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ข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพือ่ จดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมง
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖๓/๑ ประกอบกับมาตรา ๑๖๓ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน เรือในน่ านน าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติการเดินเรือ
ในน่ านน าไทย (ฉบั บที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกรมเจ้าท่ าได้ หารือกรมประมงตามนั ยมาตรา 163/๑
วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรือ ในน่ านน าไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ เพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญ ญั ติการเดิน เรือในน่ านน าไทย (ฉบั บที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าท่าโดยความเห็น ชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียน
เรือไทยสาหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือสาหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๔ บรรดากฎข้อบังคับ ข้อบังคับ และระเบียบในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี ให้ใช้ข้อบังคับนีแทน
ข้อ ๕ ข้อบังคับนีให้ใช้บังคับกับเรือประมงที่เป็นเรือกลประมงซึ่งต่อขึนใหม่ และเรือกลประมง
ซึ่งขอรับการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ นับตังแต่วันที่ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ
ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี
“เรือกลประมง” หมายความว่า เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลและใช้กาลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
ที่ใช้สาหรับการจับสัตว์นาหรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ในลานาหรือทะเล รวมถึงเรือที่ใช้ขนถ่ายสัตว์นา
หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ ในลานาหรือทะเล ที่มีขนาดไม่เกินสี่ร้อยตันกรอส
“เครื่องจักรใหญ่” หมายความว่า เครื่องจักรกลอย่างใด ๆ ที่ใช้สาหรับขับเคลื่อนเรือ
“กาลังขับเคลื่อน” หมายความว่า กาลังสูงสุดของเครื่องจักรใหญ่ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์
“นายเรือ” หมายความว่า นายเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนาไทย
“ต้นเรือ” หมายความว่า ผู้ทาการในตาแหน่งรองจากนายเรือ และเป็นผู้ทาหน้าที่ควบคุมเรือ
เมื่อนายเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
“ต้ น กล” หมายความว่ า ผู้ ท าการในเรือ ซึ่ งรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ เครื่อ งจั ก รขั บ เคลื่ อ นเรื อ
เครื่องจักรกล และเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ
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“รองต้นกล” หมายความว่า ผู้ทาการในตาแหน่งรองจากต้นกลและเป็นผู้รับผิดชอบเครื่องจักร
ขับเคลื่อนเรือ เครื่องจักรกลและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ เมื่อต้นกลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
“ช่างเครื่อง” หมายความว่า ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องจักรซึ่งใช้สาหรับขับเคลื่อนเรือ
“ห้องถือท้าย” หมายความว่า ห้องหรือพืนที่ซึ่งใช้ควบคุมและสั่งการการเดินเรือ
ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี โดยให้มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ
และประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นตามข้อบังคับฉบับนี
ประกาศซึ่งได้ออกตามวรรคก่อนเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
หมวด ๑
การแบ่งประเภทเรือกลประมง
ข้อ ๘ เรือกลประมง ให้กาหนดประเภทและมีลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) เรือกลประมงทะเลลึก มีขนาดตั งแต่หกสิบตันกรอสขึ นไป มีเครื่องรับส่ งวิทยุ เครื่องมื อ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ และคนประจาเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับนี โดยมี
เขตการเดินเรือไม่จากัดเขต
(๒) เรื อกลประมงทะเล ชั น ๑ มี ขนาดตั งแต่ สามสิ บตั นกรอสขึ นไป มี เครื่ องรั บ ส่ งวิ ท ยุ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ และคนประจาเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับนี
โดยมีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดตราด
ถึงจังหวัด นราธิวาส หรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย ระหว่าง
จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล
(๓) เรือกลประมงทะเล ชัน ๒ มีขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไป แต่ต่ากว่าสามสิบตันกรอส
มีเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ และคนประจาเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล
ตามข้อบังคับนี โดยมีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย
ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส หรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย
ระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล
(๔) เรือ กลประมงทะเล ชัน ๓ มีข นาดต่ ากว่าสิ บ ตั น กรอส มี เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้แ ละ
อุปกรณ์ประจาเรือ และคนประจาเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับนี โดยมีเขตการเดินเรือ
ตามแนวชายฝั่งทะเลระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะ
ไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล หรือให้มีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล
โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล
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หมวด ๒
เครื่องรับส่งวิทยุ
ข้อ ๙ เรือ กลประมงต้ อ งมี เครื่ อ งรับ ส่ งวิ ท ยุ อย่ างน้ อ ยดั งที่ ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑
ท้ายข้อบังคับนี
