 



๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

ซ่ึงกฎหมายไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้ําไทยโดยเพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล กําหนดมาตรการในการควบคุม
การท้ิงขยะจากเรือและแท่นให้ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและให้เป็นไปตามพันธกรณี 
แห่งอนุสัญญา อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดมลพิษและคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเล จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี
เสนอต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่หน่ึง ข้ันรับหลักการมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 (๑) กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 (๒) กําหนดสาระสําคัญให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับสําหรับการป้องกัน
มลพิษจากขยะบนเรือ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยการเพิ่มส่วน 
(ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล ในหมวด ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค ๑ ข้อบังคับท่ัวไป  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา  
๑๒๐/๒ ถึงมาตรา ๑๒๐/๕๐) ดังนี้ 
  (๒.๑) กําหนดเพ่ิมบทนิยามของคําท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คําว่า “ท้ิง” “ขยะ”  
“เรือไทย” “แท่น” “พื้นท่ีพิเศษ” “อนุสัญญา” และ “รัฐภาคี” เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับกฎหมาย 
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒) 
  (๒.๒) กําหนดขอบเขตการบังคับใช้บทบัญญัติใน ส่วน ฆ/๓ ว่าด้วยการท้ิงขยะ
ในทะเล โดยให้คําว่า “ทะเล” หมายถึง ทะเลในน่านน้ําไทย และขยายครอบคลุมไปถึงทะเลที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย แต่ไม่รวมถึงทะเลสาบสงขลา
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๓) 
  (๒.๓) กําหนดมิให้นําความใน “ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล” มาใช้
บังคับกับเรือของทางราชการหรือเรือท่ีใช้ในกิจการของรัฐซ่ึงมิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์  
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔) 
  (๒.๔) กําหนดให้เรือไทยหรือแท่นท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้มีสัญชาติไทย
กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ใน “ ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล” ท่ี เกิดขึ้นนอก 
ราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าเป็นการกระทําในอาณาจักรไทย (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๒๐/๕) 
  (๒.๕) กําหนดให้เรือต่างประเทศหรือแท่นท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้เป็น 
ผู้มีสัญชาติไทยกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ใน “ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล” ท่ีเกิดข้ึน 
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าเป็นการกระทํา 
ในราชอาณาจักรไทย (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๖) 
  (๒.๖) กําหนดมิให้มีการท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงในพื้นท่ีในทะเล เว้นแต่ 
การท้ิงขยะจะเป็นไปตามประเภทของขยะและเป็นการท้ิงตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้  
(ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๗) 



