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วาสนา แสงค า 
บทคัดย่อ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีกองเรือขนาดใหญ่เป็น
ล าดับที่ 30 ของโลก มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านการพาณิชยนาวีโดยเฉพาะ และมีก ารบัญญัติ
ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีแล้วถึง 2 ฉบับด้วยกัน ถือได้ว่ากิจการด้านพาณิชยนาวีในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามนั้นมีความเจริญเติบโตมากกว่าประเทศไทย 

การจ านองเรือเดินทะเลเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทุนและหลักประกันการช าระหนี้ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุน ทั้งยังก่อให้ผู้รับจ านองมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่น ามาจ านอง จากการศึกษากฎหมายด้านการพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการจ านองเรือเดินทะเลและบุริมสิทธิทางทะเลพบว่า แม้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะ
พัฒนาและแก้ไขกฎหมายหลังจากประเทศไทยนับสิบปี แต่กฎหมายของทั้งสองประเทศกลับไม่ได้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการจ านองเรือ
เดินทะเลและบุริมสิทธิทางทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่ มีการพาณิชยนาวีที่
เจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายด้านการพาณิชย
นาวีของประเทศไทยต่อไป 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 1,400ไมล์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
ผ่านช่วงเวลาแห่งสงคราม การตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีน และประเทศฝรั่งเศส ผ่านการรบและแบ่งแยก
ดินแดนออกเป็นเวียดนามเหนือ เวียดนามใต้และเพ่ิงได้มีการรวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เข้าด้วยกัน
พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2519   

ด้านการพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกองเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 30 
ของโลก1 โดยมีเรือจดทะเบียนที่ชักธงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 758 ล า และเป็นเรือเวียดนามที่ชักธง
ประเทศอ่ืน 79 ล า รวมทั้งสิ้น 841 ล า2 มีท่าเรือพาณิชย์ทั้งหมด 17 ท่าเรือ รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้าน
ตันต่อวัน เป็นประเทศที่มีความสามารถด้านการต่อเรือเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ด้านการศึกษาสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้มีการจัดตั้ง Vietnam Maritime University (VIMARU) Haiphong และ Haiphong 
Polytechnic College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านการพาณิชยนาวีโดยเฉพาะ ด้านกฎหมายสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้มีการบัญญัติประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีครั้งแรกเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ.2533 หรือ
ประมาณ 14 ปี ภายหลังจากมีการรวมประเทศ ส าหรับประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
คือฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2548 ซึ่งประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับนี้ได้รวบรวมบทบัญญัติในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีมาไว้รวมกัน เช่น การจดทะเบียนเรือสัญชาติเวียดนาม การท าสัญญา
ชาร์เตอร์เรือ การน าร่อง ประกันภัยทางทะเล เป็นต้น โดยประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามนี้จะก าหนดกรอบในแต่ละเรื่องไว้อย่างกว้างๆ จึงต้องมีการออกกฎหมายล าดับรองขึ้นมา
เพ่ือรองรับการด าเนินการ ขณะนี้มีข้อมูลว่ามีการออกกฎหมายล าดับรองกว่า 70 ฉบับเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการตามประมวลกฎหมายฉบับนี้  

เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นว่า แม้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะมี
ลักษณะบางประการคล้ายคลึงกับประเทศไทย และเป็นประเทศที่เพ่ิงจะได้รับอิสรภาพมาไม่นานนัก แต่กลับ
มีมาตรฐานด้านการพาณิชยนาวีที่สูงกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะด้านกฎหมายที่มีการออกประมวลกฎหมาย
พาณิชยนาวีมาแล้วถึงสองฉบับด้วยกัน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าด้วยเหตุใดกิจการด้านการพาณิชยนาวีใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุง
กับประเทศไทยให้มีพัฒนาการด้านการพาณิชยนาวีที่สูงขึ้นได้ ผู้เขียนมีความสนใจเกี่ยวกับการจ านองเรือเดิน
ทะเล ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เก่ียวกับเงินทุนและหลักประกันการช าระหนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนด้านการพาณิชยนาวี และเนื่องจากการจ านองจะส่งผลให้ผู้รับจ านองมี

                                                           
1 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ 35 โดยมีเรือทั้งหมด จ านวน 415 ล า 

2 UNCTED SECRETARIAT, Review of maritime transport 2013,2013, น.43 
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บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่น ามาจ านอง ในบทความนี้จึงขอน าเสนอเรื่องการจ านองเรือเดินทะเลและบุริมสิทธิ
ทางทะเลควบคู่กันไป โดยแยกพิจารณาเป็นสองส่วนคือ 1.การจ านองเรือเดินทะเล และ 2.บุริมสิทธิทางทะเล 

การจ านองเรือเดินทะเลเวียดนาม 
ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ก าหนดถึงเรื่องการจ านองเรือเดิน

ทะเลเอาไว้ใน หมวดที่ 6 โดยเรื่องของการจ านองเรือเดินทะเลนั้นได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 33 – 35 รวม
ทั้งหมดเพียง 3 มาตรา โดยได้บัญญัติถึงเรื่องต่อไปนี้  

  มาตรา 33 การจ านองเรือเดินทะเลเวียดนาม  
  มาตรา 34 บทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการจ านองเรือเดินทะเลเวียดนาม 
  มาตรา 35 การจดทะเบียนจ านองเรือเดินทะเลเวียดนาม 
ต่อมาเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 รัฐบาลได้อาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวล

กฎหมายพาณิชยนาวี และกฎหมายฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกาศใช้กฎหมายล าดับรองว่าด้วยการจดทะเบียน
ธุรกรรมที่มีหลักประกันการช าระหนี้ (secured transaction) หรือ DECREE ON REGISTRATION OF 
SECURED TRANSACTIONS (DECREE 83)  ซึ่งกฎหมายล าดับรองฉบับนี้ได้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนในการจดทะเบียน และเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการ
ช าระหนี้ บทบาท ภารกิจและอ านาจของของรัฐเกี่ยวกับการจดทะเบียน โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับ
การจ านองเรือเดินทะเลด้วย 

ความหมายของการจ านองเรือเดินทะเล  
ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ให้ความหมายของค าว่าจ านอง

เรือเดินทะเลเวียดนามไว้ว่า หมายถึง การที่เจ้าของได้น าเรือเดินทะเลของตนตราไว้กับบุคคลอ่ืนเพ่ือเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ของลูกหนี้ โดยไม่มีการส่งมอบเรือเดินทะเลให้แก่ผู้รับจ านอง 3 ทั้งนี้ กฎหมาย
ก าหนดให้ใช้บทบัญญัตินี้กบัเรือเดินทะเลที่อยู่ระหว่างการต่อสร้างด้วย4 จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ผู้จ านองเรือจะต้องเป็นเจ้าของเรือเดินทะเลเท่านั้น โดยการจ านองเรือเดินทะเลนั้นเป็นการน าเอาเรือเดิน
ทะเลหรือเรือเดินทะเลที่อยู่ระหว่างการต่อสร้างมาใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ให้แก่เจ้ าหนี้โดยไม่ต้องมี
การส่งมอบเรือให้แก่ผู้รับจ านองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ผู้รับจ านองจะได้รับเพียงแค่ส าเนาเอกสารรับรองการจด
ทะเบียนเรือเท่านั้น5 ซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นหนี้ที่เจ้าของเรือก่อขึ้นเองหรือจะเป็นหนี้ของบุคคลอ่ืนก็ได้ 
และเรือเดินทะเลที่จะตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนี้ 
หมายถึง ยานพาหนะหรือวัตถุลอยน้ าใดๆ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และใช้เพ่ือการเดินทางในทะเล ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงเรือของทหาร เรือท่ีใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า และเรือประมง  

                                                           
3 VIETNAM MARITIME CODE, Article 33 (1) 

4 VIETNAM MARITIME CODE, Article 33 (4) 

5 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34 (7) 
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วิธีการจ านองเรือเดินทะเล  
กฎหมายก าหนดให้คู่สัญญาต้องท าสัญญาจ านองเรือขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร6และต้องน าไปจด

ทะเบียน7การจ านองนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยผู้ที่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนจ านองเรือเดิน
ทะเลได้คือ ผู้จ านอง ผู้รับจ านอง ผู้ช าระบัญชีของผู้รับจ านองที่ล้มละลาย หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบอ านาจ
จากผู้จ านองหรือผู้รับจ านอง8  

การยื่นค าขอจดทะเบียนจ านองนั้นกฎหมายอนุญาตให้สามารถท าผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานที่มีหน้าที่จดทะเบียนจ านองเรือ 
- ส่งไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่จดทะเบียนจ านองเรือ 
- กรอกข้อมูลผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดตั้งระบบขึ้น) 
ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนมีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจ านอง, ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น

จริงลงในเอกสารที่ก าหนดไว้ และต้องส่งมอบเอกสารที่มีความสมบูรณ์  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนไม่
ยอมช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจ านองหรือไม่ช าระภายในก าหนดเวลา หรือมีการตรวจพบว่าผู้ยื่นค า
ขอจดทะเบียนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือมีการใช้
เอกสารปลอม หน่วยงานที่รับจดทะเบียนสามารถปฏิเสธค าขอรับการจดทะเบียนได้ โดยหน่วยงานที่รับจด
ทะเบียนจะท าหนังสือแจ้งการปฏิเสธค าขอรับการจดทะเบียนพร้อมระบุเหตุแห่งการบอกปัดอย่างชัดแจ้งและ
แจ้งวิธีการที่จะจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับทราบ9 ซึ่งในขั้นตอนของการ
พิจารณาด าเนินการจดทะเบียนนี้หน่วยงานที่รับจดทะเบียนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท า
การ นับแต่ได้รับค าขอจดทะเบียน ในกรณีที่ได้รับค าขอจดทะเบียนภายหลังเวลา 15.00 น. ให้เริ่มนับวันท า
การในวันถัดไป ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง หรือมีการใช้เอกสารปลอม 
และการกระท าเช่นนั้นส่งผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจได้รับความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ยื่นค าขอจะมีความรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจ านองเรือ
เดินทะเลมีหน้าที่ต้องช าระค่าสินไหมทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ส่วนค่าสินไหมทดแทนจะมีมูลค่าเท่าใดนั้น
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของการฝ่าฝืนด้วย10 

การจ านองเรือเดินทะเลที่มีเจ้าของตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
กรณีท่ีเรือเดินทะเลที่น ามาจ านองเป็นเรือที่มีบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้น

ไป ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของทั้งหมดเสียก่อนจึงจะสามารถน ามาจ านองได้ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้ตกลง
                                                           

6 VIETNAM MARITIME CODE, Article 33 (3) 

7 VIETNAM MARITIME CODE, Article 3 (1) (e) 

8 DECREE 83, Article 5 (1) 

9 DECREE 83, Article 11 

10 DECREE 83, Article 5 (3) 
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กันไว้เป็นอย่างอ่ืน อย่างไรก็ตามในส่วนนี้กฎหมายไม่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนว่าการให้ความ
ยินยอมนั้นจะต้องท าโดยวิธีใด และหากมีการน าเรือมาจ านองโดยเจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอม
นั้นผลในการท าสัญญาจ านองเรือจะเป็นเช่นไร 

รายละเอียดที่ต้องระบุไว้ในการจดทะเบียนจ านองเรือเดินทะเลเวียดนาม  
กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการระบุรายละเอียดบางประการไว้ในการจดทะเบียนจ านองเรือเดิน