ข้อ ๑๐ เรือ กลประมงทะเลลึ กตามข้ อ ๘ (๑) ต้ อ งมี เครื่อ งรับ ส่งวิท ยุต ามข้ อ ๙ และ
มี เครื่ อ งรั บ ส่ งวิ ท ยุ แ ละเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารใด ๆ ตามที่ รัฐ เจ้ าของเมื อ งท่ า (Port State) รั ฐ ชายฝั่ ง
(Coastal State) หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีได้กาหนดไว้ด้วย
หมวด ๓
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ
ข้อ ๑๑ เรื อ กลประมงต้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระจ าเรื อ อย่ า งน้ อ ย
ดังที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ๒ ท้ายข้อบังคับนี
มาตรฐานเครือ่ งมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๒ เรือกลประมงทะเลลึกตามข้อ ๘ (๑) ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ
ตามข้อ ๑๑ และตามที่รัฐเจ้าของเมืองท่า (Port State) รัฐชายฝั่ง (Coastal State) หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ได้กาหนดไว้ด้วย
ข้อ ๑๓ เรื อ กลประมงที่ มี ข นาดตั งแต่ ห กสิ บ ตั น กรอสขึ นไป ซึ่ งต่ อ ขึ นใหม่ ห ลั งจากวัน ที่
ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ ต้องมีเครื่องกรองนามัน (Oil filtering equipment) และถังเก็บกากนามัน
(Sludge tank) พร้อมอุปกรณ์สูบถ่าย หรือมีถังสาหรับเก็บนาท้องเรือ (Bilge tank) ที่เหมาะสมกับ
ขนาดเครื่องจักร ระยะเวลาการเดินเรือ โดยความจุของถังต้องไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๑๔ เรื อ กลประมงที่ มี ข นาดตั งแต่ ห กสิ บ ตั น กรอสขึ นไป ซึ่ งต่ อ ขึ นใหม่ ห ลั งจากวัน ที่
ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ ต้องมีห้องนาอย่างน้อยจานวนหนึ่งห้องซึ่งมีพืนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งตารางเมตร
โดยต้องมีโถส้วมอย่างน้อยจานวนหนึ่งโถ
หมวด ๔
การวัดลาเรือ และคานวณขนาดตันเรือ
ข้อ ๑๕ การวัดลาเรือและการคานวณขนาดตันเรือสาหรับเรือกลประมง ให้เป็นไปตามวิธีการ
ดังนี
(๑) การวัดขนาดเรือ
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(ก) ความยาวตลอดลา ให้วัดบนดาดฟ้าหลัก จากหลังทวนหัวจนถึงด้านหลังของทวนท้าย
ถ้าไม่มีทวนท้ายหรือทวนท้ายไม่ได้ยื่นพ้นบนดาดฟ้าหลัก ให้วัดจนถึงท้ายสุดของตัวเรือ
(ข) ความยาวฉาก ให้วัดบนดาดฟ้าหลัก จากหลังทวนหัวจนถึงตอนหน้าของแกนหางเสือ
ถ้าไม่มีแกนหางเสือให้วัดจนถึงท้ายสุดของตัวเรือ
(ค) ความกว้าง ให้วัดที่กึ่งกลางลาบนดาดฟ้าหลัก โดยวัดจากขอบนอกของกงกราบหนึ่ง
ถึงขอบนอกกงอีกกราบหนึ่ง สาหรับเรือที่ต่อด้วยโลหะ และวัดจากขอบนอกผิวเปลือกเรือกราบหนึ่ง
ถึงขอบนอกผิวเปลือกเรืออีกกราบหนึ่ง สาหรับเรือที่ต่อด้วยวัสดุอย่างอื่น
(ง) ความลึก ให้วัดจากส่วนบนกระดูกงูขึนไปถึงใต้ดาดฟ้าหลัก สาหรับเรือที่ต่อด้วยโลหะ
และวัดจากส่วนล่างของกระดูกงูขึนไปถึงใต้ดาดฟ้าหลัก สาหรับเรือที่ต่อด้วยวัสดุอย่างอื่น ในกรณีที่ท้องเรือ
ตรงกลางลาเป็นรูปเว้าหรือเรือที่แผ่นเปลือกเรือแนวที่ต่อจากแผ่นกระดูกงูหนามาก ให้วัดจากจุดที่เส้นระดับ
ท้องเรือตัดกับด้านข้างของกระดูกงู
สาหรับเรือที่มีขอบกราบเรือโค้ง ให้วัดจากจุดตัดของเส้นดาดฟ้ากั บเส้นเปลือกเรือด้านข้าง
เช่นเดียวกับเรือที่มีขอบกราบเป็นมุม
สาหรับเรือที่มีดาดฟ้าเป็นชัน และดาดฟ้าที่ยกเป็นชัน ๆ ให้วัดจากเส้นขนานที่ต่อออกมาจาก
ส่วนที่ต่าที่สุดของดาดฟ้าหลัก
(๒) การคานวณขนาดตันเรือประมง ให้คานวณตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๓ ท้ายข้อบังคับนี
ข้อ ๑๖ เรือกลประมงที่มีใบอนุญาตใช้เรืออยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ ให้คงขนาดเรือ
และขนาดตั น เรือ ไว้ เช่ น เดิ ม เว้ น แต่ ก รณี ที่ เจ้ าพนั ก งานตรวจเรื อ ตรวจสอบขนาดเรื อ แล้ ว พบว่ า
มีการเปลี่ยนแปลง ให้กาหนดขนาดเรือและขนาดตันเรือใหม่โดยใช้วิธีการตามข้อ ๑๕
หมวด ๕
ว่าด้วยคนประจาเรือ
ข้อ ๑๗ ผู้ที่มีหน้าที่ทาการประจาในเรือฝ่ายเดินเรือ ต้องเป็นผู้ที่สอบความรู้ได้ตามหลักสูตร
ของกรมเจ้าท่าและได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถจากกรมเจ้าท่า โดยต้องมีประกาศนียบัตร
ไม่ต่ากว่าชันที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี
(๑) เรือกลประมงทะเลลึกตามข้อ ๘ (๑)
(ก) นายเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงหรือประกาศนียบัตรนายเรือ
ของเรือประมงชานาญงาน
(ข) ต้นเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชันหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนายท้าย
เรือกลเดินทะเลชันหนึ่ง
(๒) เรือกลประมงทะเลชัน ๑
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(ก) กรณีเรือที่มีขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไป นายเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายเรือ
ของเรือประมง หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงชานาญงาน
(ข) กรณีเรือที่มีขนาดตังแต่สามสิบตันกรอสขึนไปแต่ต่ากว่าหกสิบตันกรอส นายเรือต้องมี
ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชันหนึ่งหรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชันหนึ่ง
(๓) เรือ กลประมงทะเลชัน ๒ นายเรือต้ องมีป ระกาศนี ยบัต รนายท้ายเรือประมงชันสอง
หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชันสอง
(๔) เรือ กลประมงทะเลชัน ๓ นายเรือต้ องมีป ระกาศนี ยบัต รนายท้ายเรือประมงชันสอง
หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชันสอง
ข้อ ๑๘ ผู้ที่มีห น้ าที่ท าการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ ต้องเป็ นผู้ ที่สอบความรู้ได้ ต ามหลักสูต ร
ของกรมเจ้าท่า และได้รับประกาศนียบัตรความรู้ความสามารถจากกรมเจ้าท่า โดยต้องมีประกาศนียบัตร
ไม่ต่ากว่าชันที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี
(๑) เรือกลประมงที่มีกาลังขับเคลื่อนตังแต่สองพันกิโลวัตต์ขึนไป
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชันสาม หรือประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชัน ๓
ชานาญงาน
รองต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชัน ๑ หรือประกาศนียบัตร