๓ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  (๒.๗) กําหนดมิให้ผู้ใดท้ิงขยะจากเรือไทยลงไปในพ้ืนท่ีพิเศษ เว้นแต่เป็นการ 
ท้ิงขยะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
โดยคํานึงถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร  
ค.ศ. ๑๙๗๘ รวมตลอดถึงภาคผนวก (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๘) 
  (๒.๘) กําหนดให้การท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ ไม่มีความผิด ได้แก่ ๑) การท้ิงในปริมาณเท่าท่ีจําเป็นเพื่อรักษาไว้ซ่ึงความปลอดภัยของเรือ
หรือแท่น หรือความปลอดภัยของผู้ท่ีอยู่บนเรือหรือแท่น หรือเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ ๒) การสละท้ิง
เครื่องมือทําการประมงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อมิให้ส่ิงแวดล้อมทางทะเลถูกทําลาย หรือเพ่ือความปลอดภัย 
ของเรือหรือผู้ท่ีอยู่บนเรือ ๓) การท้ิงเศษอาหารท่ีเก็บไว้จะก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ท่ีอยู่
บนเรือหรือแท่น ๔) การรั่วไหลของขยะโดยอุบัติเหตุซ่ึงผู้ท่ีอยู่บนเรือหรือแท่นได้ใช้ความระมัดระวัง 
ตามสมควรท้ังก่อนและหลังจากเกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันหรือลดการรั่วไหลให้น้อยท่ีสุดแล้ว  
๕) เครื่องมือทําการประมงหลุดหายไปโดยอุบัติเหตุโดยผู้ควบคุมเรือได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ
แล้ว (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๙)  
  (๒.๙) กําหนดให้นายเรือมีหน้าท่ีต้องรายงานไปยังรัฐท่ีเรือนั้นจดทะเบียน 
และรัฐชายฝ่ังให้ทราบ กรณีการสละท้ิงหรือการหลุดหายไปของเครื่องมือทําการประมงอันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเลหรือการเดินเรืออย่างมีนัยสําคัญ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑๐) 
  (๒.๑๐) กําหนดให้เรือหรือแท่นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องใช้เก่ียวกับการจัดการขยะ 
และมีท่ีกักเก็บขยะให้เพียงพอท่ีสามารถป้องกันการรั่วไหลของขยะได้ และจะต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑๑) 
  (๒ .๑๑) กําหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแท่น  
ผู้ครอบครองแท่น และผู้จัดการแท่น มีหน้าท่ีต้องดําเนินการจัดทําป้ายประกาศเพ่ืออธิบายถึงข้อกําหนด
เกี่ยวกับการท้ิงขยะ แผนจัดการขยะ บันทึกการจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับขนาด
ของเรือและประเภทของเรือตามท่ีกําหนดไว้ ส่วนกรณีของแท่นต้องมีท้ังป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ 
และบันทึกการจัดการขยะโดยให้ใช้ภาษาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของคนประจําเรือหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
บนแท่นและภาษาอังกฤษ (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑๒) 
  (๒.๑๒) กําหนดให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือจัดให้นายเรือ ลูกเรือ  
และคนประจําเรือ หรือเจ้าของแท่นหรือผู้ครอบครองแท่นจัดให้บุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบนแท่น แล้วแต่กรณี  
มีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะ (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑๓)  
  (๒.๑๓) กําหนดให้นายเรือควบคุมลูกเรือหรือคนประจําเรือ หรือผู้จัดการแท่น
ควบคุมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบนแท่น แล้วแต่กรณี ให้นําขยะจากแท่นไปท้ิงท่ีเรือรับขยะหรือส่ิงรองรับขยะ 
บนท่าเรือ (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑๔) 
  (๒ .๑๔ )  กํ าหนดใ ห้นายเ รือควบคุม ผู้ ท่ีอ ยู่บน เรือ  หรือ ผู้จัดการแท่น 
ควบคุมผู้ท่ีอยู่บนแท่น ให้ท้ิงขยะลงในภาชนะหรือสถานที่ท่ีจัดไว้บนเรือหรือแท่นแล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๓ 
เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑๕) 
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  (๒.๑๕) กําหนดให้ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เรือหรือแท่นใดในทะเล 
ในน่านน้ําไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใน “ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล” เจ้าท่าอาจ
ส่ังด้วยวาจาหรือมีหนังสือให้นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือชะลอเรือ หยุดเรือ หรือจอดเรือเป็นการช่ัวคราว 
และขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่นได้ท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน รวมท้ังสามารถส่ังให้ 
เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น แสดงเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑๖) 
  (๒.๑๖) กําหนดให้ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เรือหรือแท่นท่ีอยู่ในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติใน “ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล” เจ้าท่า
อาจส่ังด้วยวาจาหรือมีหนังสือให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น  
หรือผู้จัดการแท่น แสดงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องก่อนท่ีจะขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่น  
หากบุคคลดังกล่าวไม่แสดงเอกสารหรือหลักฐาน หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือพบว่า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดมลพิษ 
อย่างมีนัยสําคัญอันมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเล เจ้าท่าอาจสั่งด้วยวาจาหรือมีหนังสือให้นายเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือชะลอเรือ หยุดเรือ หรือจอดเรือเป็นการช่ัวคราว และขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่น 
ท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืนได้ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑๗) 
  (๒.๑๗) กําหนดให้เจ้าท่าดําเนินการตรวจสอบการกระทําความผิดและดําเนินคดี
กับเรือต่างประเทศที่อยู่ภายในทะเลในน่านน้ําไทย เม่ือมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๗ หรือ
