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คำสั่งกรมเจ้ำท่ำ
ที่ 31/256๒
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรทำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมข้อ ๑๓ ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำกำรทำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่กำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดต่อ ดัดแปลง
เปลี่ยนประเภท หรือทำลำยเรือ ประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจำก
กรมเจ้ำท่ำ และเพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำจึงออกคำสั่งไว้ ดังนี้
ข้อ 1 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกควำมในข้อ ๔ ของคำสั่งกรมเจ้ำท่ำ ที่ ๓๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง กำรต่อ
ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐
และให้ใช้คำสั่งนี้บังคับแทน
ระเบียบ คำสั่ง และประกำศฉบับใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมเจ้ ำ ท่ ำ มี อ ำนำจวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วำม หรื อ ก ำหนดแนวทำงปฏิ บั ติ ใ ด ๆ
ให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมเจ้ำท่ำรักษำกำรตำมคำสั่งนี้
หมวด 1
กำรทำลำยเรือในประเทศ
ข้อ ๕ เจ้ำของเรือประมงที่ประสงค์จะทำลำยเรือต้องยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองตำมแบบ ก.5
ที่ แ นบท้ ำ ยค ำสั่ ง นี้ ณ ส ำนั ก มำตรฐำนทะเบี ย นเรื อ หรื อ ส ำนั ก งำนเจ้ ำ ท่ ำ ภู มิ ภ ำคสำขำที่ เ รื อ นั้ น
อยู่ในพื้นที่ที่จะถูกทำลำย พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) แผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ
(๒) ทะเบียนเรือและใบอนุญำตใช้เรือ
(๓) สัญญำจะซื้อจะขำยเรือระหว่ำงเจ้ำของเรือประมงซึ่งเป็นผู้ขำย และผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์
จะนำไปทำลำยเรือซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชำติไทย (ถ้ำมี)
(๔) สัญญำทำลำยเรือระหว่ำงเจ้ำของเรือประมงหรือผู้ซื้อ และอู่เรือหรือบุ คคลที่ได้รับอนุญำต
ให้ทำลำยเรือตำมกฎหมำย
(๕) กรณีเจ้ำของเรือเป็นบุคคลธรรมดำ และมำยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(ก) ให้ลงนำมในคำร้องด้วยตนเอง
(ข) นำบัตรประชำชนของเจ้ำของเรือมำให้นำยทะเบียนเรือจัดทำสำเนำไว้เป็นหลักฐำน
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(๖) กรณีเจ้ำของเรือเป็นบุคคลธรรมดำ และมิได้มำยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(ก) ให้ ท ำและลงนำมในหนั ง สื อ มอบอ ำนำจตำมแบบ บ.๙๒ ที่ แ นบท้ ำ ยค ำสั่ ง นี้
หรือด้วยหนังสือมอบอำนำจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมำย
(ข) ให้ผู้รับมอบอำนำจเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในคำร้อง
(ค) นำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอำนำจมำให้นำยทะเบียนเรือจัดทำสำเนำไว้เป็นหลักฐำน
(ง) สำเนำบัตรประชำชนของเจ้ำของเรือซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๗) กรณีเจ้ำของเรือเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(ก) ให้ผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลเป็นผู้ลงลำยมือชื่อพร้อมประตรำนิติบุคคล (ถ้ำมี)
ในคำร้อง
(ข) นำบัตรประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำให้นำยทะเบียนเรือจัด ทำ
สำเนำไว้เป็นหลักฐำน
(ค) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองโดยกรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ
หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือน และให้ผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องด้วย
(๘) กรณีเจ้ำของเรือเป็นนิตบิ ุคคล และผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคลมิได้มำยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(ก) ให้ ท ำและลงนำมในหนั ง สื อ มอบอ ำนำจตำมแบบ บ.๙๒ ที่ แ นบท้ ำ ยค ำสั่ ง นี้
หรือด้วยหนังสือมอบอำนำจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมำย
(ข) ให้ผู้รับมอบอำนำจเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในคำร้อง
(ค) นำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอำนำจมำให้นำยทะเบียนเรือจัดทำสำเนำไว้เป็นหลักฐำน
(ง) สำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๙) กรณีเจ้ำของเรือเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรของรัฐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรของรัฐ ซึ่งมีอำนำจตำมกฎหมำย เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในคำร้อง หรือจะใช้
หนั งสือรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น มอบหมำยให้ผู้ใดมำดำเนินกำรแทนก็ได้ โดยผู้ดำเนินกำรแทน
ต้องนำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอำนำจมำให้นำยทะเบียนเรือจัดทำสำเนำไว้เป็นหลักฐำน
ก่อนออกหนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้กรมเจ้ำท่ำสอบถำมกรมประมงว่ำสำมำรถให้ผู้ยื่น
คำร้องดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้หรือไม่ และให้สำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือสำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำแนบเรื่องเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำด้วย
ข้อ ๖ แผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือให้มีรำยละเอียดและขั้นตอนวิธีกำร ดังนี้
(๑) รำยละเอียดของแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือประกอบด้วย
(ก) รำยละเอียดของเรือที่จะนำไปแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ ได้แก่ ข้อมูลขนำดเรือ
ชื่อเรือ หมำยเลขทะเบียนเรือ อัตลักษณ์เรือ วัสดุเรือ ประเภทเรือ เครื่องยนต์เรือ และอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ
ของเรือ
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(ข) ภำพถ่ ำ ยของเรื อ เต็ ม ล ำกรำบซ้ ำ ยและกรำบขวำ ก่ อ นด ำเนิ น กำรแยกชิ้ น ส่ ว น
หรือทำลำย ภำพถ่ำยเครื่องยนต์เรือ ภำพถ่ำยเจ้ำของ ภำพถ่ำยอู่เรือหรือผู้ที่จะทำกำรแยกชิ้นส่วน
หรือทำลำยเรือ ภำพถ่ำยชื่อเรือ หมำยเลขทะเบียนเรือ และอัตลักษณ์เรือ
(ค) รำยละเอียดของอู่หรือผู้ทำกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
แรงงำน แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ตั้งของอู่หรือสถำนที่แยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือและจุดหรือบริเวณ
ที่จะทำกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ
(ง) วิธีกำรทำลำยเรือ ได้แก่
- กำรแยกชิ้นส่วนหรือยุบเรือเป็นเศษเหล็ก ให้มีรำยละเอียดดังนี้ กำรเตรียมกำร
ก่อนทำลำยเรือ กำรคัด แยกวัสดุห รือสิ่งของอันตรำย น้ำมัน เคมีภัณฑ์ หรือใยแก้วออกจำกเรือ
กำรตัดหรือกำรใช้เครื่องมือกลเพื่อทำลำยเรือ กำรใช้เครื่องจักรหนักเพื่อยุบทำลำย กำรเผำทำลำย
กำรแยกชิ้นส่วนเพื่อกำรจำหน่ำย กำรจัดกำรวัสดุคงเหลือ ระยะเวลำดำเนินกำรโดยรวมและในแต่ละขั้นตอน
เป็นต้น
กำรทำลำยเรือด้วยวิธีกำรแยกชิ้นส่วนหรือยุบเรือเป็นเศษเหล็กให้ดำเนินกำรได้
เฉพำะอู่เรือที่ได้รับอนุญำตหรือจดทะเบียนกับกรมเจ้ำท่ำ
- กำรนำเรือไปจมทำปะกำรังเทียม ให้มีรำยละเอียดดังนี้ กำรเตรียมกำรก่อนนำเรือ
ไปทำลำยโดยกำรจม กำรคัดแยกวัสดุหรือสิ่งของอันตรำย น้ำมัน เคมีภัณฑ์ หรือใยแก้วออกจำกเรือ
กำรแยกเครื่องยนต์เรือหรืออุปกรณ์ประจำเรือบำงส่วนไปจำหน่ำย วิธีกำรเคลื่อนย้ำยเรือ จุดที่จะนำเรือไปจม
หลักฐำนกำรอนุญำตทิ้งวัสดุในทำงน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย ระยะเวลำดำเนินกำร
โดยรวมและในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น
(จ) มำตรกำรควำมปลอดภัยและกำรป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ถังดักน้ำมัน