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชันหนึ่งพิเศษ หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชันหนึ่งพิเศษชานาญงาน
(๒) เรือกลประมงที่มีกาลังขับเคลื่อนตังแต่เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ขึนไปแต่ต่ากว่าสองพันกิโลวัตต์
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชัน ๑ หรือประกาศนียบัตร
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชันหนึ่งพิเศษ หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชันหนึ่งพิเศษชานาญงาน
รองต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชัน ๒ หรือประกาศนียบัตร
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชัน ๑
(๓) เรื อ กลประมงที่ มี ก าลั ง ขั บ เคลื่ อ นตั งแต่ ส ามร้ อ ยเจ็ ด สิ บ ห้ า กิ โลวั ต ต์ ขึ นไปแต่ ต่ ากว่ า
เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลวัตต์
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชัน ๑ หรือประกาศนียบัตร
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชันหนึ่งพิเศษ หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชันหนึ่งพิเศษชานาญงาน
(๔) เรือกลประมงที่มีกาลังขับเคลื่อนต่ากว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชัน ๒ หรือประกาศนียบัตร
คนใช้เครื่องจักรยนต์ใด ๆ ซึ่งออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทาการในเรือ พ.ศ. ๒๕๓๒
ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรของเรือนันได้
ข้อ ๑๙ เรือกลประมงที่มีขนาดต่ากว่าสิบตันกรอส ให้ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร
คนเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรทังสองประเภท
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ข้อ ๒0 เรือกลประมงขนาดตังแต่สิบตันกรอส แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอสที่มีระบบหรือวิธีการ
ควบคุมเครื่องจักรได้จากบริเวณห้องถือท้าย ให้ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรคนเดียวกันก็ได้
แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรทังสองประเภท และต้องมีช่างเครื่องอย่างน้อยหนึ่งตาแหน่งซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมความรู้การควบคุมเครื่องจักรที่ใช้สาหรับการขับเคลื่อนเรือและได้รับหนังสือรับรองที่แสดงว่า
ได้ผ่านการฝึกอบรมนันตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ เรือกลประมงขนาดตังแต่สิบตันกรอส แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส ที่กาหนดประเภท
การใช้เป็น “ทาการประมง (ปั่นไฟ)” ที่มีระบบหรือวิธีการควบคุมเครื่องจักรได้จากบริเวณห้องถือท้าย
ให้ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรคนเดียวกันก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรทังสอง
ประเภท
ข้อ ๒2 กรณีเรือกลประมงตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มีเครื่องจักรใหญ่เกินกว่า
หนึ่งเครื่อง ผู้ควบคุมเครื่องจักรต้องมีประกาศนียบัตรชันที่สามารถควบคุมเครื่องจักรที่มีกาลังขับเคลื่อน
สูงสุดได้
ข้อ ๒3 เรือกลประมงขนาดตังแต่หกสิบตันกรอส แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสที่ เป็น
เรือกลประมงทะเลชัน ๑ ซึ่งมีกาลังขับเคลื่อนเครื่องจักรใหญ่เกินกว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน
เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ ให้ใช้ผู้ควบคุมเครือ่ งจักรที่ถอื ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมง
ชันสองได้ และต้องมีช่างเครื่องอย่างน้อยหนึ่งตาแหน่ง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมความรู้การควบคุมเครื่องจักร
ที่ ใช้ ส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ นเรื อ และได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองที่ แ สดงว่ า ได้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมนั นตามที่
อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
ข้อ ๒4 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือพิจารณากาหนดจานวนคนประจาเรือ และแรงงานประมง
สาหรับเรือกลประมงไว้ในใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ โดยคานึงถึงความปลอดภัย ลักษณะการปฏิบัติงาน
และกายภาพของเรือ
หมวด ๖
การยื่นคาร้องขอตรวจเรือ และการตรวจเรือกลประมง
ข้อ ๒5 ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือที่มีความประสงค์ จะให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ
ท าการตรวจเรือ ยื่น คาร้องโดยใช้ แ บบพิ มพ์ ก.๕ ดั งที่ ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๔ ท้ ายข้ อบั งคับ นี
ต่อสานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า หรือสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
(๒) กรณี เป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ส าเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๓) หนังสือมอบอานาจ กรณีที่มีการมอบอานาจ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๒6 เจ้าของหรื อตั วแทนเจ้าของเรือต้ องจั ดเตรียมเรือ อุ ปกรณ์ และเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องไว้
ให้พร้อมในวันกาหนดนัดตรวจเรือ และให้ยืนยันกาหนดนัดต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือ โดยแจ้งตาบลที่เรือจอด
หรือเข้าอู่ไว้ด้วย
ข้อ ๒7 ในการตรวจเรือหากปรากฏข้อบกพร่องซึ่งจะต้องซ่อมแซม แก้ไข ต่อเติม เปลี่ยนแปลง
หรือจัดหา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือแจ้งให้เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือได้ปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานตรวจเรือได้แจ้งให้ทราบ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือทราบเพื่อตรวจผลการปฏิบัติดังกล่าว ทังนี เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือจะกากับขณะทาการซ่อมแซม แก้ไข ต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือจัดหาที่อยู่ด้วยก็ได้