มาตรา ๑๒๐/๘ ในน่านน้ําภายในทะเลอาณาเขต หรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐภาคีอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่
ความผิดต่อเนื่องท่ีอยู่ในเขตอํานาจของศาลไทย และรัฐภาคีซ่ึงเรือนั้นจดทะเบียนหรือรัฐภาคีอ่ืนซ่ึงได้รับ
ความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการท้ิงขยะของเรือนั้นร้องขอให้รัฐบาลไทยตรวจสอบเรือ
ต่างประเทศดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑๘) 
  (๒.๑๘) กําหนดให้การดําเนินคดีแทนรัฐภาคีท่ีร้องขอตามมาตรา ๑๒๐/๑๘  
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑) การดําเนินการนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ ๒) การกระทํา 
ซ่ึงเป็นมูลกรณีของการดําเนินคดีนั้นเข้าลักษณะความผิดตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และ ๓) รัฐภาคี 
ท่ีร้องขอตกลงหรือยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือในทํานองเดียวกันเป็นการตอบแทนหากได้รับคําร้องขอ
จากรัฐบาลไทย แต่ในกรณีท่ีรัฐภาคีท่ีร้องขอแจ้งว่าจะดําเนินคดีกับเรือต่างประเทศนั้นเอง เจ้าท่าต้อง 
ส่งมอบหลักฐานท่ีเก่ียวข้องและบันทึกผลการตรวจสอบ ตลอดจนหลักประกันต่าง ๆ ท่ีมีการวางไว้กับ 
เจ้าท่าให้รัฐภาคีท่ีร้องขอ และรัฐบาลไทยอาจเรียกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากรัฐภาคีท่ีร้องขอได้ (ร่างมาตรา ๓ 
เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑๙) 
  (๒.๑๙) กําหนดให้ในกรณีท่ีเจ้าท่าขึ้นไปตรวจสอบบนเรือใดตามมาตรา ๑๒๐/๑๖ 
หรือมาตรา ๑๒๐/๑๗ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๗ มาตรา ๑๒๐/๘ หรือ
มาตรา ๑๒๐/๑๔ ให้เจ้าท่ามีคําส่ังห้ามออกเรือ หรือให้นําเรือไปจอดในบริเวณท่ีเจ้าท่ากําหนด กรณีเป็น
เรือต่างประเทศ ให้เจ้าท่าแจ้งเหตุในการออกคําส่ังดังกล่าวไปยังรัฐท่ีเรือนั้นจดทะเบียนด้วย (ร่างมาตรา 
๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๐) 
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  (๒.๒๐) กําหนดให้ ในกรณี ท่ี เจ้ าท่าขึ้ นไปตรวจสอบบนเรือใดตามมาตรา  
๑๒๐/๑๖ หรือมาตรา ๑๒๐/๑๗ หากพบว่าไม่มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการจัดการขยะ ไม่มีท่ีกักเก็บขยะ 
หรือมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะไม่เพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพ 
ท่ีเหมาะสมในการใช้ หรือเรือมีสภาพเส่ียงท่ีจะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษา
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคหน่ึง ให้เจ้าท่ามีคําส่ังห้ามออกเรือ หรือนําเรือไปจอดในบริเวณท่ีกําหนดและห้าม
นําเรือออกจากบริเวณนั้น และส่ังให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือ ปฏิบัติหรือแก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และเม่ือได้ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ังแล้ว ให้เจ้าท่า
ยกเลิกคําส่ังห้ามออกเรือได้ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๑) 
  (๒.๒๑) กําหนดให้กรณีท่ีเจ้าท่าได้มีคําส่ังห้ามออกเรือตามมาตรา ๑๒๐/๒๐ 
และมาตรา ๑๒๐/๒๑ ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือมีหน้าท่ีต้องจัดให้มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและการดูแลรักษาเรือ เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการเดินเรือและสภาพแวดล้อมทางทะเล 
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๒) 
  (๒.๒๒) กําหนดให้ในระหว่างการดําเนินคดี เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ  
หรือนายเรืออาจร้องขอให้เจ้าท่ายกเลิกคําส่ังห้ามออกเรือตามมาตรา ๑๒๐/๒๐ หรือมาตรา ๑๒๐/๒๑ 
ได้ โดยเจ้าท่าจะมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังห้ามออกเรือได้ก็ต่อเม่ือเรือมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เก่ียวกับ 
การจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการใช้ หรือมีมาตรการในการป้องกัน
การท้ิงขยะตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด และได้ดําเนินการแก้ไขหรือจัดการขยะท่ีท้ิงดังกล่าว
แล้ว พร้อมท้ังได้ดําเนินการวางหลักประกันเพื่อความรับผิดท้ังในส่วนของโทษปรับทางอาญาและค่าปรับ
ทางปกครอง และค่าเสียหายของส่ิงแวดล้อมตามจํานวนท่ีเจ้าท่ากําหนด  
  ในกรณีมีเงินเหลือจากการหักประกันชําระแทนค่าปรับและค่าเสียหาย 
ของส่ิงแวดล้อม ให้เจ้าท่าแจ้งโดยไม่ชักช้าแก่เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือทราบเพื่อให้
ขอรับหลักประกันท่ีเหลือคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าท่า หากไม่ติดต่อขอรับคืนภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๒๓) 
  (๒.๒๓) กําหนดให้เจ้าท่าส่ังให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น
ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีเจ้าท่าขึ้นไปตรวจสอบบนแท่นแล้วพบว่า
ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เก่ียวกับการจัดการขยะ ไม่มีท่ีกักเก็บขยะหรือมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับ 
การจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะไม่เพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมในการใช้ หรือแท่นมีสภาพ
เส่ียงท่ีจะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ วรรคหน่ึง (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๓  
เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๔)  
  (๒.๒๔) กําหนดให้เจ้าท่าสามารถขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องในการขึ้นไปตรวจสอบเรือหรือแท่นตามบทบัญญัติใน  
“ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล” ได้ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๒๐/๒๕) 
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  (๒.๒๕) กําหนดให้ศาลจังหวัดท่ีใกล้เคียงสถานท่ีท่ีมีการกระทําความผิดมีเขต
อํานาจในการดําเนินคดีเก่ียวกับการกระทําความผิดใน “ส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล”  
ท่ีเกิดจากเรือหรือแท่น (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๖) 