หรือที่กักเก็บสิ่งที่อำจก่อมลพิษ อุปกรณ์ควำมปลอดภัยสำหรับบุคคลที่ทำกำรทำลำยเรือ กำรเข้ำทำงำน
ในพื้น ที่อับอำกำศ ชั่ว โมงกำรทำงำนในพื้นที่เสี่ยงภัย กำรเข้ำทำงำนในพื้นที่สูง กำรควบคุมกรณี
เกิดเพลิงไหม้ กำรช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจำกกำรทำงำน เป็นต้น
(2) ในกำรจัดทำแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ ให้อู่เรือหรือผู้ดำเนินกำรทำลำยเรือ
เป็นผู้จัดทำโดยเจ้ำของเรือประมงเป็นผู้ลงนำมรับรอง หรือเจ้ำของเรือประมงเป็นผู้จัดทำและให้อู่เรือ
หรือผู้ดำเนิ น กำรทำลำยเรือเป็น ผู้ลงนำมรับรอง หรือแนบเอกสำรกำหนดกำรปฏิบัติงำนของอู่เรือ
หรื อ ผู้ ด ำเนิ น กำรท ำลำยเรื อ ที่ มี ก ำรลงนำมรั บ รองโดยบุ ค คลดั ง กล่ ำ วมำพร้ อ มกั บ แผนด ำเนิ น กำร
ของเจ้ำของเรือ
ข้อ ๗ ก่อนออกหนังสือรับรองให้ทำลำยเรือ ให้เสนอแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ
และรำยละเอี ย ดตำมข้ อ ๘ วรรคสอง ต่ อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำแผนด ำเนิ น กำรแยกชิ้ น ส่ ว น
หรือทำลำยเรือ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน ดังนี้
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(1) กรณีเป็นเรือขนำดไม่เกิน ๕๐0 ตันกรอส ในส่วนกลำงให้สำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ
เสนอรองอธิบดีที่ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือเพื่อแต่งตั้ง และในส่วนภูมิภำค
ให้ ผู้อำนวยกำรสำนั กงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่ว น
หรือทำลำยเรือ จำนวนไม่เกิน 3 คน ดังนี้
(ก) เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ
(ข) เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ
(ค) นิติกร นักวิชำกำรขนส่ง หรือเจ้ำพนักงำนขนส่ง
โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวเลือกกันเองให้เป็นประธำนคณะกรรมกำร และเลขำนุกำร
(๒) กรณีเป็นเรือขนำดเกินกว่ำ 500 ตันกรอส ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนดำเนินกำร
แยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือดังต่อไปนี้เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองให้ทำลำยเรือ
(ก) รองอธิบดีกรมเจ้ำท่ำที่ได้รับมอบหมำย
เป็นประธำนคณะกรรมกำร
(ข) ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำย หรือผู้แทน
เป็นกรรมกำร
(ค) ผู้อำนวยกำรสำนักควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ เป็นกรรมกำร
หรือผู้แทน
(ง) ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนเรือ หรือผู้แทน
เป็นกรรมกำร
(จ) ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ หรือผู้แทน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
(ฉ) เจ้ำหน้ำที่สำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
ที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือได้พิจำรณำ
แผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือตำมข้อ ๖ และรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมวรรคสองแล้ว
ให้แจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำเห็นชอบหรือไม่ แก่ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ เพื่อพิจำรณำออกหนังสือรับรองให้ทำลำยเรือต่อไป
กำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำแผนด ำเนิ น กำรแยกชิ้ น ส่ ว นหรื อ ท ำลำยเรื อ
และกำรพิ จ ำรณำออกหนั ง สื อ รั บ รองให้ ท ำลำยเรื อ ของผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก มำตรฐำนทะเบี ย นเรื อ
หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ ให้พิ จำรณำตรวจสอบรำยละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
เป็นอย่ำงน้อย
(1) พิจำรณำตรวจสอบรำยละเอียดแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ
(2) พิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลเรือ ประวัติเจ้ำของเรือ ประวัติและประสบกำรณ์ของอู่เรือ