ทะเลเวียดนาม ดังนี้11 
- ชื่อและท่ีอยู่ของที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้รับจ านองและเจ้าของเรือ 
- ชื่อและสัญชาติของเรือเดินทะเลที่จดจ านอง ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าประมวลกฎหมายพาณิชยนาวี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้ค าว่าการจดทะเบียนจ านองเรือเดินทะเลเวียดนาม ดังนั้น เรือที่สามารถ
น ามาจดจ านองได้นั้นก็น่าจะเป็นเรือสัญชาติเวียดนามเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ความหมายของค าว่า เรือเดินทะเลเวียดนาม ที่ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีก าหนดว่าเรือเดินทะเล
เวียดนามคือเรือซึ่งได้รับการจดทะเบียนโดย the Vietnam National Register of Ships หรือได้รับอนุญาต
จากผู้แทนทางการฑูตหรือกงสุลเวียดนามให้ชักธงเวียดนาม ส าหรับการจดทะเบียนเรือกรณีที่ผู้ขอจด
ทะเบียนชาวเวียดนามหรือเป็นหน่วยงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สามารถขอจดทะเบียนเพ่ือชัก
ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและจดทะเบียนความเป็นเจ้าของเรือได้ หรือขอจดทะเบียนต่างชาติ
เพ่ือชักธงของประเทศอ่ืนก็ได้ ในกรณีของเรือต่างชาติที่ได้ท าสัญญาชาเตอร์เรือโดยชาวเวียดนาม สามารถขอ
จดทะเบียนเพ่ือชักธงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ ดังนั้นจึงอาจมีกรณีที่น าเรือเรือสัญชาติอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตให้ชักธงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาจ านองในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ 

- จ านวนหนี้ที่จดจ านองเป็นประกัน ดอกเบี้ยและวันครบก าหนดจ านอง 
เวลาที่การจ านองเรือเดินทะเลมีผลสมบูรณ์  
กฎหมายก าหนดให้การจ านองเรือเดินทะเลจะมีผลสมบูรณ์ได้เม่ือมีการจดทะเบียน โดยให้ถือว่า

มีการจดทะเบียนจ านองเรือเดินทะเลในเวลาที่ได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจดจ านองเรือเดินทะเลนั้น
เรียบร้อยแล้ว12  

กรณีการแก้ไขการจดทะเบียนเพ่ือเพ่ิมทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้น เวลาที่จดทะเบียนคือ
เวลาที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจดจ านองเรือเดินทะเลนั้นเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน และกรณีที่เป็นการ

                                                           
11 VIETNAM MARITIME CODE, Article 35 

12 สถานที่จดทะเบยีนเรือเดินทะเลคือ 

     1. Vietnam ship registers ซ่ึงมีสาขาตั้งอยู่ที ่นครโฮจิมินห์, นครไฮฟอง และนครดานัง  

     2. Secured Asset Transaction Registration Centres ซ่ึงมีสาขาตั้งอยู่ที่ นครโฮจิมินห,์ นครดานัง และกรุงฮานอย  

ทั้งสองหน่วยงานข้างต้นนี้อยู่ภายใต้การก ากับของ Department of National Registry of Secured Transactions ซ่ึงเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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ขอจดทะเบียนเพ่ือแก้ไขความผิดพลาดของการระบุข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่น ามาจ านอง หรือชื่อหรือ
หมายเลขของเอกสารระบุสถานะของบุคคลของผู้จ านอง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อข้อมูลตาม
ค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนั้นได้ถูกป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลธุรกรรมที่มีหลักประกันการช าระหนี้  (the 
database on secured transactions) 13  

การจ านองเรือจะมีผลนับแต่ได้จดทะเบียนจ านองเรือ และจะมีไปจนกว่าคู่สัญญาจะได้เพิกถอน
การจดทะเบียน โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การท าประกันภัยเรือเดินทะเล 
เจ้าของเรือมีหน้าที่ท าประกันภัยเรือเดินทะเลที่น ามาจ านอง โดยให้ผู้รับจ านองเป็นผู้รับ

ผลประโยชน์ ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน14 ดังนั้น ในกรณีเรือได้รับความสูญหายหรือ
เสียหายสิ้นเชิง อันเป็นเหตุให้การจ านองสิ้นสุดลง ผู้รับจ านองก็จะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายสิ้นเชิงของเรือเดินทะเลนั้นจากผู้รับประกันภัยก่อนบุคคลอ่ืน15 

การจ านองซ้อน 
เนื่องจากเรือเดินทะเลเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น กฎหมายจึงยอมรับให้เจ้าของเรือเดิน

ทะเลหนึ่งล าสามารถน าเรือของตนไปใช้จ านองเพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นได้จนกว่าจ านวน
หนี้ที่ประกันไว้จะเท่ากับมูลค่าเรือ คือสามารถน าเรือไปจ านองได้ตราบใดที่มูลค่าของเรือล านั้นยังมีมากกว่า
จ านวนหนี้ทั้งหมดที่ได้ประกันไว้ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 16 โดยล าดับการจ านองจะเป็นไป
ตามล าดับที่ได้จดทะเบียนไว้17 

การโอนสิทธิในการรับช าระหนี้ให้แก่บุคคลอ่ืน 
กรณีที่เจ้าหนี้ผู้รับจ านองได้โอนสิทธิในการรับช าระหนี้ที่มีการจ านองเรือไว้เป็นประกันการช าระ

หนี้ให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโอนสิทธิดังกล่าวไปทั้งหมดหรือโอนให้เพียงบางส่วน การจ านองเรือจะไม่สิ้นสุดแต่
จะโอนไปยังบุคคลผู้รับโอนสิทธิในการรับช าระหนี้ด้วยเช่นเดียวกัน18  

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
กฎหมายก าหนดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องยื่นขอเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเมื่อเกิดความ

เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้19 
                                                           

13 DECREE 83, Article 7  

14 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34 (2) 

15 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34(6) 

16 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34 (4) 

17 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34 (5) 

18 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34 (3) 

19 DECREE 83, Article 12 
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 - การลด การเพ่ิม การทดแทน หรือการเปลี่ยนชื่อผู้จ านองหรือผู้รับจ านอง 
 - การถอนทรัพย์สินที่น ามาจ านอง 
 - การเพ่ิมจ านวนทรัพย์สินน ามาจ านองในกรณีที่ไม่มีการท าสัญญาฉบับใหม่ 
 - การแก้ไขข้อผิดพลาดในเนื้อหาที่ได้ระบุไว้ในค าขอจดทะเบียน 
 - การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่จดทะเบียนใดๆ 
การโอนกรรมสิทธิ์เรือท่ีจ านอง  
เมื่อเรือถูกน าไปจ านองแล้ว กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ผู้จ านองโอนเรือเดินทะเลให้บุคคลอ่ืน  

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับจ านอง20มีข้อสังเกตว่ากฎหมายมิได้ก าหนดไว้โดยชัดเจนว่าการให้ความ
ยินยอมนั้นต้องท าโดยวิธีใด เช่น สามารถให้ความยินยอมโดยวาจาได้หรือไม่ เป็นต้น ในกรณีที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์เรือที่ถูกน ามาจ านองไปให้บุคคลอ่ืนนั้น จ านองย่อมไม่ได้รับความกระทบกระเทือน แต่ยังคงตกติด
ไปกบัเรือ ดังนั้นเจ้าของเรือรายใหม่จึงต้องรับภาระจ านองต่อไปด้วย 

การบังคับจ านอง21 
เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว22แต่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือช าระหนี้ไม่ถูกต้องตามสัญญา 

ผู้รับจ านองมีสิทธิบังคับจ านองได้ 23ส าหรับวิธีการและระยะเวลาในการบังคับจ านองนั้นกฎหมายเวียดนามให้
สิทธิคู่สัญญาให้สามารถตกลงกันได้เอง เช่น คู่สัญญาอาจตกลงบังคับจ านองโดยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ขาย
ทรัพย์ที่น ามาจ านองแล้วน าเงินมาช าระหนี้ หรือบังคับจ านองหลุด หรือผู้รับจ านองอาจรับช าระเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาช าระหนี้แทนลูกหนี้ เป็นต้น ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ได้ท าความตกลงกัน
ไว้ กฎหมายก าหนดให้บังคับจ านองโดยวิธีการขายทอดตลาด 24 โดยก่อนหน้าที่จะมีการขายทอดตลาด 
กฎหมายก าหนดให้ผู้ขายทอดตลาดต้องท าการประกาศ ณ สถานที่ที่มีการขายทอดตลาด และประกาศผ่าน
ทางสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ปริมาณ คุณภาพ และรายการทรัพย์สินที่จะมีการขาย
ทอดตลาด โดยต้องประกาศล่วงหน้าก่อนที่จะมีการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 7 วัน25  

                                                           
20 VIETNAM MARITIME CODE, Article 34(1) 

21 เนื่องจากประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีไม่ได้ก าหนดถึงเร่ืองการบังคับจ านองเอาไว้จึงต้องน ากฎหมายอื่นที่เกีย่วข้องมาพิจารณา
ตามที่ VIETNAM MARITIME CODE, Article 33 (2) ก าหนดไว ้

22 กรณีลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย CIVIL CODE OF VIETNAM, Article 387 บัญญัติไว้ว่า “In cases of bankruptcy, civil 
obligations shall terminate in accordance with the law on bankruptcy.” ดังนั้น สัญญาจึงต้องสิ้นสุดลงเพราะเหตุแห่งการล้มละลาย
ของลูกนี้ และเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิบังคับจ านองได้นับแต่วันที่ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 

23 CIVIL CODE OF VIETNAM, Article 355 

24 CIVIL CODE OF VIETNAM, Article 336 

25 CIVIL CODE OF VIETNAM, Article 456 
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กรณีที่มีการน าเรือเดินทะเลไปจ านองซ้อน หากหนี้รายใดถึงก าหนดช าระแล้วและผู้รับจ านอง
ประสงค์จะบังคับช าระหนี้จากเรือที่น ามาจ านองนั้น ผู้รับจ านองจะต้องแจ้งการบังคับจ านองให้ผู้รับจ านองทุก
รายทราบด้วย ทั้งนี้กฎหมายให้ถือว่าการจ านองรายอื่นๆ นั้นถึงก าหนดช าระแล้วโดยผลแห่งกฎหมาย26  

ในด้านของการช าระหนี้ เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินจะถูกน ามาหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ขายทรัพย์สินนั้นก่อนที่จะน ามาช าระให้ผู้รับจ านอง และในกรณีที่หนี้จ านองนั้นเป็นหนี้เงินกู้ยืม เงินที่ได้จาก
การขายทรัพย์สินที่น ามาจ านองจะถูกช าระตามล าดับดังนี้ หนี้เงินกู้ยืม > ดอกเบี้ย > ค่าปรับ > ค่าสินไหมทน
แทนเพ่ือความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีเงินที่ได้จากการขายทรัพย์จ านองมีมากกว่าจ านวนหนี้ ให้น าเงินส่วน
ที่เหลือส่งคืนแก่ผู้จ านอง หากเงินที่ได้จากการขายทรัพย์จ านองมีไม่เพียงพอช าระหนี้ ผู้จ านองมีหน้าที่ช าระ
หนี้ส่วนที่เหลือ27 

บุริมสิทธิทางทะเลตามกฎหมายเวียดนาม 
ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้บัญญัติเรื่องบุริมสิทธิทางทะเล

เอาไว้ใน หมวดที่ 6 ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพียง 4 มาตรา ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ ความหมายของบุริมสิทธิ
ทางทะเล สิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเล ล าดับการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเล และ
ความระงับของบุริมสิทธิทางทะเล 

ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ให้ความหมายของค าว่า
บุริมสิทธิทางทะเลว่า เป็นสิทธิที่ของเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  37 แห่งประมวล
กฎหมายนี้ ในการเรียกร้องให้เจ้าของเรือ ผู้ชาร์เตอร์เรือ หรือผู้ด าเนินงานเรือ ช าระค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ความเสียหายที่เรือนั้นได้ก่อให้เกิดข้ึนได้ก่อนบุคคลอ่ืน28 จะเห็นได้ว่าบุริมสิทธิทางทะเลจะเกิดได้จะต้องมีสิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจากเรือและสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนดไว้จึงจะเกิดบุริมสิทธิ
ทางทะเล อาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่าบุริมสิทธิทางทะเลเกิดขึ้นได้โดยผลของกฎหมายเท่านั้น และสามารถ
เกิดข้ึนได้แม้ว่าเรือที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่เรือของลูกหนี้ก็ตาม เช่น กรณีที่เรือที่ผู้ชาร์เตอร์เรือไปท า
ละเมิดต่อบุคคลอ่ืนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ เช่นนี้ผู้เสียหายก็จะมีบุริมสิทธิเหนือเรือแม้ว่าผู้ชาร์เตอร์เรือจะ
ไม่ใช่เจ้าของเรือก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้วบุริมสิทธิก็มีผลสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีการท าเป็นสัญญาหรือน าไปจด
ทะเบียนแต่อย่างใด  

บุริมสิทธิทางทะเลตามกฎหมายเวียดนามนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่เหนือเรือเดินทะเล 
และบุริมสิทธินี้จะไม่ถูกกระทบกระเทือนแม้ว่าเรือเดินทะเลนั้นจะถูกขาย หรือโอนเปลี่ยนมือให้บุคคลอ่ืน
เปลี่ยนตัวผู้ชาร์เตอร์เรือ หรือเปลี่ยนตัวผู้ด าเนินงานเรือ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะทราบหรือไม่ก็ตามว่ามี

                                                           
26 CIVIL CODE OF VIETNAM, Article 324(3) 

27 CIVIL CODE OF VIETNAM, Article 338 

28 VIETNAM MARITIME CODE, Article 36(1) 
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บุริมสิทธิเหนือเรือล าดังกล่าว29 และบุริมสิทธิทางทะเลเหนือเรือเดินทะเล จะไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าเรือเดิน
ทะเลดังกล่าวจะถูกจดจ านองหรือถูกเจ้าของน าออกไปเป็นประกันการช าระหนี้โดยวิธีอ่ืน 

สิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเล30  
กฎหมายเวียดนามก าหนดสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. สิทธิเรียกร้องเพ่ือค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเรือกลับประเทศ ค่าประกันสังคม และเงิน

อ่ืนๆ ของนายเรือ ลูกเรือ และคนบนเรืออ่ืนๆ 
2.สิทธิเรียกร้องเพ่ือการเสียชีวิต ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย อันเกิดจากการ

ด าเนินการของเรือเดินทะเลโดยตรง 
3. สิทธิเรียกร้องเพ่ือค่าธรรมเนียมการเทียบท่าเรือ ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระยกขน

สินคา้ ในการน าร่อง และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของท่าเรือ 
4. สิทธิเรียกร้องเพ่ือการช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage) 
5. สิทธิเรียกร้องเพ่ือค่าเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการ

กระท าละเมิดในการด าเนินงานเรือ 
จะเห็นได้ว่าสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลนั้นอาจมีมูลเหตุมาจากการกระท าละเมิดเช่น

เรือโดนกัน และจากการท าสัญญา เช่น การผิดสัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น  
 
ล าดับในการรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้มีบุริมสิทธิทางทะเล  
เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้แก่ตนได้ก่อน

เจ้าหนี้จ านอง เจ้าหนี้ที่มีประกันการช าระหนี้ประเภทอ่ืน31 และเจ้าหนี้สามัญ แต่ระหว่างเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ
ด้วยกันนั้น ล าดับในการช าระหนี้จะเป็นไปตามที่มาตรา 37 ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามได้ก าหนดสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลไว้ 5 ข้อ32ดังนี้ 

- ล าดับแรก เจ้าหนี้เพ่ือสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเรือกลับประเทศ  
ค่าประกันสังคม และเงินอ่ืนๆ ของนายเรือ ลูกเรือ และคนบนเรืออ่ืนๆ 

- ล าดับที่สอง เจ้าหนี้เพ่ือสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการเสียชีวิต ความเสียหายต่อร่างกายหรือ
อนามัย อันเกิดจากการด าเนินการของเรือเดินทะเลโดยตรง  

- ล าดับที่สาม เจ้าหนี้เพ่ือสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากค่าธรรมเนียมการเทียบท่าเรือ ค่าประกันภัย 
ค่าธรรมเนียม ค่าภาระยกขนสินค้า ในการน าร่อง และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของท่าเรือ 

                                                           
29 VIETNAM MARITIME CODE, Article 36(5) 

30 VIETNAM MARITIME CODE, Article 37 

31 VIETNAM MARITIME CODE, Article 36 (2) 

32 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(1) 
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- ล าดับที่สี่ เจ้าหนี้เพื่อสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage) 
- ล าดับสุดท้าย เจ้าหนี้เพ่ือสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากค่าเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหายหรือ

เสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าละเมิดในการด าเนินงานเรือ 
สิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลแต่ละล าดับอาจมีเจ้าหนี้ที่ มีบุริมสิทธิได้หลายราย เช่น  

กลุ่มลูกเรือซึ่งไม่ได้รับการช าระค่าจ้างท างานบนเรือ หรือกรณีที่เรือโดนกันเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตหลายราย เป็นต้น กฎหมายได้ก าหนดว่าในกรณีที่มีเงินไม่พอช าระหนี้ ให้เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิล าดับ
เดียวกันได้รับช าระหนี้ตามอัตราส่วนแห่งหนี้ของตน33 

สิทธิเรียกร้องทางทะเลที่เกิดจากเหตุเดียวกันให้ถือว่าขึ้นพร้อมกัน34 เช่น ในการท าละเมิดของ
เรือครั้งหนึ่งท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและท าให้ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนเสียหาย เช่นนี้ เมื่อสิทธิเรียกร้องทั้งสอง
รายเกิดขึ้นเพราะสาเหตุเดียวกันกฎหมายให้ถือว่าสิทธิเรียกร้องทั้งสองรายนั้นเกิดขึ้นพร้อมกัน การจะ
พิจารณาล าดับการได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิจะต้องพิจารณาตามล าดับที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ดังนั้น จากกรณีตัวอย่าง เจ้าหนี้บุริมสิทธิอันเกิดจากการได้รับบาดเจ็บจะได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ
อันเกิดจากความเสียหายของทรัพย์สิน  

สิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิที่เกิดขึ้นในเที่ยวเดินทางครั้งหลังจะมีล าดับการรับช าระหนี้ก่อนสิทธิ
เรียกร้องที่มีบุริมสิทธิที่เกิดขึ้นในเที่ยวเดินทางครั้งก่อน35 การก าหนดเช่นนี้ก็เป็นไปตามหลัก last in time is 
first in right ซึ่งหลักนี้เกิดข้ึนเนื่องจากบุริมสิทธิทางทะเลเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย และมีผลสมบูรณ์ได้
โดยผู้ทรงบุริมสิทธิไม่ต้องครอบครองเรือและไม่ต้องมีการจดทะเบียน จึงเป็นการสร้างภาระให้แก่
บุคคลภายนอกที่ไม่รู้ถึงความมีอยู่ของบุริมสิทธิทางทะเลนั้น หลักนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือเร่งรัดให้เจ้าหนี้ที่มี
บุริมสิทธิบังคับช าระหนี้ตามสิทธิของตนโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้บุริมสิทธิตกติดไปกับเรือนานเกินไป36 

สิทธิเรียกร้องทางทะเลอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างแรงงานที่ท าเพ่ือการเดินทางหลายเที่ยวให้อยู่
ในล าดับเดียวกับสัญญาจ้างแรงงานที่ท าในเที่ยวการเดินทางสุดท้าย37 ตัวอย่างเช่น นาย A ได้รับการว่าจ้างให้
ท างานบนเรือส าราญสัญชาติเวียดนามที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – 
ประเทศสิงคโปร์ โดยนาย A ได้เข้าท าสัญญาจ้างในวันที่ 1 มกราคม 2556 เพ่ือการท างานบนเรือส าราญ
จ านวน 12 เที่ยวเดินทาง ต่อมาปรากฏว่าในเที่ยวเดินทางที่ 12 ปรากฏว่ามีผู้โดยสารจ านวนมาก จึงได้มีการ
จ้างนาย B เพ่ือมาให้บริการผู้โดยสารบนเรือในเที่ยวเดินทางที่ 12 โดยนาย B ได้ท าสัญญาเมื่อวันที่  
1 ธันวาคม 2556 ต่อมาปรากฏว่าเกิดปัญหาที่ท าให้เจ้าของเรือส าราญไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่พนักงานที่

                                                           
33 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(2) 

34 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(3) 

35 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(4) 

36 Maraist. F.L., Admiralty in a Nutshell (Minnesota: West Publishing Co, 1991), p.103. 

37 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(5) 
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ท างานบนเรือได้ ดังนี้ นาย A และนาย B จะกลายเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิในล าดับเดียวกันและมีสิทธิได้รับช าระ
หนี้พร้อมกัน แม้ว่าการท าสัญญาจะต่างกันเป็นเวลานานก็ตาม  

อย่างไรก็ตาม ล าดับในการช าระหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่สิทธิเรียกร้องอันเนื่องมาจาก
การช่วยเหลือกู้ภัยได้เกิดขึ้นหลังจากเกิดสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลแล้ว สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการ
ช่วยเหลือกู้ภัยจะอยู่ในล าดับก่อนสิทธิเรียกร้องทางทะเลอ่ืนที่มีอยู่ก่อนแล้ว 38 ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2556 เรือ A ได้พุ่งชนแท่นขุดเจาะน้ ามันกลางทะเล ท าให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บ และแท่นขุดเจาะ
น้ ามันได้รับความเสียหาย ต่อมาขณะเรือ A เดินทางไปยังประเทศปลายทาง เรือ A ได้ชนกับหินโสโครกใต้
ทะเลท าให้เรือรั่วและมีน้ าเข้าเรือเป็นจ านวนมาก และได้รับการช่วยเหลือกู้ภัยจากเรือ B ในวันที่10 มิถุนายน 
2556 จากตัวอย่างนี ้มีเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิเหนือเรือ A สามรายด้วยกันคือ  

 - ลูกเรือท่ีได้รับบาดเจ็บจากการด าเนินการของเรือ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556    
 - เจ้าของแท่นขุดเจาะน้ ามันที่ได้รับความเสียหายจากการท าละเมิดในการด าเนินงานของ

เรือ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556    
 - เรือ B ซ่ึงเป็นผู้ช่วยเหลือกู้ภัย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556  
เนื่องจากสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัยได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เรือมีบุริมสิทธิอยู่

แล้ว สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัยจึงเลื่อนขึ้นมาเป็นล าดับแรกที่จะได้รับช าระหนี้ ทั้งนี้
เนื่องจากกฎหมายเล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้การช่วยเหลือกู้ภัย อีกทั้ง การช่วยเหลือกู้ภัยที่เกิดขึ้น
ภายหลังนั้นช่วยรักษาเรือไม่ให้สูญหายหรือยับยั้งไม่ให้เรือเสียหายมากขึ้น จึงเป็นการรักษาประโยชน์ให้แก่
เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิอยู่ก่อนหน้าการช่วยเหลือกู้ภัยด้วย ล าดับในการช าระหนี้ตามตัวอย่างนี้จึงเป็นดังนี้ เรือ B 
มีสิทธิได้รับช าระหนี้เป็นล าดับแรก ส่วนกรณีท่ีลูกเรือได้รับบาดเจ็บและแท่นขุดเจาะน้ ามันได้รับความเสียหาย
นั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกันกฎหมายถือว่าเกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นพร้อมกัน จึงต้องพิจารณาล าดับการได้รับช าระ
หนี้ตามล าดับที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น ลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บจึงมีสิทธิได้รับช าระหนี้เป็นล าดับที่สอง และ
เจ้าของแท่นขุดเจาะที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับช าระหนี้เป็นล าดับสุดท้าย 