  (๒.๒๖) กําหนดให้ผู้กระทําความผิดท่ีท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล 
ในน่านน้ําไทยซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๗ อันก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๗)  
  (๒.๒๗) กําหนดให้ผู้กระทําความผิดท่ีท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล 
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๗  
ต้องระวางปรับทางปกครองไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒๘)  
  (๒.๒๘) กําหนดให้ผู้กระทําความผิดท่ีท้ิงขยะจากเรือไทยลงไปในพ้ืนท่ีพิเศษ  
ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (ร่างมาตรา ๑๒๐/๒๙)  
  (๒.๒๙) กําหนดให้ผู้กระทําความผิดท่ีท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล 
ในน่านน้ําไทยหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๒๐/๗ หรือผู้ใดท่ีท้ิงขยะจากเรือไทยลงไปในพ้ืนท่ีพิเศษ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๒๐/๘ เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจําคุก 
ต้ังแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๓๐) 
  (๒.๓๐) กําหนดให้ผู้กระทําความผิดท่ีท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเล 
ในน่านน้ําไทยหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๑๒๐/๗ หรือผู้กระทํา
ความผิดท่ีท้ิงขยะจากเรือไทยลงไปในพื้นท่ีพิเศษตามมาตรา ๑๒๐/๘ และเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ 
เจ้าของแท่น หรือผู้ครอบครองแท่น แล้วแต่กรณี ต้องร่วมกันดําเนินการแก้ไขหรือจัดการขยะที่ท้ิง  
หรือร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายของส่ิงแวดล้อมภายในระยะเวลาท่ีเจ้าท่ากําหนด และกําหนดให้ 
นํามาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับกรณีท่ี 
ผู้ต้องรับผิดไม่ชดใช้ค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา 
๑๒๐/๓๑) 
  (๒.๓๑) กําหนดให้การท้ิงขยะท่ีผู้กระทําไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๒๐/๙  
หากก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการขจัดขยะ 
หรือมลพิษและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ีเสียไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ผู้นั้นต้องชดใช้ ค่าเสียหาย 
ของสิ่งแวดล้อม (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๓๒) 
  (๒.๓๒) กําหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือท่ีไม่ดําเนินการ 
จัดให้เรือมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เ ก่ียวกับการจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะ หรือเรือมีสภาพ 
ท่ีไม่สามารถป้องกันการรั่วไหลของขยะ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
กรณีมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะ แต่มีจํานวนไม่เพียงพอ 
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หรือไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้ หรือเรือมีสภาพเสี่ยงท่ีจะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผล
กระทบต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๓๓) 
  (๒.๓๓) กําหนดให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น ท่ีไม่จัดให้
แท่นมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะ หรือแท่นมีสภาพท่ีไม่สามารถ
ป้องกันการรั่วไหลของขยะได้ตามมาตรา ๑๒๐/๑๑ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท กรณีมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะ แต่มีจํานวนไม่เพียงพอ
หรือไม่อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมในการใช้ หรือแท่นมีสภาพเสี่ยงท่ีจะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผล
กระทบต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๓๔)  
  (๒.๓๔) กําหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือท่ีฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ โดยไม่ดําเนินการจัดให้มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึก 
การจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอ่ืน ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
และกรณีมีการดําเนินการจัดให้มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะในปูมเรือ 
หรือเอกสารอ่ืน แต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๓๕) 
  (๒.๓๕) กําหนดให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่นท่ีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๒ โดยไม่ดําเนินการจัดให้มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึก
การจัดการขยะ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีมีการดําเนินการจัดให้
มีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะ แต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๓๖)  
  (๒.๓๖) กําหนดให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือท่ีไม่ดําเนินการให้นายเรือ 
ลูกเรือหรือคนประจําเรือมีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะตามมาตรา ๑๒๐/๑๓ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๓๗) 
  (๒.๓๗) กําหนดให้เจ้าของแท่นหรือผู้ครอบครองแท่นท่ีไม่ดําเนินการให้ผู้จัดการ
แท่นหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบนแท่นมีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะตามมาตรา ๑๒๐/๑๓  
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๓๘) 
  (๒.๓๘) กําหนดให้นายเรือท่ีไม่ควบคุมลูกเรือหรือคนประจําเรือนําขยะบนเรือ 
หรือผู้จัดการแท่นท่ีไม่ควบคุมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบนแท่นนําขยะจากแท่น ไปท้ิงท่ีเรือรับขยะหรือส่ิงรองรับ
ขยะบนท่าเรือ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐/๑๔ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ เจ้าของแท่น หรือผู้ครอบครองแท่น ต้องระวางโทษ 
ปรับทางปกครองไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๓๙) 
 