ข้อ ๒8 เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิเสธการออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือให้แก่เรือลาใด
ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือผู้นันแจ้งเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึนไปหนึ่งลาดับชันถึงอุปสรรคและข้อขัดข้องในโอกาสแรก
ข้อ ๒9 กรณีเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยสั่งการใด ๆ ของเจ้าพนักงาน
ตรวจเรือ ให้อุทธรณ์เป็น หนังสือต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
โดยเจ้าพนักงานตรวจเรือต้องพิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กรณีที่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนก็ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลง
คาสั่งตามความเห็นของตนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวด้วย
กรณีเจ้าพนักงานตรวจเรือไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้อานวยการสานักมาตรฐานเรือ หรือผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ตามแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานเรือหรือผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน กรณีมีเหตุจาเป็นทาให้ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้อานวยการสานักมาตรฐานเรือหรือผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ในการนีให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ 30 การตรวจเรื อ ตามข้ อ บั ง คั บ นี ให้ ก ระท าโดยเจ้ า พนั ก งานตรวจเรื อ ในกรณี
ที่ เจ้ า พนั ก งานตรวจเรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ใดเป็ น ผู้ ต รวจสอบแทนเฉพาะแห่ ง
เจ้าพนักงานตรวจเรือผู้มอบหมายต้องรับผิดชอบในความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจสอบนัน
กรณี บุ ค คลหรือ นิ ติ บุ ค คลตามวรรคแรก ด าเนิ น การตรวจสอบเสร็จ สิ นแล้ ว พบว่ าเรือ นั น
ได้ดาเนินการตามข้อกาหนดของข้อบังคับนีแล้ว บุคคลหรือนิติบุคคลนันต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในสามสิบวันทาการหลังจากตรวจสอบเสร็จสิน
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติในการมอบหมายบุคคลหรือนิติบุคคลให้ทาการตรวจสอบ
เรือกลประมงแทน และการรายงานผลการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกาหนด
ข้อ ๓1 การตรวจเรือประจาปีต้องกระทาทุกรอบสิบสองเดือน โดยให้ตรวจสภาพทั่ว ๆ ไป
ในขณะที่เรือลอยนา เว้นแต่เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือได้พบว่าเรือลานันอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสาหรับ
ใช้งาน จะสั่งให้เข้าอู่หรือขึนบนคานลาดเพื่อรับการตรวจก็ได้
ข้อ ๓2 การตรวจสภาพท้องเรือหรือตัวเรือใต้แนวนาให้เป็นไป ดังนี
(๑) เรือกลประมงที่มีขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไป ให้ทาการตรวจในอู่แห้งหรืออู่ลอย
หรือบนคานลาดทุกรอบสามสิบหกเดือน เว้นแต่เรือลานันใช้วัสดุชนิดพิเศษหรือมีกรรมวิธีพิเศษป้องกัน
การสึกกร่อนของตัวเรือใต้แนวนา และได้ทาการตรวจสภาพใต้แนวนาแล้วพบว่าสภาพตัวเรือสามารถใช้งาน
ต่อไปได้อีก เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจผ่อนผันการเข้าอู่ของเรือดังกล่าวออกไปอีกได้ตามสภาพตัวเรือนัน
แต่เมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไม่ทาให้ระยะเวลาระหว่างการเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึนบนคานลาด
ห่างกันเกินกว่าหกสิบเดือน
(๒) เรือกลประมงที่มีขนาดต่ากว่าหกสิบตันกรอส ให้ทาการตรวจในขณะลอยนาได้ หากใน
การตรวจเรือเจ้าพนักงานตรวจเรือพบว่าเรือลานันอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสาหรับใช้งานจะสั่งให้เข้าอู่แห้ง
หรืออู่ลอยหรือขึนบนคานลาดเพื่อรับการตรวจก็ได้
ข้อ ๓3 เมื่ อ ครบก าหนดต้ อ งน าเรื อ กลประมงเข้ า อู่ แ ห้ ง หรื อ อู่ ล อยหรื อ ขึ นบนคานลาด
เพื่อตรวจสภาพเรือ แต่เรือไม่ได้อยู่ในเมืองท่าที่จะทาการนาเรือเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึนบนคานลาด
เพื่อตรวจสภาพเรือได้ หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ๆ ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือสามารถขอผ่อนผัน
ต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือได้ โดยเจ้าพนักงานตรวจเรืออาจกาหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
และผ่อนผันให้เลื่อนกาหนดการเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึนคานลาดได้อีกไม่เกินสามเดือน เพื่อให้เรือได้
เดินทางมาถึงเมืองท่าดังกล่าว ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยอาจขยายเวลาผ่อนผันออกไปได้อีก แต่รวมระยะเวลา
ผ่อนผันทังหมดแล้วต้องไม่เกินกว่าหกเดือน
ข้อ ๓4 กรณีเรือกลประมงที่โดยปกติใช้ภายในประเทศ แต่มีเหตุจาเป็นที่ต้องเดินต่างประเทศ
เพียงเที่ยวเดียว (Single International voyage) หรือไปทาการในน่านนาต่างประเทศ ให้เจ้าของเรือ
หรือตัวแทนเจ้าของเรือ สามารถขอหนังสือรับรองยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับนีจากอธิบดีกรมเจ้าท่า
หรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายได้ โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายอาจกาหนด
มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการเดินทางเที่ยวนัน หรือการทาการในน่านนา
ต่างประเทศนันได้
ข้อ ๓5 กรณี ที่ ก ารบั ง คั บ ใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี กั บ เรื อ กลประมงซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ไม่ เคยมี ม าก่ อ น
(Novel kind) จะส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบของเรือนัน ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทน
เจ้ าของเรือ สามารถขอหนั งสือ รับ รองยกเว้น การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ นี จากอธิ บ ดี ก รมเจ้าท่ าหรื อ