ในกรณีที่มีสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง สิทธิเรียกร้ องเพ่ือการ
ช่วยเหลือกู้ภัยในครั้งหลังจะมีล าดับที่จะได้รับช าระหนี้ก่อนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัย  
ครั้งก่อน39 ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การช่วยเหลือกู้ภัยในครั้งหลังนี้ช่วยรักษาเรือ
เอาไว้ จึงเป็นการรักษาประโยชน์ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิรายเดิม  

 
 
 

                                                           
38 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(1) 

39 VIETNAM MARITIME CODE, Article 38(5) 
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ความระงับของบุริมสิทธิทางทะเล40  
บุริมสิทธิทางทะเลนั้นเกิดขึ้นด้วยผลของกฎหมายและเกิดขึ้นทันทีที่มีสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้น 

เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเลมีจะสามารถบังคับใช้สิทธิของตนได้โดยการร้องขอต่อศาลที่มีอ านาจให้กักเรือเดิน
ทะเล41 โดยจะต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บุริมสิทธิยังไม่ระงับไป และระยะเวลาที่บุริมสิทธิทาง
ทะเลระงับสิ้นไปจะเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

1.บุริมสิทธิทางทะเลจะระงับไปเม่ือพ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่บุริมสิทธิเกิดขึ้น โดยกฎหมาย
ก าหนดให้ค านวณระยะเวลา 1 ปี ดังนี้  

 -กรณีสิทธิเรียกร้องเกิดจากการช่วยเหลือกู้ภัย บุริมสิทธิทางทะเลจะระงับไปเมื่อพ้น
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันสุดท้ายที่มีการปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัย 

 - กรณีสิทธิเรียกร้องเพ่ือความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการด าเนินการของเรือเดิน
ทะเล บุริมสิทธิทางทะเลจะระงับไปเม่ือพ้นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เกิดความสูญหรือเสียหาย 

 - กรณีสิทธิเรียกร้องเกิดจากเหตุอ่ืนๆ เช่น เกิดจากการผิดสัญญา บุริมสิทธิทางทะเล  
จะระงับไปเมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันครบก าหนดช าระ 

2. บุริมสิทธิทางทะเลจะระงับสิ้นไปเม่ือเจ้าของเรือ ผู้ชาร์เตอร์เรือ หรือผู้ด าเนินการเรือได้ช าระ
หนี้ทั้งหมดแก่เจ้าหนี้ แต่ในกรณีที่บุคคลอ่ืนที่มีอ านาจได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปในนามของเจ้าของเรือ  
ผู้ชาร์เตอร์เรือ หรือผู้ด าเนินการเรือ บุริมสิทธิทางทะเลจะยังคงมีอยู่กับบุคคลที่ช าระหนี้นั้น 

3. กรณีที่ศาลไม่สามารถบังคับตามสิทธิที่จะสั่งกักเรือเดินทะเลในน่านน้ าภายใน ทะเลอาณา
เขต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเลซึ่งเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานหรือส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ความระงับของบุริมสิทธิทางทะเลจะขยายออกไป โดยบุริมสิทธิจะ
สิ้นสุดเมื่อพ้น 30 วัน ภายหลังจากเรือดังกล่าวได้มาถึงท่าเรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นครั้งแรก 
ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปนั้นต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่เกิดบุริมสิทธิทางทะเล ตัวอย่างเช่น เรือ A ได้
แล่นโดยประมาทท าให้ไปชนเข้ากับแท่นขุดเจาะน้ ามันของบริษัท B ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างที่บริษัท B ก าลังด าเนินการเพ่ือจะร้องขอให้ศาลที่มีเขตอ านาจสั่งกักเรือ A 
นั้น ปรากฏว่าเรือ A ได้ออกไปจากน่านน้ าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว ท าให้ศาลไม่อาจสั่งกักเรือ A 
ได้  บุริมสิทธิทางทะเลจะระงับสิ้นไปตามแต่ละกรณีดังนี้ 

 - กรณีที่ เรือ A เดินทางเข้ามาถึงท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีก
ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท าละเมิด บุริมสิทธิจะระงับสิ้นไปเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันกระท าละเมิด 

                                                           
40 VIETNAM MARITIME CODE, Article 39 

41 VIETNAM MARITIME CODE, Article 36(3) 

ในส่วนนี้มีผู้แสดงความเห็นว่ากฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกีย่วกับการกักเรือทีก่ าหนดว่าศาลที่มีอ านาจจะต้องรับ
พิจารณาคดีเสียก่อนจึงจะมีอ านาจออกหมายกักเรือได้นั้น ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล ที่ต้องด าเนินการกักเรือโดยเร็วและเป็นความลับ 
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 - กรณีท่ี เรือ A เดินทางเข้ามาถึงท่าน้ าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อพ้นระยะเวลา 
1 ปีนับแต่วันท าละเมิดแต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันกระท าละเมิด บุริมสิทธิจะระงับสิ้นไปเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่
วันที่เรือ A เข้ามาถึงท่าเรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่ระยะเวลา 30 วันนี้ต้องไม่เกินกว่า 2 ปีนับ
แต่วันกระท าละเมิด 

 - กรณีท่ี เรือ A เดินทางเข้ามาถึงท่าน้ าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อพ้นระยะเวลา 
2 ปีนับแต่วันกระท าละเมิด ในกรณีนี้ไม่สามารถที่จะขอให้มีการกักเรือได้แล้วเนื่องจากบุริมสิทธิสิ้นผลไปแล้ว 

การจ านองเรือตามกฎหมายไทย  
พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 ได้บัญญัติก าหนดเกี่ยวกับการ

จ านองเรือเอาไว้ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 มิได้ให้ความหมายของการ

จ านองเรือเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 แล้วก็อาจ
กล่าวได้ว่าการจ านองเรือก็คือสัญญาซึ่งผู้จ านองเอาเรือของตนตราไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับ
จ านอง เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบเรือที่จ านองนั้นให้แก่ผู้รับจ านอง โดยเรือที่จะอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเรือที่มีขนาดหกสิบตันกรอสขึ้นไปที่เดินด้วยเครื่องจักรกลไม่ว่าจะใช้
ก าลังอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตามและเป็นเรือที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเลตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยด้วย 

การจ านองเรือไทยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียน โดยการจดทะเบียน
สามารถท าได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยสถานที่จดทะเบียนจ านองเรือในประเทศคือ ที่ท าการ 
นายทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ คือ สถานเอกอัครราชฑูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทย 

สัญญาจ านองเรือจะครอบไปถึงเครื่องอุปกรณ์ประจ าเรือและสิ่งของอ่ืนๆ ที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องมีไว้ประจ าเรือไม่ว่าสิ่งดังกล่าวจะมีอยู่แล้วในเวลาที่จดทะเบียนจ านองหรือมีขึ้นภายหลังจากการจ านอง 
และกรณีที่เรือที่จ านองสูญหรือเสียหายไปการจ านองเรือจะครอบไปถึงค่าเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความสูญหรือเสียหายของเรือ ค่าช่วยเหลือกู้ภัย และค่าสินไหมทดแทนจากการประกันเรือที่
เจ้าของเรือมีสิทธิได้รับ 

กรณีการขายหรือการโอนเปลี่ยนมือทรัพย์เป็นวัตถุแห่งการจ านองนั้น กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้
ชัดเจนว่าสามารถท าได้หรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 736 
– 738 ก็พอจะกล่าวได้ว่าสามารถขายหรือโอนเปลี่ยนมือทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งการจ านองได้ 

สัญญาจ านองจะระงับไปเมื่อหนี้ที่เป็นประกันระงับไป หรือเมื่อผู้รับจ านองได้ปลดจ านองให้แก่ 
ผู้จ านอง 

 
 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/à¹�à¸¡à¸·à¸à¸�à¸�à¹�à¸²
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ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายเวียดนาม 
กฎหมายจ านองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นแม้จะบัญญัติขึ้นภายหลังกฎหมายไทย

กว่าสิบปี แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการจ านองเรือของไทยนั้ นกลับไม่ได้แตกต่างกันใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญมากนัก ดังจะสามารถเปรียบเทียบได้ตามตารางดังนี้ 

 
เรื่อง กฎหมายไทย กฎหมายเวียดนาม ความเห็น 

กฎหมาย
บังคับใช้กับเรือ
ที่จดทะเบียน
จ านอง 

ม.4 แห่ง พ.ร.บ.การจ านองเรือ
ฯ ก าหนดให้เรือขนาดหกสิบตัน
กรอสขึ้นไปที่เดินด้วยเครื่องจักรกล
ที่มีลักษณะส าหรับใช้ในทะเลตาม
กฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน้ าไทยอยู่ภายใต้
บังคับ พ.ร.บ.การจ านองเรือฯ หาก
เป็นเรือชนิดอ่ืนจะตกอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช 2481 

VIETNAM MARITIME 
CODE, Article 33(1) ใช้
บังคับกับเรือหรือวัตถุลอยน้ า
ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และใช้
เพ่ือการเดินทางในทะเล แต่
ไม่รวมถึง เรือของทหาร เรือที่
ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
และไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การค้า และเรือประมง 

กฎหมายไทยก าหนด
เรื่องกฎหมายที่ใช้บังคับ
กับการจ านองเรือไว้เป็น 2 
มาตรฐานโดยขึ้นอยู่กับ
ขนาดของเรือ ในขณะที่
กฎหมายเวียดนาม
ก าหนดให้ประมวล
กฎหมายพาณิชยนาวีมีผล
ใช้บังคับกับเรือเดินทะเล
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามจาก
ค านิยามของกฎหมาย
เวียดนามเองก็ไม่ได้มีการ
ให้ค านิยามของค าว่าเรือ
ของทหาร เรือท่ีใช้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและไม่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 
และเรือประมง ไว้จึงอาจะ
เกิดปัญหาในการตีความได้
เช่นกัน 

สถานที่จด
ทะเบียนจ านอง 

ม.12 และ ม.13 แห่งพ.ร.บ.การ
จ านองเรือฯ ให้ด าเนินการจด
ทะเบียนเรือได้ที่ที่ท าการนาย
ทะเบียนเรือประจ าเมืองท่าขึ้น
ทะเบียนของเรือนั้น และใน
ต่างประเทศ สามารถจดทะเบียน
ได้ที่สถานเอกอัครราชฑูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทย 

VIETNAM MARITIME 
CODE, Article 35(2) ให้ยื่น
จดทะเบียนต่อ Vietnam 
National Register of Ships  

โดยสามารถไปจดทะเบียน
ด้วยตัวเอง หรือโดยการส่ง
ไปรษณีย์ และยังมีการออก
กฎหมายรองรับการจด

กฎหมายเวียดนามมี
ความทันสมัยกว่ากฎหมาย
ไทย โดยมีการออก
กฎหมายรองรับการจด
ทะเบียนออนไลน์ ซึ่งใน
อนาคตหากมีการพัฒนาให้
สามารถจดทะเบียน
จ านองเรือเดินทะเลแบบ



65  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 

ทะเบียนออนไลน์ในอนาคต ออนไลน์ได้ก็จะก่อให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น  