 



๘ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  (๒.๓๙) กําหนดให้นายเรือท่ีไม่ควบคุมผู้ ท่ีอยู่บนเรือ หรือผู้จัดการแท่น 
ท่ีไม่ควบคุมผู้ท่ีอยู่บนแท่น ให้ท้ิงขยะลงในภาชนะหรือสถานท่ีท่ีจัดไว้บนเรือหรือแท่น อันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๑๒๐/๑๕ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔๐) 
  (๒.๔๐)  กําหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือท่ีไม่ปฏิบัติ 
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวันตลอดระยะเวลาท่ียังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ได้แก่ ๑) กรณีไม่มี
อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ไม่มีท่ีกักเก็บขยะ หรือเรือมีสภาพท่ีไม่สามารถป้องกัน 
การรั่วไหลของขยะได้ ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒) กรณีมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้
เกี่ยวกับการจัดการขยะหรือมีท่ีกักเก็บขยะไม่เพียงพอหรือไม่อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมในการใช้ หรือเรือ 
มีสภาพเส่ียงท่ีจะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล  
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๔๑) 
  (๒.๔๑) กําหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือท่ีไม่ปฏิบัติ 
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวันตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ได้แก่ ๑) กรณีไม่มีป้าย
ประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะในปูมเรือหรือเอกสารอ่ืน ต้องระวางโทษปรับวันละ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒) กรณีมีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะในปูมเรือ
หรือเอกสารอ่ืน ท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา 
๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔๒)   
  (๒.๔๒) กําหนดให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือนายเรือท่ีไม่ดําเนินการ 
จัดให้นายเรือ ลูกเรือ และคนประจําเรือ มีทักษะและความคุ้นเคยในการจัดการขยะ และไม่ปฏิบัติ 
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวัน วันละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไข 
ให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๔๓)  
   (๒.๔๓) กําหนดให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่นท่ีไม่ปฏิบัติ
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวันตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ได้แก่ ๑) กรณีไม่มี
อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการจัดการขยะ ไม่มีท่ีกักเก็บขยะ หรือแท่นมีสภาพท่ีไม่สามารถป้องกัน
การรั่วไหลของขยะได้ ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๒) กรณีมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ 
เก่ียวกับการจัดการขยะ หรือมีท่ีกักเก็บขยะไม่เพียงพอ หรือไม่อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมในการใช้  
หรือแท่นมีสภาพเส่ียงท่ีจะเกิดการรั่วไหลของขยะอันอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมทางทะเล 
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๔๔) 
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  (๒.๔๔) กําหนดให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่นท่ีไม่ปฏิบัติ
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๔ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวันตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ได้แก่ ๑) กรณีไม่มีป้าย
ประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะ ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) กรณีมีป้ายประกาศ แผนจัดการขยะ หรือบันทึกการจัดการขยะท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๔๕) 
  (๒.๔๕) กําหนดให้เจ้าของแท่น ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่นท่ีไม่ปฏิบัติ
หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๒๔ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องระวาง
โทษปรับเป็นรายวัน วันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติหรือ 
แก้ไขให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๔๖)  
  (๒.๔๖) กําหนดให้ผู้ท่ีต่อสู้ขัดขวางไม่ให้เจ้าท่าข้ึนไปตรวจสอบเรือหรือแท่น 
ในทะเล หรือปิดบังหรือซ่อนเร้นเอกสารหรือหลักฐานต่อเจ้าท่า ไม่ให้เอกสารหรือหลักฐานตามท่ีเจ้าท่า
ร้องขอ หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าท่า ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท๒ หรือท้ังจําท้ังปรับ และหากการต่อสู้ขัดขวางดังกล่าวเป็นการ
กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔๗)  
  (๒.๔๗) กําหนดให้เจ้าท่ามีอํานาจเปรียบเทียบความผิดท่ีมีโทษปรับทางปกครอง 
ตามส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการท้ิงขยะในทะเล ตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด  
โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดด้วย (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔๘)  
  (๒.๔๘) กําหนดให้เจ้าท่ามีอํานาจฟ้องผู้ท่ีไม่ชําระค่าปรับทางปกครองต่อศาล 
ท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชําระค่าปรับทางปกครองดังกล่าวได้ หากผู้นั้นไม่ชําระ
ค่าปรับทางปกครองภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีศาลมีคําพิพากษา ท้ังนี้ เพ่ือให้ยึดทรัพย์สินของผู้น้ันชดใช้
แทนค่าปรับทางปกครอง แต่มิให้นํามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น และในกรณีท่ีมีการวาง
หลักประกันตามมาตรา ๑๒๐/๒๓ ให้หักหลักประกันเป็นการชําระค่าปรับ (ร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา 
๑๒๐/๔๙) 
   (๒ .๔๙) กําหนดให้กรณีท่ี ผู้กระทําผิดยินยอมชําระค่าปรับตามท่ีเจ้าท่า
เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีมีการเปรียบเทียบแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน แต่หากผู้กระทําผิด
ยินยอมให้เปรียบเทียบ แต่ไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ดําเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป 
โดยให้อายุความเริ่มนับเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๕๐) 
 