หรือผู้ทำกำรทำลำยเรือ โดยอู่เรือหรือผู้ทำกำรทำลำยเรือต้องไม่มีประวัติว่ำมีกำรหลบเลี่ยงกฎหมำย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทำประมงผิดกฎหมำย
(3) ประเมินขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของอู่เรือหรือผู้ทำกำรทำลำยเรือว่ำสำมำรถทำลำยเรือ
นั้นได้จริง
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(4) ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของระยะเวลำที่ใช้ในกำรทำลำยเรือ
(5) ประเมินควำมเหมำะสมด้ำนมำตรกำรควำมปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ เมื่อผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ
ได้ พิ จ ำรณำค ำร้ อ งหนั ง สื อ รั บ รองให้ ท ำลำยเรื อ และเอกสำรหลั ก ฐำนตำมข้ อ ๕ แผนด ำเนิ น กำร
แยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือตำมข้อ ๖ กำรให้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนดำเนินกำร
แยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือตำมข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมข้อ ๘ วรรคสองแล้ว
ให้แจ้งผู้ยื่นคำร้อง ดังนี้
(๑) กรณีออกหนังสือรับรองให้ทำลำยเรือ ให้มีหนังสือแจ้ งผู้ยื่นคำร้องว่ำรับรองให้ทำลำยเรือ
และสำมำรถดำเนินกำรทำลำยเรือได้
(๒) กรณี มี ค วำมเห็ น ให้ แ ก้ ไ ขค ำร้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองให้ ท ำลำยเรื อ หรื อ แผนด ำเนิ น กำร
แยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ ให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องเป็นหนังสือเพื่อให้แก้คำร้องและแผนดำเนินกำรดังกล่ำว
ภำยในกำหนดเวลำไม่เกิน ๓๐ วัน หำกไม่ดำเนินกำรภำยในกำหนดดังกล่ำวให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นคำร้อง
พร้ อ มแจ้ งสิ ทธิฟ้ องคดีต่อ ศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัด ตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำ
คดีปกครอง
(๓) กรณีไม่ออกหนังสือรับรองให้ทำลำยเรือ ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำร้องเพื่อทรำบ พร้อมทั้ง
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
ข้อ ๑๐ ในกำรดำเนิ น กำรทำลำยเรือ ให้ เ จ้ ำของเรือยื่ นหนังสื อเชิ ญเจ้ำ หน้ำที่ กรมเจ้ำท่ำ
ณ หน่ ว ยในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รมประมงหรื อ ประมงจั ง หวั ด เพื่ อ ร่ ว มตรวจสอบ
กำรดำเนินกำร จนกระทั่งทำลำยเรือแล้วเสร็จ โดยให้บันทึกภำพถ่ำยตำมข้อ 1๒ ไว้เป็นหลักฐำน
เมื่อกรมเจ้ำท่ำได้รับหนังสือเชิญตำมวรรคหนี่งแล้ว ในส่วนกลำงให้เสนอรองอธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
ที่ได้รับมอบหมำย ในส่วนภูมิภำคให้เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ เพื่อมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง
ให้เจ้ำหน้ำที่กรมเจ้ำท่ำตำมวรรคหนึ่ง จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมแบบแนบท้ำยคำสัง่ นี้
(check list) พร้ อ มแนบภำพถ่ ำ ยและเอกสำรหลั ก ฐำนตำมวรรคหนึ่ ง โดยให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
กรมประมงลงนำมร่ ว มด้ว ย โดยให้ เ สนอตำมล ำดั บชั้ น ถึ งคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำแผนด ำเนิ นกำร
แยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือเพื่อทรำบก่อนสำเนำส่งสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ ผู้อำนวยกำร
สำนั กมำตรฐำนทะเบียนเรือ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ควบคุ มและกำกั บดูแ ลกำรท ำลำยเรือ ในกรณี ต่ำง ๆ ด้ ว ยควำมระมัด ระวังและติด ตำมสถำนะของ
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มีควำมชัดเจนว่ำเรือลำดังกล่ำวได้ดำเนินกำรตำมแผน
ดำเนินกำรหรือตำมที่ร้องขอจริง
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ข้อ 1๒ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย ทำบันทึกหลักฐำน ข้อมูลพิกัดหรือตำบลที่นำเรือไปจมหรือทำลำยเรือ