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ผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายได้ โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบ ดีกรมเจ้าท่ามอบหมายอาจกาหนด
มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมให้แก่เรือนันได้
ข้อ ๓6 กรณีที่ข้อบังคับนีกาหนดให้มีเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
ประจาเรือไว้เป็นอย่างใด และปรากฏว่ามีเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ประจาเรืออย่างอื่น
ที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ ากับสิ่งที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับ นี ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
สามารถขออนุญาตใช้เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ประจาเรือทดแทนสิ่งที่กาหนด
ในข้อบังคับนีจากอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายได้
ในการขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจสั่งให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
นาชินส่วนเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ประจาเรือไปทาการทดสอบเพื่อทราบ
คุณสมบัติได้
หมวด ๗
การออก การกาหนดอายุ การสิ้นผล และแบบใบสาคัญรับรอง
ข้อ ๓7 เมื่อการตรวจเรือเสร็จสิน และพบว่าเรือนันได้ดาเนินการตามข้อกาหนดของข้อบังคับนีแล้ว
ให้ เจ้าพนักงานตรวจเรือออกใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย สาหรับเรือประมง
หรือใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อ อนุญาตให้ใช้เรือสาหรับเรือประมงได้ แล้วแต่กรณี โดยกาหนด
อายุใบสาคัญดังกล่าวไม่เกินสิบสองเดือน นับแต่วันที่เสร็จสินการตรวจเรือ
ข้อ ๓8 กรณีการตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับ
เรือประมงฉบับใหม่เสร็จสินก่อนวันหมดอายุของใบสาคัญรับรองฉบับเดิมไม่เกินสามเดือน ให้ใบสาคัญรับรอง
การตรวจเรือฉบั บ ใหม่มี ผลใช้ ได้ตั งแต่วัน ที่ เสร็จสินการตรวจเรือ และก าหนดอายุใบสาคั ญ รับ รอง
การตรวจเรือไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันหมดอายุของใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม
กรณีการตรวจเรือกลประมงเพื่อออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับ
เรือประมงฉบับใหม่เสร็จสินหลังจากวันหมดอายุของใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม ให้ใบสาคัญรับรอง
การตรวจเรือฉบับใหม่ มีผลใช้ได้ตังแต่วันที่เสร็จสินการตรวจเรือ และกาหนดอายุใบสาคัญรับรอง
การตรวจเรือไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันหมดอายุของใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม
กรณี ก ารตรวจเรื อ กลประมงเพื่ อ ออกใบส าคั ญ รับ รองการตรวจเรื อ เพื่ อ อนุ ญ าตให้ ใช้ เรื อ
สาหรับเรือประมงฉบับใหม่เสร็จสินหลังจากวันหมดอายุของใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิมเกินกว่า
สิบ สองเดื อ น ให้ ใบสาคั ญ รั บ รองการตรวจเรือ ฉบั บ ใหม่ มี ผ ลใช้ ได้ ตั งแต่ วัน ที่ เสร็จ สิ นการตรวจเรื อ
และกาหนดอายุใบสาคัญรับรองการตรวจเรือไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่เสร็จสินการตรวจเรือ
กรณีการตรวจเรือกลประมงเพื่อออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับ
เรือประมงฉบับใหม่เสร็จสินก่อนวันหมดอายุของใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิมเกินกว่าสามเดือน
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ให้ ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับใหม่มีผลใช้ได้ตังแต่วันที่เสร็จสินการตรวจเรือ และกาหนดอายุ
ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่เสร็จสินการตรวจเรือ
ข้อ ๓๙ ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือที่ออกให้ตามข้อบังคับนี ให้สินผลในกรณีต่อไปนี
(๑) มีการเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเรือ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจาเรือ
ให้ผิดไปจากสภาพที่ได้รับการตรวจเรือ
(๒) มีการเปลี่ยนสัญชาติเรือ
(๓) มีอุบัติเหตุอันทาให้สภาพของเรือเปลี่ยนแปลงไป
ข้อ 40 แบบใบส าคั ญ แสดงการตรวจเรื อ เพื่ อ จดทะเบี ย นเรื อ ไทยส าหรั บ เรื อ ประมง
และใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับเรือประมง ให้เป็นไปตามภาคผนวก ๕
และภาคผนวก ๖ ท้ายข้อบังคับนี
ข้อ ๔1 ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับเรือประมงที่ออกตามข้อบังคับนี
ต้องเก็บรักษาไว้บนเรือและพร้อมสาหรับการตรวจสอบตลอดเวลา
หมวด ๘
อัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๔2 อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มส าหรั บ การตรวจเรื อ เพื่ อ ออกใบส าคั ญ แสดงการตรวจเรื อ
เพื่อจดทะเบียน เรือไทยสาหรับเรือประมง และใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญ าตให้ใช้เรือ
สาหรับเรือประมง ให้เป็นไปตามภาคผนวก ๗ ท้ายข้อบังคับนี
ค่าธรรมเนียมสาหรับการตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
สาหรับเรือประมง ให้เก็บเฉพาะการจดทะเบียนเรือครังแรกเท่านัน ในกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดเรือ
เครื่องจักร หรือรายการใด ๆ ให้ออกใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมง
โดยมิต้องเก็บค่าธรรมเนียมอีก
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔3 ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือที่เจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า
ออกให้ ก่ อ นข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละยั งไม่ ห มดอายุ ให้ ส ามารถใช้ ได้ ต่ อ ไปจนครบอายุ
ของใบสาคัญรับรองนัน
ข้อ ๔4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบสาคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ
โดยเจ้าพนักงานตรวจเรือ กรมเจ้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ให้ยกเว้นไม่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนัน
ข้อ ๔5 ข้อกาหนดตามข้อ ๙ ให้มีผลใช้บังคับกับเรือประมง ดังนี