 
 

                                         
๒ ข้อความตามร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔๗ วรรคหน่ึง ไม่มีคําว่า “หรือ” ระหว่างบทกําหนดโทษ 

“จําคุกไม่เกินสองปี” กับบทกําหนดโทษ “ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท” 
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๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ภายหลังจากท่ีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ต่อท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  
 ๒.๑ ตามบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ได้ระบุเหตุผลไว้ว่า “โดยท่ีประเทศไทยมีนโยบายจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับสําหรับ 
การ ป้อ ง กันมลพิษจากขยะบน เ รือ  (MARPOL Annex V Regulations for the Prevention of 
Pollution by Garbage from Ships)....” แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคี 
ในอนุสัญญาดังกล่าว ซ่ึงโดยปกติในการตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการและปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศนั้น จะต้องเป็นกรณีท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกแล้ว ดังนั้น ในกรณีนี้หากมี 
การ เป ล่ี ยน รั ฐบาล โดยที่ รั ฐบาล ชุด ให ม่ ไ ม่ มีน โยบาย เข้ า เป็ นภา คี ในอนุ สัญญาดั งก ล่ า ว 
ผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นอย่างไร 
 ๒.๒ การกําหนดบทนิยามคําว่า “ขยะ” ในร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๒ ยังไม่ครอบคลุม
ถึงกรณีน้ํามันร่ัวไหล (Oil Spill) ลงสู่ทะเล ซ่ึงถือเป็นการท้ิงขยะอย่างหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศชายฝ่ัง การประมง และการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะกรณีน้ํามันรั่วไหล 
(Oil Spill) จะมีการไหลและแพร่กระจายไปในทะเลเป็นวงกว้าง 
 ๒.๓ การกําหนดเขตอํานาจศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีตามร่างมาตรา ๑๒๐/๒๖  
ยังไม่มีความชัดเจน เพราะการกําหนดให้การดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดท่ีเกิดจากเรือ 
หรือแท่น ให้อยู่ในเขตอํานาจศาลจังหวัดท่ีใกล้เคียงสถานท่ีท่ีมีการกระทําความผิดนั้น ยังไม่มีความ
ชัดเจนว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการกําหนดเขตอํานาจศาลดังกล่าว  
 นอกจากนี้ การกําหนดให้เจ้าท่ามีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับคดีโดยจะส่งผลให้คดีเลิกกัน
ตามร่างมาตรา ๑๒๐/๕๐ น้ัน อาจไม่มีความเหมาะสมสําหรับความผิดในทุก ๆ กรณีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการท้ิงขยะในทะเล 
 ๒.๔ การกําหนดวิธีการท้ิงขยะและการจัดการขยะจากเรือหรือแท่นท่ีอยู่ในน่านน้ําไทย  
โดยจะไม่สามารถท้ิงขยะลงสู่ทะเลได้นั้น ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบจะต้องนําขยะข้ึนฝ่ังเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
จัดการขยะต่อไป แต่มีข้อพิจารณาว่าศักยภาพของท่าเรือไทยท่ัวประเทศในปัจจุบันสามารถรองรับ 
การนําขยะขึ้นจากเรือเพ่ือมาจัดการได้หรือไม่ อย่างไร และท่าเรือมีระบบการบริหารจัดการขยะ 
อย่างไรบ้าง ตลอดจนประเด็นเร่ืองความพร้อมของเจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ เจ้าของแท่น  
ผู้ครอบครองแท่น หรือผู้จัดการแท่น แล้วแต่กรณีว่า มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ  
ได้เพียงใด เช่น การจัดอบรมทักษะและความคุ้นเคยในการกําจัดขยะ การจัดทําป้ายประกาศ การจัดทํา
แผนจัดการขยะ การจัดให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้เก่ียวกับการจัดการขยะบนเรือหรือแท่น 
 