จ านองเรือ
ครอบไปถึงสิ่ง
ใดบ้าง 

ม.9 และ ม.10 แห่งพ.ร.บ.การ
จ านองเรือฯ 

-เครื่องอุปกรณ์ประจ าเรือและ
สิ่งของอ่ืนๆ ที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องมีไว้ประจ าเรือ  
- ค่าเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 
(General Average) ที่เจ้าของเรือ
มีสิทธิได้รับ 
-ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการสูญหาย
หรือเสียหายของเรือหรือสิ่งของที่
สิทธิจ านองเรือครอบไปถึง
เนื่องจากการใช้เรือท าการ
ช่วยเหลือกู้ภัย 
- ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการกระท า
ละเมิดท่ีเป็นเหตุให้เรือหรือสิ่งของ
ที่สิทธิจ านองครอบไปถึงสูญหาย
หรือเสียหาย 

-ค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าของมี
สิทธิได้รับจากผู้รับประกันภัย 

 

ไม่ได้ก าหนดไว้ กฎหมายไทยก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะจึงมีความ
ชัดเจนมากกว่า และเป็น
การให้ความคุ้มครองผู้รับ
จ านองมากกว่ากฎหมาย
เวียดนาม  

การบังคับ
จ านอง 

ใช้สิทธิทางศาลเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
ช าระหนี้ หรือเม่ือเรือที่จ านองหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่จ านองครอบไปถึง
สูญหายหรือเสียหายจนไม่เพียงพอ
ต่อการช าระหนี้ 

CIVIL CODE OF 
VIETNAM ให้สิทธิคู่สัญญาตก
ลงวิธีการในการบังคับจ านอง
ได้เอง หากไม่ได้มีการตกลง
กันไว้ให้บังคับจ านองโดยการ
ขายทอดตลาด 

กฎหมายเวียดนามมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า 
เนื่องจากเปิดโอกาสให้
คู่สัญญา 
ตกลงกันถึงวิธีการบังคับ
จ านองในแบบที่คู่สัญญา
เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม
การเปิดโอกาสให้คู่สัญญา
ตกลงกันได้ก็อาจก่อให้เกิด
ปัญหาบางประการ เช่น 
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คูส่ัญญาฝ่ายที่มีอ านาจ
เหนือกว่าอาจเป็นผู้
ก าหนดเงื่อนไขในการ
บังคับจ านองให้เป็นคุณแก่
ฝ่ายตนมากเกินไป เป็นต้น 

 
 
 
บุริมสิทธิทางทะเลตามกฎหมายไทย 
เรื่องบุริมสิทธิทางทะเลของไทยนั้น พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.

2537 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 22 – 28 ซึ่งพอจะสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
กฎหมายไม่ได้ให้ความหมายของค าว่าบุริมสิทธิทางทะเลเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณาจากต้นร่างของ

พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 และการให้ความเห็นของนักวิชาการ42  
จึงพอท าความเข้าใจได้ว่า บุริมสิทธิทางทะเล เป็นสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่เหนือเรือ ในอันที่จะได้รับช าระหนี้
จากเรือและทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ภายใต้บุริมสิทธิได้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืน บุริมสิทธิทางทะเลเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น  
โดยผลของกฎหมาย และเม่ือเกิดบุริมสิทธิขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องน าไปจดทะเบียน  

พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 ก าหนดสิทธิเรียกร้องที่มี
บุริมสิทธิทางทะเลไว้ 4 ข้อ คือ 

1 สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการท างานในฐานะนายเรือ ลูกเรือหรือคนประจ าเรือของเรือ 
2. สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการด าเนินงานของ

เรือ 
3. สิทธิเรียกร้องเอาค่าตอบแทนในการช่วยเหลือกู้ภัย 
4. สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดที่เกิดจากการด าเนินงานของเรือแต่ไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับ

การสูญหายหรือเสียหายของสินค้าและสิ่งของของผู้โดยสารที่อยู่ในเรือล านั้น 
เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิทางทะเลจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้จ านอง เจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเจ้าหนี้สามัญ กรณีการรับช าระหนี้ระหว่างเจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเล

                                                           
42 ท่านอาจารย์สมพร  ไพสิน เคยอธิบายไว้ในบทความ เรื่อง บุริมสิทธิทางทะเลและสิทธิจ านองเหนือเรือเดินทะเล ว่าบุริมสิทธิทาง

ทะเลคือ หนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่ต่อเจ้าของเรือ และกฎหมายก าหนดให้เรือนั้นเป็นหลักประกันการช าระหนี้โดยที่ เจ้าหนี้ไม่ต้องจด
ทะเบียนสิทธิของตนไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่  

ท่านอาจารย์จุฬา  สุขมานพ เคยอธิบายไว้ในบทความ เร่ือง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยบุริมสิทธิและการจ านองทางทะเล 1993 
ว่าบุริมสิทธิทางทะเล คือ สิทธิที่จะได้รับช าระหนี้จากเรือที่ก่อให้เกิดหนี้ ก่อนเจ้ าหนี้รายอื่นของเจ้าของเรือนั้น หากมีการบังคับคดีโดยน าเรือ
ดังกล่าวออกขายทอดตลาดหรือโดยการขายตามค าสั่งศาลโดยวิธีที่กฎหมายก าหนด 
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ด้วยกันเอง ล าดับของการได้รับช าระหนี้เป็นไปตามล าดับของสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเล และเจ้าหนี้
ที่มีบุริมสิทธิในล าดับเดียวกันให้ได้รับช าระหนี้ตามอัตราส่วนหนี้ของตน เว้นแต่กรณีที่สิทธิเรียกร้องอันเกิด
จากการช่วยเหลือกู้ภัยได้เกิดขึ้นภายหลังจากบุริมสิทธิล าดับอ่ืน กรณีนี้ให้สิทธิเรียกร้องจากการช่วยเหลือกู้ภัย
ได้รับช าระหนี้เป็นล าดับแรก 

บุริมสิทธิทางทะเลสามารถระงับสิ้นไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
1. เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ของเรือที่มีบุริมสิทธิให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วและผู้รับโอนได้มีหนังสือแจ้ง

ให้เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเลยื่นข้อเรียกร้องของตนแล้วแต่เจ้าหนี้บุริมสิทธิเพิกเฉยไม่ยื่นข้อเรียกร้องตามเวลา
ก าหนด 

2. เมื่อพ้นก าหนด 1 ปีนับแต่วันที่เกิดบุริมสิทธิ 
3. เมื่อขายเรือไปตามค าสั่งศาล 
4. เมื่อผู้รับจ านองเอาเรือจ านองหลุด 
5. เมื่อมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบเรือ 
ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายเวียดนาม 
เรื่องการก าหนดสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเล กฎหมายเวียดนามก าหนดประเภทสิทธิ

เรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลไว้มากกว่าโดยรวมถึงสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการใช้ท่าเรือด้วย ซึ่งผู้เขียน  
เห็นว่า เรือเดินทะเลจะต้องเก่ียวข้องกับท่าเรือและการให้บริการต่างๆ ของท่าเรือ ซึ่งการใช้บริการแต่ละครั้ง
ก็จะมีค่าบริการที่เรือจะต้องช าระแก่ท่าเรือเกิดขึ้น ประกอบกับเรือเดินทะเลเป็นทรัพย์สินที่มีการเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลา การให้หลักประกันแก่ผู้ให้บริการท่าเรือจะเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งมีผลเป็น
การส่งเสริมการลงทุนกิจการท่าเรือในประเทศและมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้ งยังเป็นการ
สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการ
เกี่ยวกับบุริมสิทธิทางทะเลและการจ านอง ค.ศ.1926 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการท าให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับบุริมสิทธิทางทะเลและการจ านอง ค.ศ.1967 และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยบุริมสิทธิทางทะเลและการจ านอง ค.ศ.1993 ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับ43ได้ก าหนดให้
สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการใช้ท่าเรือเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิด้วย นอกจากนั้นกฎหมายเวียดนามยัง
ก าหนดรายละเอียดของสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิแต่ละประเทศไว้ละเอียดมากกว่าประเทศไทย ซึ่งการ
ก าหนดเช่นนี้มีข้อดีตรงที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ สามารถใช้กฎหมายได้โดยมิต้องตีความมากนัก เช่น 
พระราชบัญญัติการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 ก าหนดให้สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการ
ท างานในฐานะนายเรือ ลูกเรือหรือคนประจ าเรือเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเล แต่มิได้ก าหนดไว้ว่า
สิทธิเรียกร้องดังกล่าวกินความถึงกรณีใดบ้างจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการตีความ 

เรื่องความระงับสิ้นไปของบุริมสิทธิทางทะเล กฎหมายไทยบัญญัติเหตุที่จะท าให้บุริมสิทธิทาง
ทะเลระงับสิ้นไปไว้มากกว่ากฎหมายเวียดนาม และก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ผู้เขียนเห็นว่าบุริมสิทธิทางทะเล

                                                           
43 ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตา่งก็ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 3 ฉบับนี ้
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เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่เหนือเรือและตกติดไปกับเรืออย่างเงียบๆ การที่กฎหมายก าหนดเหตุของการระงับไป
ซึ่งสิทธิไว้อย่างชัดแจ้งหลายเหตุนั้นก็เป็นการลดภาระให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ทราบถึงบุริมสิทธิที่มีเหนือเรือ
นั้น 

  
ตารางเปรียบเทียบสิทธิเรียกร้องที่มีบุริมสิทธิทางทะเลตามกฎหมายไทยและกฎหมายเวียดนาม 

เรื่อง พระราชบัญญัติการจ านอง
เรือและบุริมสิทธิทางทะเล 

พ.ศ.2537 

ประมวลกฎหมายพาณิชย
นาวีสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

ความเห็น 

สิทธิ
เรียกร้องที่มี
บุริมสิทธิทาง
ทะเล 

มาตรา 22 
1 สิทธิเรียกร้องอันเกิดจาก

การท างานในฐานะ นายเรือ 
ลูกเรือหรือคนประจ าเรือของ
เรือ 

 
 
2. สิทธิเรียกร้องเก่ียวกับ

การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของ
บุคคลใดๆ ที่เกิดจากการ
ด าเนินงานของเรือ 

 
3. สิทธิเรียกร้องเอา

ค่าตอบแทนในการช่วยเหลือ
กูภ้ัย 

 
 
 
4. สิทธิเรียกร้องในมูล

ละเมิดท่ีเกิดจากการด าเนินงาน
ของเรือแต่ไม่รวมถึงสิทธิ
เรียกร้องเกี่ยวกับการสูญหาย
หรือเสียหายของสินค้าและ
สิ่งของของผู้โดยสารที่อยู่ในเรือ
ล านั้น 

Article 37 
1. สิทธิเรียกร้องเพ่ือค่าจ้าง 

ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเรือกลับ
ประเทศ ค่าประกนัสังคม และ
เงินอ่ืนๆ ของนายเรือ ลูกเรือ 
และคนบนเรืออ่ืนๆ 

2.สิทธิเรียกร้องเพ่ือการ
เสียชีวิต หรือการได้รับบาดเจ็บ 
หรือปัญหาทางสุขภาพอ่ืนใด 
อันเกิดจากการด าเนินการของ
เรือเดินทะเล 

3. สิทธิเรียกร้องเพ่ือ
ค่าธรรมเนียมการเทียบท่าเรือ 
ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม ค่า
ภาระยกขนสินค้า ในการน าร่อง 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของ
ท่าเรือ 

4. สิทธิเรียกร้องเพ่ือการ
ช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage) 

 
 
 
 