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

(๑) เรือกลประมงขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไป ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดห้าปีนับแต่
วันที่ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ
(๒) เรือกลประมงขนาดตังแต่สามสิบตันกรอสขึนไป แต่ต่ากว่าหกสิบตันกรอส ให้มีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ
(๓) เรือกลประมงขนาดตังแต่สิบตันกรอสขึนไป แต่ต่ากว่าสามสิบตันกรอส ให้มีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดหกปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนีมีผลใช้บังคับ
ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาข้อกาหนดตามข้อ ๙ มาใช้บังคับกับเรือกลประมงตามวรรคหนึ่ ง
ให้เรือดังกล่าวใช้เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ช่วงความถี่ ๒ - ๒๕ MHz หรือ ๒๗ MHz ไปพลางก่อน
เมื่อครบกาหนดตามวรรคหนึ่ งแล้ว แต่ใบสาคัญ รับ รองการตรวจเรือเพื่ ออนุ ญ าตให้ใช้เรือ
สาหรับเรือประมงยังคงมีผลบังคับใช้และยังไม่หมดอายุ ให้ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือนันยังใช้ได้ต่อไป
จนถึงวันครบอายุ
ข้อ ๔๖ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนดที่ออกไปตามกฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือสาหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมเจ้าท่า

ภาคผนวก ๑
ข้อกาหนดเครื่องรับส่งวิทยุ
ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐
ตันกรอส ขึ้นไป

ขนาดตั้งแต่ ๖๐
ตันกรอส ขึ้นไป
ข้อกาหนด
แต่ตากว่
่ า ๑๕๐
ตันกรอส
ช่วงความถี่ ๒ – ช่วงความถี่ ๒ –
เครื่องรับ
ส่งวิทยุ
๒๕ MHz หรือ ๒๗ ๒๕ MHz หรือ ๒๗
MHz และ ช่วง
MHz และ ช่วง
ความถี่ ๑๕๖ –
ความถี่ ๑๕๖ –
๑๖๒.๐๕ MHz
๑๖๒.๐๕ MHz

ขนาดตั้งแต่ ๓๐
ตันกรอส ขึ้นไป
แต่ตากว่
่ า ๖๐
ตันกรอส
ช่วงความถี่ ๒ –
๒๕ MHz หรือ
๒๗ MHz และ
ช่วง ความถี่ ๑๕๖
– ๑๖๒.๐๕ MHz

ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ต่ากว่า ๑๐
ตันกรอส ขึ้นไป
ตันกรอส
แต่ตากว่
่ า ๓๐
ตันกรอส
ช่วงความถี่ ๒ –
ไม่ต้องมี
๒๕ MHz หรือ ๒๗
MHz และ ช่วง
ความถี่ ๑๕๖ –
๑๖๒.๐๕ MHz

ภาคผนวก ๒
ข้อกาหนดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ

ข้อกาหนด

ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ขนาดตั้งแต่ ๑๐
ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ ตันกรอส ขึ้นไป ตันกรอส ขึ้นไป ตันกรอส ขึ้นไป
ตันกรอส ขึ้นไป แต่ต่ากว่า ๑๕๐ แต่ต่ากว่า ๖๐ แต่ต่ากว่า ๓๐
ตันกรอส
ตันกรอส
ตันกรอส

ต่ากว่า ๑๐
ตันกรอส

โคมไฟและ ทุ่น
เครื่องหมาย การ
เดินเรือ

โคมไฟและทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน

เชือก/สมอ

ให้มีตามความ ให้มีตามความ ให้มีตามความ ให้มีตามความ ให้มีตามความ
เหมาะสมในการใช้ เหมาะสมในการ เหมาะสมในการใช้ เหมาะสมในการใช้ เหมาะสมในการใช้
งาน
ใช้งาน
งาน
งาน
งาน

เครื่องสูบน้าท้องเรือ
หรือ อุปกรณ์สูบน้า
ท้องเรือ

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

๑ เครื่อง

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ข้อกาหนดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ
ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐
ตันกรอส ขึ้นไป

