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ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๖๘ 

   
 

  โดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา กฎหมายวาดวยการควบคุมการจอดเรือในแมน้ํา 
ลําคลอง ไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๙ มีบทบัญญัติบางมาตราไมเหมาะสมและรัดกุมพอที่จะ 
ควบคุมการจอดเรือในแมน้ําลําคลองใหเปนระเบียบเรียบรอยสะดวกแกการสัญจรไปมาของประชาชน  
ทั้งยังขาดมาตรการที่จะปองกันและปราบปรามการใชแมน้ําลําคลองเปนท่ีจอดเรือเพื่อพักอาศัยโดยไม 
เคลื่อนที่เปนเวลาแรมป กอใหเกิดความสกปรกรกรุงรัง ผูอยูอาศัยในเรือดังกลาวยังถายเทส่ิงปฏิกูล 
และทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ําลําคลองเปนการประจําทําใหแมน้ําลําคลองตื้นเขิน สกปรก เปน 
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน จําเปนตองแกไขเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  
หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแมน้ําลําคลอง พุทธศักราช  
๒๔๗๙ 
  บรรดาบทกฎหมายที่ขัดหรือแยงกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชประกาศของ 
คณะปฏิวัติฉบับนี้แทน 
 
  ขอ ๒ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
  “เรือ” ใหหมายความรวมถึง แพ โปะ และส่ิงอ่ืนใดท่ีมีสภาพคลายคลึงกัน 
  “เจาของเรือ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมเรือในฐานะเปนเจาของ ผูเชา  
ผูครอบครอง หรือในฐานะอื่นใด 
  “เขตหามจอดเรือ” หมายความวา เขตที่มีประกาศของพนักงานทองถิ่นหามจอดเรือ 
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบบันี ้
  “พนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีหรือผูซึ่งนายกเทศมนตรี 
มอบหมายสําหรับทองที่ภายในเขตเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัด 
มอบหมายสําหรับทองที่ภายนอกเขตเทศบาล 
 
  ขอ ๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย ใหพนักงาน 
ทองถิ่นโดยอนุมัติของอธิบดีกรมเจาทามีอํานาจออกประกาศ 
  (๑) กําหนดวาแมน้ําลําคลองใดหรือสวนหรือแมน้ําลําคลองใดเปนเขตหามจอดเรือ 
  (๒) กําหนดวิธีการและลักษณะการจอดเรือทั้งในและนอกเขตหามจอดเรือเพื่อ 
ความสะดวกแกการจราจรและการอื่น 
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  ประกาศของพนักงานทองถิ่นดังกลาวใหใชบังคับไดเม่ือพนกําหนดเจ็ดวันนับแต 
วันที่ไดปดประกาศนั้นไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของผูประกาศ และที่วาการอําเภอทองที่ในเขตที่ 
ประกาศนัน้มีผลใชบังคับ 
 
  ขอ ๔ เมื่อไดมีประกาศตามความในขอ ๓ ( ๑ ) กําหนดวาแมน้ําลําคลองใด 
หรือสวนของแมน้ําลําคลองใดเปนเขตหามจอดเรือ และพนักงานทองถิ่นไดปกปายแจงเขตหามจอด 
เรือไวเปนสําคัญแลว หามมิใหเจาของเรือจอดเรือในเขตหามจอดเรือระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา  
ถึง ๐๓.๐๐ นาฬิกาของวันรุงขึ้นเวนแตไดรับใบอนุญาตจอดเรือจากพนักงานทองถิ่นหรือในระหวาง 
เวลาดังกลาวน้ําลงงวดจนไมอาจเคลื่อนยายเรือออกจากเขตหามจอดเรือได 
  ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกใบอนุญาตจอดเรือ กําหนดวิธีการออกใบอนุญาต  
แบบใบอนุญาต เงื่อนไขและระยะเวลาการอนุญาต คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตซึ่งไมเกิน 
ฉบบัละสิบบาท และมีอํานาจยกเวนเรือบางประเภทท่ีไมตองไดรับใบอนุญาต 
 
  ขอ ๕ ผูใดฝาฝนประกาศพนกังานทองถิ่นตามขอ ๓ (๒) หรือฝาฝนขอ ๔ วรรคหนึ่ง  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท และใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเคล่ือนยายและยึดเรือนั้นไว 
จนกวาเจาของเรือไดชําระคาเคลื่อนยายตามระเบียบที่กําหนดในวรรคสอง ถาเจาของเรือไมชําระ 
คาเคล่ือนยายภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีพนักงานทองถิ่นไดเคล่ือนยายเรือใหดําเนินการ 
ขายทอดตลาดเรือและทรัพยสินที่อยูในเรือนั้น เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดเม่ือหักคาใชจายในการ 
ขายและชําระคาเคลื่อนยายเรือแลวเหลือเทาใด ใหนําความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา ๑๓๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  วิธีการเคลื่อนยายเรือ สถานที่เก็บเรือ การติดตอเจาของเรือที่ถูกเคลื่อนยาย  
การกําหนดอัตราคาใชจายในการเคลื่อนยายและคาเก็บเรือซึ่งตองไมเกินลําละหนึ่งพันบาท ใหเปน 
ไปตามระเบียบท่ีพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยประกาศไว ณ สํานักงานของผูประกาศ 
 
  ขอ ๖ ผูใดฝาฝนเงื่อนไขในใบอนุญาตจอดเรือ หรือจอดเรือเกินระยะเวลาที่ไดรับ 
อนญุาตตามความในขอ ๔ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท และใหพนกังานทองถ่ิน 
เพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย 
 
  ขอ ๗ หามมิใหเจาของเรือปลอยใหเรือซึ่งรั่วหรือชํารุดจนไมอาจเคลื่อนท่ีไดคงอยู
ตอไปในแมน้ําลําคลอง 
  เมื่อพนักงานทองถิ่นพบวาเรือใดรั่วหรือชํารุดจนไมอาจเคล่ือนที่ไดตามสภาพของเรือ  
ใหพนักงานทองถิ่นสั่งเปนหนังสือใหเจาของเรือดังกลาวจัดการซอมแซมใหเรือนั้นสามารถเคลื่อนที่ได 
ในสภาพของเรือ หรือรื้อถอนหรือจัดการอยางหนึ่งอยางใดใหเรือนั้นไปพนแมน้ําลําคลองภายใน 
สิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่ง ในกรณีที่ไมพบตัวเจาของเรือหรือพบตัวแตเจาของเรือไมยอมรับคําสั่ง  
ใหพนักงานทองถิ่นปดคําสั่งไวที่เรือนั้นและใหถือวาเจาของเรือไดรับคําสั่งของพนักงานทองถิ่นแลว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคสองแลวและเจาของเรือไมจัดการใหเปนไปตาม 
คําส่ังของพนักงานทองถิ่น ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร  
เพื่อใหการไดเปนไปตามคําสั่งนั้น และใหมีอํานาจเรียกคาใชจายในการนั้นจากเจาของเรือ 
 
  ขอ ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับนี ้
 
  ขอ ๙* ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๑๕/๒๐/๑พ/๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๕] 
 
 
   ประกาศ ณ วันที ่๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
     จอมพล ถ. กิตติขจร 
      หัวหนาคณะปฏิวัติ 
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