5. สิทธิเรียกร้องเพ่ือ

ค่าเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สิน

กฎหมายเวียดนาม
ก าหนดรายละเอียด
ของสิทธิเรียกร้องที่มี
บุริมสิทธิไว้มากกว่า
และมีความชัดเจน
มากกว่ากฎหมายไทย 
ซึ่งท าให้ลดปัญหาเรื่อง
การตีความได้มากกว่า
กฎหมายไทย  



69  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 

สูญหายหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระท าละเมิด
ในการด าเนินงานเรือ 

ความระงับ
ไปซึ่งบุริมสิทธิ
ทางทะเล 

มาตรา 27 – 28 
1. เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์

ของเรือที่มีบุริมสิทธิให้แก่บุคคล
อ่ืนและผู้รับโอนมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าหนี้บุริมสิทธิทางทะเลยื่นข้อ
เรียกร้องของตนแล้วแต่เจ้าหนี้
บุริมสิทธิเพิกเฉยไม่ยื่นข้อ
เรียกร้องตามเวลาก าหนด 

2. เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่เกิดบุริมสิทธิ 

3. เมื่อขายเรือไปตามค าสั่ง
ศาล 

4. เมื่อผู้รับจ านองเอาเรือ
จ านองหลุด 

5. เมื่อมีค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้ริบเรือ 

Article 39 
1. เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี

นับแต่เกิดบุริมสิทธิ 
2. เมื่อช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กฎหมายไทย
ก าหนดเหตุที่จะท าให้
บุริมสิทธิทางทะเล
ระงับสิ้นไปไว้มากกว่า
กฎหมายเวียดนาม ซึ่ง
เป็นการลดภาระแก่
บุคคลภายนอกซ่ึงไม่
ทราบถึงความมีอยู่
ของบุริมสิทธิเหนือเรือ 

 
จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ว่ากฎหมายว่าด้วยการจ านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลของ  

ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะออกมาใช้บังคับต่างกันนับสิบปี แต่เนื้อหาของกฎหมาย
กลับมีข้อแตกต่างในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่มากนัก อีกทั้งในบางประเด็นกฎหมายไทยยังมีการก าหนด
รายละเอียดเอาไว้ชัดเจนมากกว่า เช่น เรื่องจ านองเรือครอบไปถึงสิ่งใดบ้าง ความระงับไปซึ่งบุริมสิทธิทาง
ทะเล เป็นต้น  

หากจะพิจารณาในด้านของการบัญญัติกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น เห็นว่า
แม้จะมีการรวบรวมกฎหมายพาณิชยนาวีทั้งหมดเข้ามาจัดท าเป็นประมวลกฎหมายพาณิชยนาวี แต่ประมวล
กฎหมายฉบับดังกล่าวกลับมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องน้อยมาก โดยเนื้อหาที่ก าหนดไว้มีลักษณะเป็นเพียง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทางพาณิชยนาวีในเรื่องนั้นๆ ดังตัวอย่างเช่น บทบัญญัติใน
เรื่องการจ านองเรือเดินทะเลซึ่งมีอยู่เพียง 3 มาตรา การจะพิจารณาเรื่องการจ านองเรือเดินทะเลตาม
กฎหมายเวียดนามจ าเป็นจะต้องค้นหากฎหมายล าดับรองซึ่งบัญญัติไว้เพ่ือให้กิจกรรมทางพาณิชยนาวี
สามารถด าเนินไปได้ตามท่ีประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีวางแนวไว้ กฎหมายล าดับรองในที่นี้คือ DECREE 83 
ซึ่งออกตามความกฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายว่า
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ด้วยที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและคุ้มครองป่าไม้ โดย DECREE 83 จะก าหนดเกี่ยวกับหลักการในการ
จดทะเบียนหลักประกันการช าระหนี้เท่านั้น ในส่วนของรายละเอียดการด าเนินการตาม  DECREE 83 นั้นจะ
เป็นไปตามข้อบังคับซึ่งได้ประกาศใช้โดยอาศัยอ านาจตาม DECREE 8344 และหากจะพิจารณาเกี่ยวกับการ
บังคับจ านองก็จ าต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจ านองทรัพย์สินมาพิจารณาด้วย เป็นต้น 
อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบุริมสิทธิทางทะเลซึ่งประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีเวียดนามบัญญัติไว้เ พียง 4 
มาตรา ซึ่งยังขาดรายละเอียดในหลายด้าน เช่น บทบัญญัติที่ว่าด้วยการเริ่มต้นด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
บุริมสิทธิทางทะเล หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมเรื่องบุริมสิทธิทางทะเล ข้อก าหนดและวิธีใช้สิทธิที่มี
บุริมสิทธิทางทะเล เป็นต้น และในปัจจุบันยังคงไม่มีการออกกฎหมายล าดับรองมาใช้บังคับกับเรื่องนี้ ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าแม้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะได้มีการจัดท าประมวลกฎหมายพาณิชยนาวีมาแล้วถึง  2 
ฉบับ แต่ปรากฏว่าการบัญญัติกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความซับซ้อนและยากต่อการ
พิจารณามากกว่ากฎหมายไทย  และจะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายเวียดนามจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและมีผลใช้
บังคับหลังกฎหมายไทยนับสิบปี แต่ก็ไม่ปรากฏว่ากฎหมายเวียดนามในส่วนของการจ านองเรือและบุริมสิทธิ
ทางทะเลจะมีความทันสมัย มีความสมบูรณ์ หรือมีความแตกต่างจากกฎหมายไทยอย่างมีนัยส าคัญ 

จากการศึกษาได้ผลเป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งว่าเมื่อกฎหมายที่ออกมาใช้ควบคุมกิจการ 
พาณิชยนาวีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์มากไปกว่ากฎหมายที่ประเทศไทยมีอยู่ 
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศรวมถึงความสามารถของประชากรไทยและเวียดนามก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง แล้วเหตุใดกิจการทางพาณิชยนาวีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงได้พัฒนาไปไกลกว่าประเทศ
ไทย  อย่างไรก็ตาม หากมองในอีกมุมหนึ่งจะพบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาด้านการพาณิชยนาวีเป็นอย่างมาก จึงน่าคิดว่าหากในอนาคตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีการ
ปฏิรูประบบกฎหมายโดยแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่และท าให้กฎหมายสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กิจการพาณิชยนาวี
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะพัฒนาไกลไปกว่าประเทศไทยอีกมากขึ้นเท่าใด   

                                                           
44 Joint Circular No. 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT of March 30, 2012, guiding the registration and provision of 

information on aircraft pledge, aircraft mortgage and seagoing ship mortgage 

Circular 05/2011/TT-BTP guiding the implementation of some issues on registration, provision of information on 
secured transactions, contracts, notices of asset enumeration for enforcement of judgments through the direct methods, 
fax transmission, post office, electronic mails at the Registration Centers for Secured Transactions and Assets of the 
National Registration Authority for Secured Transactions under the Ministry of Justice  

ข้อบังคับทั้งสองฉบับนี้ไม่มีการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ 
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ตัวอย่างค าขอจดจ านองเรือเดินทะเล 45 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM 

 
                                                      .................Ngày .......tháng ......... năm ........ 
                                                                                 Date 
 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN 
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP MORTGAGE 
 
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký) 
 To: (name of ship registrar) 
                                         
Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:...............đã được ký kết ngày ……tháng .....  

năm …… giữa ...............................với  …………................................................, đề nghị……… đăng ký thế chấp tàu biển sau đây 
vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia  
Việt Nam tại ……  ……………kể từ ngày........tháng........năm ...... 

Based on the Mortgage Contract No:.........signed between ..... ….dated .........................., hereby request 
………. to register the mortgage of following ship into Vietnam National Ships Registration Book  at …………..  from the 
date of.............. 

Tên tàu (Name of ship):........................... Hô hiệu (Callsign)..................................... 
Loại tàu (Type of ship):.............................................................................................. 
Chủ tàu (Shipowner(s) :............................................................................................. 
Năm và nơi đóng (Year and place of build):.................................................................. 
Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):............... Trọng tải toàn phần (DWT):......................... 
Tổng dung tích (GT):............................. Dung tích thực (NT):.................................... 
Số đăng ký (Number of registration.):........ Ngày đăng ký (Date of registration):............. 
Người thế chấp (Mortgagor):...................................................................................... 
Người nhận thế chấp (Mortgagee):........................................................................ 
Thời gian đăng ký thế chấp:  từ ngày............. đến ngày..................................... 
Mortgage registration requested from ……………...to ……..... 

 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
Applicant 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                                                           
(sign, full name and seal) 

 
 

                                                           
45 ที่มา http:/www.moj.gov.vn/vbp/20%php1 
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ตัวอย่างค าขอยกเลิกการจดจ านองเรือเดินทะเล 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM 

 
                                                      .................Ngày .......tháng ......... năm ........ 
                                                                           Date 
 
TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN 
APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF SHIP MORTGAGE 
 
Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký) 
 To: (name of ship registrar) 
 
Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:...............đã được ký kết ngày ……tháng ..      năm …… 

giữa..........................................với......................................................... đề nghị xoá đăng ký thế chấp tàu biển sau đây 
trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày…… 

Based on the Mortgage Contract No......signed betwen …. and   …. dated........................, hereby 
request to deregister the mortgage of following ship in the Vietnam National Ship Registration Book from 
the date of..................................... 

Tên tàu (Name of ship):.................................. Hô hiệu (Callsign).................................. 
Loại tàu (Type of ship):.................................................................................................. 
Chủ tàu (Shipowner) :..................................................................................................... 
Số đăng ký (Number of registration):................... Ngày đăng ký (Date of registration).......... 
Người thế chấp (Mortgagor):................................................................................................................... 
Người nhận thế chấp (Mortgagee):.............................................................................................................. 
Ngày xóa thế chấp :................................................................................................................. 
Date of deregistry of mortgage  

 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
Applicant 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                                                        
 (sign, full name and seal) 
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THE VIETNAM MARITIME CODE 
Section 6 
TRANSFER OF OWNERSHIP AND MORTGAGE OF SEAGOING VESSELS 
Article 33. Mortgage of Vietnamese seagoing vessels  
1. The mortgage of a seagoing vessel means an act whereby the shipowner 

secures with his/her seagoing vessel the performance of his/her obligation to the obligee 
but is not required to hand over the vessel to the mortgagee for custody. 

2. Shipowners have the right to mortgage Vietnamese seagoing vessels under 
their ownership to mortgagees according to the provisions of this Code and other relevant 
provisions of law. 

3. Contracts for mortgage of Vietnamese seagoing vessels must be made in 
writing. The mortgage of Vietnamese seagoing vessels shall comply with the provisions of 
Vietnamese law. 

4. The provisions on mortgage of seagoing vessels shall also apply to the 
mortgage of seagoing vessels in course of building.  

Article 34. Principles of mortgage of Vietnamese seagoing vessels  
1. Mortgaged seagoing vessels must not change hands, unless it is consented by 

the mortgagees. 
2. Mortgaged seagoing vessels must be covered with insurance by their owners, 

unless otherwise agreed upon in mortgage contracts. 
3. Where the mortgagee has transferred the whole or part of his/her right to the 

debt secured with the mortgaged seagoing vessel to another person, the mortgage of such 
seagoing vessel shall be also transferred in the same way. 

4. A seagoing vessel may be used to secure several obligations, provided that its 
value is bigger than the aggregate value of the secured obligations, unless otherwise agreed 
upon. 

The priority order of mortgages is determined on the basis of the corresponding 
order of registered mortgages in the Vietnam National Register of Ships. 

5. The mortgage of a seagoing vessel owned by two or more owners must be 
consented by all the owners, unless otherwise agreed upon. 