ขนาดตั้งแต่
ขนาดตั้งแต่
๓๐ ตันกรอส
๑๐ ตันกรอส
ขึ้นไป
ขึ้นไป
แต่ต่ากว่า
แต่ตากว่
่ า
๖๐ ตันกรอส
๓๐ ตันกรอส
ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อย ขนาดไม่น้อย
๑๐ ปอนด์ จานวน ๑๐ ปอนด์ จานวน กว่า ๑๐ ปอนด์ กว่า ๑๐ ปอนด์
๔ ถัง
๓ ถัง
จานวน ๒ ถัง จานวน ๑ ถัง

ข้อกาหนด

ถังดับเพลิง

ขนาดตั้งแต่ ๖๐
ตันกรอส ขึ้นไป
แต่ต่ากว่า ๑๕๐
ตันกรอส

ต่ากว่า
๑๐ ตัน
กรอส
ไม่ต้องมี

เข็มทิศ
แผนที่เดินเรือ หรือ
อุปกรณ์แสดงตาแหน่ง
เรือ (Global
Positioning system,
GPS)

๑ เรือน
ครอบคลุมพื้นที่
ตามเขตการ
เดินเรือที่ได้รับ
อนุญาต

๑ เรือน
ครอบคลุมพื้นที่
ตามเขตการ
เดินเรือที่ได้รับ
อนุญาต

๑ เรือน
ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี
ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี
ไม่ต้องมี

มาตราน้า

๑ เล่ม

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

เครื่องหยั่งน้า
(Echo Sounder)

๑ เครื่อง

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ข้อกาหนดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจาเรือ
ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ ขนาดตั้งแต่
ตันกรอส ขึ้นไป ๖๐ ตันกรอส
ข้อกาหนด
ขึ้นไป แต่ตา่
กว่า ๑๕๐
ตันกรอส
แพชูชีพ (Liferaft) ความจุไม่น้อย ไม่ตตั้อนงมีกรอส
กว่าจานวนคน
ทั้งหมดบนเรือ
(สาหรับ
เรือประมง
นอกน่านน้า)
พวงชูชีพ
เสื้อชูชีพ

ขนาดตั้งแต่
๓๐ ตันกรอส
ขึ้นไป แต่ตา่
กว่า ๖๐
ตันกรอส
ไม่ต้องมี

๘ พวง
๔ พวง
๒ พวง
จานวนไม่น้อยกว่าจานวนคนทั้งหมดบนเรือ

ขนาดตั้งแต่
๑๐ ตันกรอส
ขึ้นไป แต่ตา่
กว่า ๓๐
ตันกรอส
ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ไม่ต้องมี

ต่ า ก ว่ า ๑ ๐
ตันกรอส

ภาคผนวก ๓
วิธีคานวณขนาดตันเรือประมง

แบบ ก.5

ภาคผนวก 4

กรมเจ้าท่า
คาร้องเรื่อง..................................................................................................................................................................................
เขียนที.่ ...............................................
วันที่...........เดือน......................................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า.....................................................นามสกุล.............................................................
สัญชาติ.........................อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขที่................................หมู่ท.ี่ ....................ถนน....................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.........................................โทร.....................................
ขอยื่นคาร้องดังต่อไปนี้....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ๕
แบบ ตร. ๒๑ ป.

ใบสำคัญแสดงการตรวจเรือ
ืเพอ่ จดทะเบืยนเรอไทยสำหรับเรือประมง
ใบสำคัญแสดงการตรวจเรือนี้ออกให้ภายใต้ขอ้ บงั คับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสาคัญแสดง
การตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียนเรือ

ชื่อเรือ

สัญญาณเรียกขาน

IMO NO.

ชนิดของเรือ
ประเภทเรือ

วัสดุตวั เรือ
ป ระเภทการใช้เรอื

จานวนชั้นดาดฟ้า
เขตการเดนิ เรือ

ลักษณะหวั เรือ
ผู้ต่อเรือ

ลักษณะท้ายเรือ
วันวางกระดูกงู/เรือลงน้า

จำนวนเสา
เมืองท่าจดทะเบียน

รายการวัดขนาดตัวเรอ
ความยาวตลอดลา/ความยาวฉาก
ความกว้าง
ความลึก

เมตร
เมตร
เมตร

ตันกรอส

ตันเนต

รายการเคร่องจักรใหญ่
ชื่อเครื่องจกั รใหญ่

จำนวนเครื่องจักรใหญ่

ชนิดเครื่องจักรใหญ่

กาลงั ขับเคลื่อน
ขนาดสูบxระยะชกั

กิโลวัตต์ จำนวนรอบเครื่องจักร
จำนวนใบจักร

หมายเลขเครื่องจักร
ชนิดใบจักร

จำนวนสูบ

รายการเคร่องกาเนิดไฟฟ้าและเคร่องยนต์ขับ
ชื่อเครื่องยนต์ขับ................................ จำนวนเครื่องยนต์ขับ.................................ชนิดเครื่องยนต์ขับ......................จำนวนสูบ........................
กาลงั ......................................................กิโลวัตต์ จำนวนรอบเครื่องจักร.................หมายเลขเครื่องจักร.............................................................

ืชื่อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า..............................จานวน ......................................................กระแส.......................................แอมป์ เฟส..........................
กาลัง .......................................................กิโลวัตต์ โวลท์ .........................................................................................................................................

เมื่อวันที่ ........ เดือน .................................. พ.ศ ....
........................................................
(........................................................)
เจ้าพนักงานตรวจเรือ

FORM TR 21 F.