หรือเอกสำรอื่น ๆ ที่สำมำรถยืนยันกำรทำลำยเรือได้จนเสร็จสิ้นกระบวนกำร และภำพถ่ำยประกอบไปด้วย
หลักฐำนภำพถ่ำยอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) เรือระหว่ำงทำลำยเรือ
(๒) เรือหรือวัสดุเรือภำยหลังแยกชิ้นส่วนหรือทำลำย
(๓) เจ้ำหน้ำที่กรมเจ้ำท่ำและเจ้ำหน้ำที่กรมประมงผู้ทำกำรควบคุมตรวจสอบ เจ้ำของเรือ
ผู้ซื้อและผู้ขำยเรือ ตัวแทนเจ้ำของเรือ ผู้ซื้อและผู้ขำยเรือ ผู้ซื้อวัสดุเรือ
(๔) สถำนที่น ำเรือไปจม หรือสถำนที่ทำกำรทำลำยเรือ ในระหว่ำงดำเนินกำร และเมื่อ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
และให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นทรำบ ก่อนส่งสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐำน
ข้อ ๑๓ กรณี มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ในกำรท ำลำยเรื อ ล ำใด คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำ
แผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ และผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค เจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำและกรมประมงผู้ได้รับมอบหมำย อำจตรวจสอบ
กำรทำลำยเรือซ้ำโดยละเอียดรอบคอบ
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มิไ ด้มีกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรดำเนินกำรทำลำยเรือไม่ว่ำด้วยเหตุใด
หรือมีกรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินกำร ให้เจ้ำของเรือหรือผู้ดำเนินกำรทำลำยเรือยื่นคำร้อง
ขอแก้ไขหรือปรับแผนดำเนินกำร โดยให้นำควำมในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่มิไ ด้มีกำรดำเนิน กำรตำมแผนกำรดำเนินกำรทำลำยเรือ และเจ้ำของเรือมิได้มีกำร
ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำ อำจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือ
ให้ควำมเห็นชอบ ก่อนมีคำสั่งให้เจ้ำของเรือแก้ไขแผนดำเนินกำรหรือเพิกถอนกำรอนุมัติแผนดำเนินกำรก็ได้
ภำยหลังได้เพิกถอนหนังสือรับรองให้ทำลำยเรือแล้ว ให้ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ
หรือผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำแจ้งเจ้ำของเรือทรำบ และดำเนินกำรต่อไป ดังนี้
(๑) ดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับเจ้ำของเรือและเรือโดยเคร่งครัด
(๒) เพิกถอนหนังสือรับรองกำรเดินเรือที่จะทำลำยจำกประเทศไทยไปยังประเทศที่ทำลำยเรือ
เพิกถอนใบสำคัญรับรองกำรตรวจเรือ เรียกคืนและริบใบอนุญำตใช้เรือตำมมำตรำ 138 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ให้ น ำยทะเบีย นเรือมี คำสั่ งเพิ กถอนทะเบียนเรือและจำหน่ำยทะเบี ยนเรือตำมข้อ 3
วรรคหนึ่ง (2) ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ มีคำสั่งให้เจ้ำของนำเรือมำ
และส่งทะเบียนเรือคืน ณ สถำนที่และเวลำที่กำหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๔) สั่งให้นำเรือไปจอดและล๊อกเรือ ตรวจสอบและทำเครื่องหมำยที่แสดงอัตลักษณ์เรือ
(๕) กรณีเจ้ำของเรือฝ่ำฝืนคำสั่งตำม (๓) หรือ (๔) ให้ดำเนินคดีกับเจ้ำของเรือตำมข้อ ๓
วรรคสำม ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ และประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 368 ฐำนขัดคำสั่งเจ้ำพนักงำน
(๖) กรณีสันนิษฐำนได้ว่ำเจ้ำของเรือมีเจตนำจะไม่ทำลำยเรือ ให้ดำเนินคดีกับเจ้ำของเรือ
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๓๗ ฐำนแจ้งควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน
(๗) ส่งรำยชื่อเรือนั้นให้สำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือเพื่อเสนออธิบดีกรมเจ้ำท่ำประกำศรำยชื่อ
ในบัญชีเรือเฝ้ำระวัง
(๘) ห้ำมมิให้รับจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือนั้นอีก