6. Where a seagoing vessel suffers from total loss, the mortgage shall terminate; 
the mortgagee shall be prioritized to receive the indemnity paid by the insurer for the total 
loss of the seagoing vessel. 
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7. Mortgagees shall only keep copies of seagoing-vessel registration certificates 
of mortgaged seagoing vessels. 

Article 35. Registration of mortgages of Vietnamese seagoing vessels  
1. Registration of mortgage of a Vietnamese seagoing vessel has the following 

details: 
a/ The names and addresses of the head offices of the mortgagee and the 

shipowner; 
b/ The name and nationality of the mortgaged seagoing vessel; 
c/ The amount secured by the mortgage, interest rate and maturity. 
2. The mortgage of a seagoing vessel shall become effective from the time it is 

entered into the Vietnam National Register of Ships. 
3. Information on the registration of mortgages of Vietnamese seagoing vessels 

shall be supplied upon request. 
4. Registrants of mortgages of seagoing vessels and users of information on 

mortgages of seagoing vessels shall have to pay fees. 
Section 7 
 MARITIME LIENS 
Article 36. Maritime liens 
1. Maritime lien is the right of a person who lodges a maritime claim specified in 

Article 37 of this Law to priority in claiming compensation from the owner, charterer or 
operator of a seagoing vessel which has given rise to the maritime claim. 

Maritime claim is an act whereby a party requests the other party to perform 
the obligation arising in relation to maritime shipping. 

2. Maritime claims that give rise to maritime liens specified in Article 37 of this 
Code take priority over maritime claims secured by the mortgage of seagoing vessels and 
other security transactions. 

3. Maritime liens shall be exercised through competent courts in the form of 
decisions to arrest seagoing vessels which are related to maritime claims that have given 
rise to maritime liens. 

4. Persons who lodge maritime claims shall have maritime liens over seagoing 
vessels to secure the maritime claims specified in Article 37 of this Code, even though the 
seagoing vessels concerned have been mortgaged or their owners have conducted other 
security transactions to secure other obligations under contracts. 
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5. Maritime liens on seagoing vessels shall not be affected by a change of 
owners, charterers or operators, whether or not the purchasers of the seagoing vessels 
know that the vessels have been related to maritime claims that give rise to maritime liens. 

Article 37. Maritime claims giving rise to maritime liens  
1. Maritime claims for wages, repatriation costs, social insurance contributions, 

and other amounts due to shipmasters, officers and other members of shipcrews.  
2. Maritime claims for indemnity for loss of life, personal injuries, other health 

damage directly related to seagoing vessels' operation; 
3. Maritime claims for tonnage dues, maritime safety assurance dues, pilotage, 

wharfage, and other seaport dues and charges; 
4. Maritime claims for salvage remuneration; 
5. Maritime claims based on tort arising out of property loss and damage 

directly caused by the operation of seagoing vessels. 
Article 38. Priority order of settlement of maritime claims giving rise to maritime 

liens 
1. Maritime claims giving rise to maritime liens shall be prioritized for settlement 

in the order of claims listed in Article 37 of this Code; where a maritime claim for 
remuneration for the salvage of a seagoing vessel arises after maritime claims giving rise to 
other maritime liens, such claim shall take priority over other maritime claims. 

2. Maritime claims that give rise to maritime liens in the same clause of Article 
37 of this Code shall rank pari passu as between themselves; where the sum of money is 
insufficient to cover the value of each maritime claim, it shall be divided in proportion to 
the value of each maritime claim. 

3. Maritime claims arising from one event shall be deemed to have arisen at the 
same time.  

4. Maritime claims that give rise to maritime liens on a seagoing vessel on the 
last voyage shall take priority over those on previous voyages. 

5. Maritime claims arising from one labor contract relating to many voyages 
shall be settled at the same time with those relating to the last voyage. 

6. In case of maritime claims for salvage remuneration specified in Clause 4, 
Article 37 of this Code, the maritime claim arising later shall be settled before other 
maritime claims. 

Article 39. Statute of limitations of maritime liens 
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1. The statute of limitations of a maritime lien is one year, counting from the 
date of arising of the maritime lien. 

2. The statute of limitations of a maritime lien defined in Clause 1 of this Article 
is counted as follows: 

a/ From the date of termination of the salvage operation, in case of settlement 
of salvage remuneration; 

b/ From the date of arising of loss, in case of settlement of loss and damage 
caused by the operation of the seagoing vessel; 

c/ From the date payment is due, in case of settlement of other maritime 
claims. 

3. A maritime lien shall terminate as from the time the owner, charterer or 
operator of the vessel has fully paid debts arising from the related maritime claims; the 
maritime lien remains effective if the payment money is still kept by the master or the 
person who is authorized to pay on behalf of the owner, charterer or operator of the vessel 
the debts related to the maritime claim concerned. 

4. In cases where a court cannot exercise the right to arrest the seagoing vessel 
within the Vietnamese internal waters or territorial sea in order to protect the interests of 
the maritime claimant who permanently resides or has his/her head office in Vietnam, the 
statute of limitations specified in Clause 1 of this Article shall terminate thirty days after the 
vessel arrives at the first Vietnamese port but shall not exceed two years, counting from 
the date of arising of the maritime lien.
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No. 83/2010/ND-CP 
Hanoi, July 23, 2010 
  
DECREE 
ON REGISTRATION OF SECURED TRANSACTIONS 
 
THE GOVERNMENT 
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; 
Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code; 
Pursuant to the June 14, 2005 Maritime Code; 
Pursuant to the November 26, 2003 Land Law; 
Pursuant to the December 3, 2004 Law on Forest Protection and Development; 
Pursuant to June 29, 2006 Law on Civil Aviation of Vietnam; 
Pursuant to the June 19, 2009 Law Amending and Supplementing a Number of 

Articles of the Laws Concerning Capital Construction Investment; 
At the proposal of the Minister of Justice,  
 
DECREES: 
Chapter I 
GENERAL PROVISIONS 
Article 1.  
Scope of regulation 
This Decree stipulates the process of and procedures for registration of and 

provision of information on secured transactions with assets (below collectively referred to 
as registration of secured transactions): organization, tasks and powers of secured 
transaction registries and the state management of the registration of secured transactions. 

Article 2.  
Interpretation of terms 
In this Decree, the terms below are construed as follows: 
1. Registration of secured transaction means the recording in a secured 

transaction register or entry into a database on secured transactions by a secured 
transaction registry of the use of assets by the securing party to secure the performance of 
a civil obligation toward the secured party. 



การจ านองเรือและบุรมิสิทธิทางทะเลตามกฎหมายของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 78            

2. Secured transaction register means a special-use book wholly or partly used 
for recording secured transaction registration. 

3. Database on secured transactions means a collection of information on 
registered secured transactions which is archived at a registry. 

4. Registration dossier comprises an application for registration or an application 
for registration and other papers specified by the law on registration of secured 
transactions. 

5. Valid registration dossier means a dossier comprising all papers specified by 
law or a valid application for registration. 

6. Valid application for registration means an application with all compulsory 
declaration items adequately filled in according to a set form. 

7. Land-attached assets means houses, other construction works, planted 
production forests or perennial tree gardens. 

8. Paper identifying the legal status of the registration applicant means a 
document granted by a competent state agency to an individual or organization. including 
identity card, passport, permanent residence card, tax identification number certificate, 
business registration certificate, establishment decision, investment license, investment 
certificate or another paper granted to a foreign institution under the law of its country of 
origin. 

Article 3.  
Secured transactions subject to registration 
1. The following secured transactions are subject to registration: 
a/ Mortgage of land use rights; 
b/ Mortgage of planted production forests; 
c/ Pledge or mortgage of aircraft; 
d/ Mortgage of seagoing ships; 
e/ Other cases specified by law. 
2. Secured transactions with assets not falling into the cases specified in Clause 

1 of this Article may be registered when involved organizations or individuals so request. 
Article 4.  
Principles of registration of and provision of information on secured transactions 
1. The mortgage of land use rights, land- attached assets, pledge or mortgage of 

aircraft, and mortgage of seagoing ships shall be registered on the basis of declared 
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contents in registration applications, papers in registration dossiers and available 
information kept at registries. 

Secured transactions with other assets shall be registered on the basis of 
declared contents in registration applications. Declared contents in a registration application 
must be consistent with the agreement of parties to a secured transaction. 

2. Secured transaction registries shall carry out registration according to the 
order of filing registration application dossiers. 

3. Information recorded in secured transaction registers, databases on secured 
transactions and the national data system on secured transactions shall be disclosed to 
individuals and organizations upon request. 

Article 5.  
Registration applicants and their obligations and responsibilities 
1. A registration applicant may be a securing party or secured party or head of a 

team managing and liquidating assets of a secured party being an enterprise or a 
cooperative falling bankrupt or a person authorized by any of these parties. In case the 
securing parly or secured party is changed, the new party may also act as an applicant for 
registration of the change. 

2. Registration applicants shall make accurate and truthful declarations which 
are consistent with contents of secured transactions they have entered into and fill in all 
compulsory declaration items in registration applications; and shall make complete 
registration dossiers and may not forge papers in these dossiers. 

3. In case a registration application contains an untruthful detail or a detail 
inconsistent with contents of the secured transaction or a registration dossier has a forged 
paper, causing damage to the other party to the transaction, the registration applicant shall 
pay compensation for damage and may. depending on the severity of the violation, be 
administratively sanctioned or examined for penal liability under law. 

Article 6.  
Validity duration of secured transaction registration 
The registration of a secured transaction will be valid from the time of 

registration specified in Article 7 of this Decree to the time of deregistration upon written 
request of the party requesting deregistration. 

Article 7.  
Time of secured transaction registration 
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1. The time of secured transaction registration shall be determined as follows: 
a/ For security assets being land use rights or land-attached assets, it is the time 

when the registry receives a valid registration dossier; 
b/ For security assets being aircraft or seagoing ships, it is the time when 

information on a secured transaction is recorded in the aircraft register or the national 
seagoing ship register of Vietnam; 

c/ For security assets other than those specified at Points a and b, Clause 1 of 
this Article, it is the time when contents of a registration application are input into the 
database on secured transactions. 

2. The time of secured transaction registration in the following cases shall be 
determined as follows: 

a/ For registration of a change due to addition of a security asset being land use 
rights or a land-attached asset, it is the time when the registry receives a valid dossier for 
change registration; 

b/ For registration of a change due to addition of a security asset being an 
aircraft or a seagoing ship, it is the time when contents of an application for registration of 
such change are recorded in the aircraft register or the national seagoing ship register of 
Vietnam; 

c/ For registration of a change due to an error in the declaration of security 
assets or the securing party's name or number of the paper identifying the legal status of 
the securing party, which falls within the competence of the Transaction and Asset 
Registration Center of the National Registration Agency for Secured Transactions of the 
Justice Ministry, it is the lime when contents of an application for registration of such 
change arc input into the database on secured transactions. 

Article 8.  
Secured transaction registration fee, charge for the provision of information on 

secured transactions and charge for the use of regular customer services 
1. Applicants for secured transaction registration shall pay a registration fee. 
2. Requesters for information on secured transactions shall pay an information 

provision charge; regular customers of the National Registration Agency for Secured 
Transactions shall pay a charge for the use of regular customer services. 

3. The Finance Ministry shall coordinate with the Justice Ministry in guiding fee 
and charge rates and cases eligible for exemption from or reduction of the secured 
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transaction registration fee or the charge for the provision of information on secured 
transactions. 

Article 9.  
The national data system on secured transactions 
1. The national data system on secured transactions means a data system 

collecting information on secured transactions nationwide. 
2. The Justice Ministry shall assume the prime responsibility for, and coordinate 

with the Transport Ministry, the Natural Resources and Environment Ministry, the State Bank 
of Vietnam and the Finance Ministry in, building the national data system on secured 
transactions. 