CERTIFICATE OF SURVEY
FOR SHIP REGISTRATION OF FISHING VESSEL
This certificate is issued under the Ship Survey Regulation on criterion, procedure and condition for issuing of Certification of Survey for
vessel license and Certificate of Survey for vessel registration of fishing vessel B.E. 2561

No.

Name of vessel

Call Sign

IMO NO.

Class of Ship
Type of engagement
Bow of Ship

Hull Material
Type of vessel
Stem of Ship

No of Deck
Navigating Area
No. of Mast

Builder

Date of Keel Laid/Launching

Port of Registration

TONNAGE MEASUREMENT
L.O.A./L.B.P.

Meters

Breadth

Meters

Depth

Meters

Gross Tonnage

Net Tonnage

MAIN PROPULSION
Maker

Number

Type

Propusion Power

KW Revolution

Serial No.

Bore X Stroke

No.of Propeller

Type of Propeller

No.of Cylinder

GENERATOR
Maker

Number

Type

Power

KW Revolution

Serial No.

Alternator

Number

AMPERE

Power

KW

No.Of Cylinder
PHASE

Volt
Date of Issue

month

(

B.E.

)
Authorized Government Surveyor

ภาคผนวก ๖

เลขที่ .....

แบบ ตร. ๒๐-๑ ป.
ประเทศไทย
ืกรมเจ้าท่า
ืใบสำคัญรืับรองการตรวจเรอเพื่ออนุญาต
ให้ใช้เรอสาหรับเรอประมง

ใบสาคัญแสดงการตรวจเรือนี้ออกให้ภายใต้ข้อบงั คับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและ
ใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อเรือ
ยาวตลอดลา
วัสดุตัวเรือ
ชื่อเครื่อง
จานวนเครื่อง
เจ้าของ
ทีอ่ ยู่

สัญญาณเรียกขาน
หมายเลข IMO
เมตร กว้าง
เมตร ลึก
เมตร
ตันเนต
เครื่องจักรใหญ่ชนิด
หมายเลขเครื่อง
จานวนสูบ
กาลังขับเคลื่อน
กิโลวัตต์
N

ทะเบียนเลขที่
เมตร ยาวฉาก
ตันกรอส

เจ้าพนักงานลงนามท้ายนี้ ขอรับรองว่า
๑. ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
ตัวเรือ เครื่องจักร หม้อน้า ถังอัดกาลังส่ง และ
อุปกรณ์ของเรือลาดังกล่าวนี้ ได้รับการตรวจตามข้อกาหนดของข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฎว่ามีความคงทนทะเลดี และมีความเหมาะสม ที่จะ
ใช้งานตามประเภทของเรือได้
๒. นายเรือ มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตากว่
่ าชั้น
ต้นเรือ มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตากว่
่ าชั้น
ต้นกล มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตากว่
่ าชั้น
รองต้นกล มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตากว่
่ าชั้น
๓. จานวนคนประจาเรือไม่เกิน
คน แรงงานประมงไม่เกิน
คน รวม
คน
๔. ประเภทเรือ
ประเภทการใช้
๕. กาหนดให้เดินได้ในเขต
ออกให้ ณ ทีท่ ำการ
เมือ่ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.

(

)
เจ้าพนักงานตรวจเรือ

No. .....

TR. ๒๐-๑ F

THAILAND
MARINE DEPARTMENT
CERTIFICATE OF SURVEY FOR SHIP LICENSE OF FISHING VESSEL
This certificate is issued under the Ship Survey Regulation on criterion, procedure and condition for issuing of Certification
of Survey for vessel license and Certificate of Survey for vessel registration of fishing vessel B.E. 2561

Name of vessel
License No.
Call Sign
IMO No.
L.O.A.
Meters L.B.P.
Meters Breadth
Meters Depth
Meters
Hull Material
Gross Tonnage
Net Tonnage
Type of Engine
Engine Manufacturer
Engine Serial No.
Number of Engine
Number of Cylinder Propulsion Power
kW
Owner
Address
We/I The undersigned surveyor(s) hereby certify
1. That on the
day of
the hull, machinery,
boilers, pressure vessels and equipment of the vessel was thoroughly examined and
found that they are complied with the requirements of the relevant rules and
regulations and the requirements of the applicable International Conventions and the
vessel is seaworthy and fit for the intended services.
2. Master holds certificate of competency class
Chief mate holds certificate of competency class
Chief engineer holds certificate of competency class
Second engineer holds certificate of competency class
3. Maximum number of crew
Fishing worker
Total
4. Type of engagement
Type of vessel
5. Permitted area of navigation
Issued at
This certificate is valid until the

on the

day of
day of

(

)
Authorized Government Surveyor

ภาคผนวก ๗
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญแสดงการตรวจเรือ
เพื่อจดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมง
ค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญแสดงการตรวจเรือ
เพื่อจดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมง (บาท)

ขนาดตันกรอส
ขนาดต่ากว่า ๕๐๐

๓๐๐

ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป

๕๐๐

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับเรือประมง
ค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสาหรับเรือประมง (บาท)
ขนาดตันกรอส

เครื่องใช้
วัดขนาด
ตัวเรือ หม้อน้า เครื่องจักร ตั้งลิ้น อุปกรณ์
พิเศษ
เรื
อ
ประจาเรือ

ขนาดต่ากว่า ๓

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ขนาดตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป แต่ต่ากว่า ๓๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

ขนาดตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป แต่ต่ากว่า ๖๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ขึ้นไป แต่ต่ากว่า ๑๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ ขึ้นไป

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