๑๑ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๒.๕ การกําหนดมิให้นําบทบัญญัติในส่วน (ฆ/๓) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ใช้บังคับแก่เรือ
ของทางราชการหรือเรือท่ีใช้ในกิจการของรัฐซ่ึงมิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ตามร่างมาตรา ๓  
เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๔ อาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการควบคุมและจัดการขยะ 
จากเรือหรือแท่น เพราะเรือทุกลําต้องมีขยะและขยะเหล่านั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการและกําจัด
ขยะที่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๒.๖ การกําหนดให้มีโทษปรับทางปกครอง และการเปรียบเทียบปรับตามร่างมาตรา ๓  
เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๕๐ อาจมีผลเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี (เจ้าท่า) ใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง
และอาจทําให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมได้ เพราะการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว 
อาจไม่มีบรรทัดฐานท่ีชัดเจน เช่น กรณีเป็นการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  
แต่อัตราค่าปรับท่ีเจ้าหน้าท่ีกําหนดอาจแตกต่างกันมาก 
 นอกจากน้ี ขอทราบว่า ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างชาติหรือเป็นเรือต่างประเทศ 
จะมีมาตรการในการบังคับค่าปรับและติดตามให้มีการชําระค่าปรับอย่างไร 
 ๒.๗ การกําหนดให้รัฐบาลไทยอาจเรียกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการกรณีมีรัฐภาคี 
ร้องขอว่าจะดําเนินคดีกับเรือต่างประเทศเอง ตามร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑๙ วรรคสอง 
และวรรคสาม เป็นบทบัญญัติท่ีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้ดุลพินิจว่าจะเรียกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การดําเนินการดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงอาจทําให้ประเทศไทยได้รับความเสียหาย ดังนั้น จึงควรกําหนดให้
ชัดเจนว่าต้องเรียกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการดําเนินดังกล่าว ท้ังนี้ เพื่อความร่วมมือกันของรัฐภาคี 
ในการร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ๒.๘ การกําหนดข้อยกเว้นให้สามารถท้ิงขยะจากเรือหรือแท่นลงไปในทะเลได้โดยไม่มี
ความผิด ตามร่างมาตรา ๓ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๙ อาจสร้างปัญหาด้านมลภาวะทางทะเลได้ในอนาคต  
จึงขอทราบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้รับผิดชอบได้มีการกําหนดมาตรการในการตรวจตรา เฝ้าระวัง 
หรือมีมาตรการจัดการในการจํากัดหรือควบคุมปริมาณของขยะอย่างไร  เช่น  มี เค ร่ืองมือ 
หรือเทคโนโลยีแบบใหม่ท่ีจะช่วยในการจัดการและตรวจสอบปริมาณขยะในกรณีดังกล่าว นอกเหนือจาก
การจัดเรือลาดตระเวนชายฝ่ังซ่ึงเป็นมาตรการตามปกติหรือไม่ อย่างไร 
 ๒.๙ ในการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมในทะเล โดยเฉพาะการรั่วไหล
จากเรือท่ีบรรทุกสินค้าประเภทเคมีหรือสินค้าท่ีมีสารพิษอันตราย รัฐควรมีข้อกําหนดให้เรือท่ีอยู่ใกล้
ชายฝ่ังหรือจะเข้าสู่น่านน้ําไทยมีหน้าท่ีต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าท่ีบรรทุกมากับเรือ รวมถึงขยะ 
บนเรือว่าเป็นขยะชนิดใด และมีสารพิษเป็นอันตรายหรือไม่ รวมท้ังปริมาณของสินค้าและขยะเหล่านั้น 
ซ่ึงหากเรือดังกล่าวมีสินค้าหรือขยะท่ีมีสารพิษอันตราย ก็จะต้องชี้แจงระบบป้องกันการรั่วไหล 
ท่ีได้มาตรฐานด้วย  
 ๒.๑๐ ควรกําหนดจุดจอดเรือท่ีไม่อยู่ใกล้ชายฝ่ัง เพราะเม่ือเกิดเหตุร้ายหรือมีการรั่วไหล 
ของสารเคมีหรือขยะท่ีมีสารพิษอันตราย ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องจะสามารถจัดการได้โดยง่ายและไม่กระทบ
กับระบบนิเวศชายฝ่ังเป็นอย่างมาก 
 