Article 10.  
Secured transaction registration applications 
Secured transaction registration applications shall be filled in according to a 

form set by a competent state agency. 
Article 11. 
Refusal to register secured transaction 
Refusal to register secured transaction  
1. A secured transaction registry may refuse to register a secured transaction in 

any of the following cases: 
a/ The secured transaction falls beyond its registration competence; 
b/ The registration dossier is invalid; 
c/ The registration applicant fails to pay a registration fee or fails to pay the fee 

within the prescribed time limit; 
d/ Registration of a change or a written notice of handling of security assets or 

correction of an error is applied for in case the secured transaction has been deregistered; 
e/ Information in the registration dossier is detected to be inconsistent with 

information kept at the registry; 
f/ Information in the dossier for registration of a secured transaction with an 

aircraft, a seagoing ship, land use rights or a land-attached asset is detected to be 
untruthful or the dossier is detected to contain forged papers. 

2. In case of refusal, a registry shall notify in writing the refusal to the 
registration applicant, clearly stating the reason and guiding the registration applicant in 
strictly complying with law. 
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3. The provisions of Point a. Clause 1 and Clause 2 of this Article are not 
applicable to cases of online registration of secured transactions at the Transaction and 
Asset Registration Center of the National Registration Agency for Secured Transactions of 
the Justice Ministry. 

Article 12.  
Cases of registration of changes in contents of registered secured transactions 
A registration applicant shall submit a change registration dossier upon 

occurrence of any of the following changes or in any of the following cases: 
1. Reduction, addition, substitution or renaming of securing party(ies) or secured 

party(ies): 
2. Withdrawal of security assets; 
3. Addition of security assets without entering into a new security contract; 
4. Security assets are those to be formed in the future which have already 

taken shape, unless they are goods circulated in the process of production or business or 
motor vehicles with their frame numbers already recorded upon secured transaction 
registration; 

5. There is a request for correction of an error in declared contents in the 
registration application; 

6. A change in any other registered content. 
 
(This translations is for reference only) 
(Cong bao) 
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NATIONAL ASSEMBLY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

No. 33-2005-QH11 
CIVIL CODE OF VIETNAM 
Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam as 

amended by Resolution 51-2001- 
QH10 passed by Legislature X of the National Assembly at its 10th Session 

on 25 December 2001; 
This Law regulates civil matters. 
SECTION 5 
Security for Performance of Civil Obligations 
II. Pledges of Property 
Article 336 Realization of pledged property 
If a pledgor fails to perform or performs not as agreed a civil obligation when it 

falls due, the pledged property may be realized in accordance with the agreed methods, or 
auctioned in accordance with law, in order to satisfy the obligation. The pledgee shall have 
priority to payment from the proceeds of sale of the pledged property. 

Article 338 Payment of proceeds of sale of pledged property 
The proceeds of sale of pledged property shall be paid to settle the obligation 

of the pledgor after deduction of the expenses of preservation and sale of the property 
and other necessary expenses relating to realization of the pledged property. Where the 
pledged obligation is a loan, the pledgee shall be paid according to the following order: 
principal, interest, fines, and compensation for damage (if any). If the proceeds exceed the 
amount payable, the remaining amount of the proceeds shall be paid to the pledgor; and if 
the proceeds are less than the amount payable, the pledgor must pay the shortfall. 

 
III. Mortgages of Property 
Article 342 Mortgages of property 
1. Mortgage of property means the use by one party (hereinafter referred to as 

the mortgagor) of property under the ownership of the obligor as security for the 
performance of a civil obligation to the other party (hereinafter referred to as the 
mortgagee) without transferring such property to the mortgagee. 
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Where entire immoveable property or moveable property having auxiliary 
objects is mortgaged, such 

auxiliary objects shall also form part of the mortgaged property. 
Where a portion of immoveable property or moveable property having auxiliary 

objects is mortgaged, such auxiliary objects shall also form part of the mortgaged property, 
unless otherwise agreed by the parties. 

Mortgaged property may also be property to be formed in the future. 
2. Mortgaged immoveable property shall be held by the mortgagor. The parties 

may agree to deliver the mortgaged property to a third person to hold. 
3. Mortgage of land use rights shall be implemented in accordance with articles 

715 to 721 inclusive of this Code and in accordance with other relevant laws. 
Article 343 Formalities for mortgages of property 
A property mortgage must be made in writing, either in a separate document or 

stated within a principal contract; and if so required by law, the written document must be 
notarized, certified [and/or] registered. 

Article 344 Duration of mortgages 
The duration of a property mortgage shall be as agreed by the parties. If there is 

no agreement, the duration of the mortgage shall be calculated up until termination of the 
obligation secured by the mortgage. 

Article 345 Mortgages of leased property 
Property currently being leased may also be mortgaged. Any benefits and 

income derived from the lease shall form part of the mortgaged property if so agreed or so 
provided by law. 

Article 346 Mortgages of insured property 
1. Where mortgaged property is insured, the insured sum shall also form part of 

the mortgaged property. 
2. The mortgagee must notify the insurer that the insured property is being 

mortgaged. The insurer shall pay the insured sum directly to the mortgagee upon 
occurrence of an insured event. If the mortgagee failed to notify the insurer that the 
insured property was mortgaged, the insurer shall pay the insured sum in accordance with 
the insurance contract and the mortgagor shall be obliged to make payment to the 
mortgagee. 
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Article 347 Mortgage of several items of property as security for performance 
of single civil obligation 

In the case of a mortgage of several items of property as security for the 
performance of a single civil obligation, each item of property shall be determined to be 
security for the performance of the entire obligation. The parties may agree that each item 
of property will be security for the performance of a portion of the obligation. 

Article 348 Obligations of mortgagors of property 
A mortgagor of property has the following obligations: 
1. To take care of and preserve the mortgaged property. 
2. If the mortgaged property is in danger of losing its value or depreciating in 

value due to its exploitation, to take necessary remedial measures, including ceasing the 
exploitation of the mortgaged property. 

3. To notify the mortgagee of any third person rights with respect to the 
mortgaged property. In the case of failure to provide such notice, the mortgagee shall have 
the right to cancel the contract of mortgage of property and demand compensation for 
damage or [the right to] maintain the contract and agree on the rights of the third person 
with respect to the mortgaged property. 

4. Not to sell, exchange or give the mortgaged property, except in the cases 
provided in clauses 3 and 4 of article 349 of this Code. 

Article 349 Rights of mortgagors of property 
A mortgagor of property has the following rights: 
1. To exploit, and to enjoy the benefits and income derived from, the property, 

except where the benefits and income also form part of the mortgaged property as agreed. 
2. To invest in order to increase the value of the mortgaged property. 
3. To sell or replace mortgaged property being goods rotating during the 

production and business process. 
In the case of a sale of mortgaged property being goods rotating during the 

production and business process, the right to demand that the purchaser pay money, the 
proceeds received or the assets formed from the proceeds received shall form the 
mortgaged property in substitution for the property which was sold. 

4. To sell, exchange or give mortgaged property not being goods rotating during 
the production and business process, if the mortgagee agrees. 
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5. To lease or lend the mortgaged property provided that notice must be 
provided to the lessee and the borrower that the property is being mortgaged and that the 
mortgagee must also be notified that such notice has been provided. 

6. To recover the mortgaged property held by a third person when the 
obligation secured by the mortgage is terminated or is substituted by other security. 

Article 350 Obligations of mortgagees of property 
A mortgagee of property has the following obligations: 
1. Where the parties agree that the mortgagee will hold the documents relating 

to the mortgaged property, to return to the mortgagor such documents upon termination 
of the mortgage. 

2. To request the competent State body for registration of security transactions 
to remove the registration in the cases provided in articles 355, 356 and 357 of this Code. 

Article 351 Rights of mortgagees of property 
A mortgagee of property has the following rights: 
1. To require the lessor or the borrower of mortgaged property in the case 

provided in clause 5 of article 349 of this Code to terminate use of the mortgaged property 
if such use causes loss of value or depreciation in value. 

2. To examine and inspect directly the mortgaged property provided that such 
examination and inspection does not hinder or cause difficulty to the use and exploitation 
of the mortgaged property. 

3. To require the mortgagor to provide information on the current status of the 
mortgaged property. 

4. To require the mortgagor to apply necessary measures to preserve the 
property and the value of the property if there is a danger that use and exploitation of the 
mortgaged property will cause loss of value or depreciation in value of the property. 

5. To require the mortgagor or a third person holding the mortgaged property to 
deliver it to the mortgagee for realization if, upon expiry of the term for fulfilment of the 
obligation, the obligor has failed to perform or performed incorrectly the obligation. 

6. To supervise and inspect the process of formation of property in the case of 
a receipt of a mortgage of property to be formed in the future. 

7. To demand realization of the mortgaged property in accordance with article 
355 or clause 3 of article 324 of this Code, and to enjoy priority right to payment. 
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Article 352 Obligations of third parties holding mortgaged property 
A third person holding mortgaged property has the following obligations: 
1. To take care of and preserve the mortgaged property, and to compensate for 

any damage if the third person loses the mortgaged property or causes the mortgaged 
property to lose its value or depreciate in value. 

2. If the property is in danger of losing its value or depreciating in value due to 
its exploitation in the case provided in clause 1 of article 353 of this Code, to cease such 
exploitation. 

3. To return the mortgaged property to the mortgagee or mortgagor as agreed. 
Article 353 Rights of third parties holding mortgaged property 
A third person holding mortgaged property has the following rights: 
1. To exploit, and to enjoy the benefits and income derived from, the property 

if so agreed. 
2. To receive remuneration and be reimbursed for expenses incurred in taking 

care of and preserving 
the mortgaged property, unless otherwise agreed. 
Article 354 Substitution and repair of mortgaged property 
1. A mortgagor may only substitute mortgaged property with the consent of the 

mortgagee, unless otherwise agreed and except in the case provided in clause 3 of article 
349 of this Code. 

2. When a warehouse is mortgaged, the mortgagor may substitute goods in the 
warehouse but must ensure the value of the goods in the warehouse remains the value 
agreed. 

3. Where mortgaged property is damaged [or deteriorates], the mortgagor must 
repair the mortgaged property within a reasonable time, or substitute the mortgaged 
property with another property of equivalent value, unless otherwise agreed. 

Article 355 Realization of mortgaged property 
If an obligor fails to perform or performs incorrectly a civil obligation when it 

falls due, the mortgaged property shall be realized in accordance with articles 336 and 338 
of this Code. 

Article 356 Cancellation of mortgages of property 
A mortgage of property may be cancelled with the consent of the mortgagee, 

unless otherwise provided by law. 



การจ านองเรือและบุรมิสิทธิทางทะเลตามกฎหมายของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 88            

Article 357 Termination of property mortgages 
A mortgage of property shall terminate in any of the following cases: 
1. The obligation which is secured by the mortgage has terminated. 
2. The mortgage of the property has been cancelled or substituted with another 

security. 
3. The mortgaged property has been realized. 
4. As agreed by the parties. 
 
III. Particular Provisions Relating to Sale and Purchase of Property 
Article 456 Auctions 
Property may be sold at an auction as required by the owner or as provided by 

law. 
A sale by auction of multiple ownership property must have the consent of all 

owners, unless otherwise agreed or otherwise provided by law. 
Article 457 Announcements of auctions 
1. An auctioneer must make a public announcement at the place of auction 

and in the mass media as to the time, place, quantity, quality and the list of properties to 
be auctioned no less than seven days prior to the date of the auction in respect of 
moveable property, and no less than thirty (30) days in respect of immoveable property. 

2. Persons to which the auctioned property relates must be informed of the auction in 
order that they may take part in fixing the reserve price.
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