    



๑๒ 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๓. การตอบช้ีแจง 
     เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
(นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธ์ิ) ได้ตอบช้ีแจง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
     ๓.๑ ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ   
ค.ศ. ๑๙๗๓ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับสําหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ (MARPOL 
Annex V Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage from Ships) นั้น ปัจจุบันมี
ประเทศท่ีได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีแล้วจํานวนมากกว่า ๑๕๕ ประเทศ จากจํานวนท้ังหมด ๑๙๓ 
ประเทศ สําหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีเพียงประเทศไทยและประเทศลาวเท่านั้นท่ียังไม่ได้เข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาดังกล่าว 
  ๓.๒ สถิติของเรือไทยท่ีเข้าและออกน่านน้ําไทย เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจํานวนประมาณ
๖๐,๐๐๐ เท่ียว ส่วนเรือต่างประเทศท่ีมีการเข้าและออกน่านน้ําไทย มีจํานวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ เท่ียว  
จากสถิติดังกล่าวจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมการเข้าและออกน่านน้ําไทยของเรือไทยและเรือต่างประเทศ 
เพราะปัจจุบันเม่ือเรือไทยเดินทางผ่านน่านน้ําของต่างประเทศจะถูกต่างประเทศกํากับควบคุม 
ตามข้อกําหนดของอนุสัญญา แต่ในทางตรงกันข้ามเม่ือเรือต่างประเทศเดินทางเข้ามาในน่านน้ําไทย 
กลับไม่มีมาตรการเพ่ือใช้ในการควบคุมกํากับแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายท่ีใช้
ในการควบคุมกํากับเรือต่างประเทศในเรื่องนี้ 
  ๓.๓ แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเพื่อควบคุมการจัดการขยะจากเรือและแท่นก็ตาม  
แต่กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้มีการเตรียมความพร้อมของท่าเทียบเรือต่าง ๆ  
ท่ัวประเทศ โดยจัดให้มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับขยะจากเรือท่ีเข้ามาจอด ซ่ึงเป็นไปตาม
ข้อกําหนดสากล ท้ังนี้ ท่ีผ่านมา มีสถิติการนําขยะข้ึนจากเรือแล้วจํานวนประมาณ ๘๐ ตันต่อปี และเป็น
ขยะปนเป้ือนหรือขยะอันตรายจํานวนประมาณ ๓๖ ตันต่อปี 
   
 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ข้ันรับหลักการ 
  มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๔ (สมัยสามัญประจําปี
ค รั้ ง ท่ี ส อ ง )  เ ม่ื อ วั น พุ ธ ท่ี  ๘  ธั น ว า ค ม  ๒๕๖๔  ท่ี ป ร ะ ชุ ม สภ า ผู้ แ ท น ร า ษฎ ร ไ ด้ ล ง ม ติ 
ในวาระที่หน่ึง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
 
๑ .  เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการเดิน เรือ
ในน่ านน้ํ า ไทย  (ฉบับ ท่ี  . . )  พ .ศ .  . . . .  (คณะรั ฐมนตรี  เป็น ผู้ เสนอ )  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (อ.พ. ๑๔/๒๕๖๔)  
https://lis.parliament.go.th/attach/extension/mod03_999/mod03
_20211208105748.pdf 
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๒ . บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี ๒๕ ปี ท่ี  ๓ คร้ังท่ี ๑๔  
( ส มั ย ส า มัญป ร ะ จํ า ปี ค รั้ ง ท่ี ส อ ง )  วั น พุ ธ ท่ี  ๘  ธั น ว า ค ม  ๒๕๖๔ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10133&mid=4361 
 

 

๓ . บัน ทึกการออก เ สีย งลงคะแนนของสมา ชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจําปีครั้งท่ีสอง) วันพุธท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=10134&mid=4361 
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