(9) แจ้งกรมประมงเพื่อประกำศให้เรือนั้นเป็นเรือประมงผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประมง และแจ้งรำยชื่อเรือนั้นไปยัง FAO เพื่อประกำศเป็น IUU List
หมวด 2
กำรทำลำยเรือในต่ำงประเทศ
ข้อ 1๕ ให้เจ้ำของเรือประมงที่ประสงค์จะทำลำยเรือในต่ำงประเทศยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง
ให้ทำลำยเรือตำมแบบ ก.5 แนบท้ำยคำสั่งนี้ ณ สำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือสำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำ กรมเจ้ำท่ำ พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ ๕ ในกรณีที่เป็นเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ
ต้องมีโนตำรี่พลับลิคของประเทศนั้นรับรอง พร้อมทั้งจัดทำคำแปลเป็นภำษำไทยด้วย
ให้ เ จ้ ำ ของเรื อ ตำมวรรคหนึ่ ง น ำหลั ก ประกั น เป็ น เงิ น สด หรื อ เช็ ค ที่ ธ นำคำรเป็ น ผู้ สั่ ง จ่ ำ ย
หรือรับรองซึ่งสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ต่อสำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ
ในวงเงินอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ พร้อมคำร้องด้วย
๒,000 บำท สำหรับเรือขนำดไม่เกิน
10 ตันกรอส
๖,000 บำท สำหรับเรือทีม่ ีขนำดเกินกว่ำ 10 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอส
๑๐,000 บำท สำหรับเรือทีม่ ีขนำดเกินกว่ำ 30 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอส
๑๐๐,000 บำท สำหรับเรือทีม่ ีขนำดเกินกว่ำ 60 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 150 ตันกรอส
๓๐๐,000 บำท สำหรับเรือทีม่ ีขนำดเกินกว่ำ 150 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 300 ตันกรอส
๕๐๐,000 บำท สำหรับเรือทีม่ ีขนำดเกินกว่ำ 300 ตันกรอส แต่ไม่เกิน ๕00 ตันกรอส
๑,๐๐๐,000 บำท สำหรับเรือทีม่ ีขนำดเกินกว่ำ ๕00 ตันกรอส
ให้คืนหลักประกันตำมวรรคสองเมื่อได้มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้แล้ว
(๑) ดำเนินกำรทำลำยเรือเสร็จสิ้น
(๒) มีหนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) แสดงกำรยกเลิก
(ก) ใบอนุญำตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนำคมประจำเรือ
(ข) ใบอนุญำตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนำคมประจำเรือ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(๓) มี ห นั ง สื อ รั บ รองจำกผู้ ป ระกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรระบบวิ ท ยุ ค มนำคม
(Service Provider) แสดงว่ ำ มี ก ำรปลดสั ญ ญำณเรี ย กขำน (Call Sign) และ/หรื อ รหั ส MMSI
ที่แสดงควำมเป็นเรือไทยแล้ว
(๔) นำยทะเบียนเรือได้เพิกถอนทะเบียนเรือไทย
ข้อ ๑๖ กำรพิจำรณำแผนดำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือทำลำยเรือสำหรับเรือทุกขนำด ให้สำนัก
มำตรฐำนทะเบียนเรือหรือสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ ๗ (๒) เป็นผู้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๗ ก่อนจะเริ่มดำเนินกำรทำลำยเรือที่ต่ำงประเทศ ให้เจ้ำของเรือมีหนังสือเชิญเจ้ำหน้ำที่
กรมเจ้ ำ ท่ ำ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รมประมง เพื่ อ เดิ น ทำงไปร่ ว มตรวจสอบกำรด ำเนิ น กำรท ำลำยเรื อ
ณ ต่ำงประเทศนั้นจนแล้วเสร็จ โดยเจ้ำของเรือต้องแสดงหลักฐำนกำรแจ้งออกจำกน่ำนน้ำไทยไปยัง
ประเทศที่ดำเนินกำรทำลำยเรือ (Port Clearance) หนังสือแจ้งเข้ำประเทศที่จะนำเรือไปทำลำยเรือ
(Port In) และหนังสือสำแดงกำรดำเนินกำรทำงศุลกำกร มำพร้อมกับหนังสือเชิญดังกล่ำว และให้
เจ้ำของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พัก และค่ำใช่จ่ำยต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ด้วย
เมื่อกรมเจ้ำท่ำได้รับหนังสือเชิญตำมวรรคหนี่งแล้ว ให้เสนออธิบดีกรมเจ้ำท่ำเพื่อมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๘ ให้นำควำมในข้อ ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสำม ข้อ ๑๑
ข้อ 1๒ ข้อ 1๓ และข้อ ๑๔ มำใช้บังคับกับกำรดำเนินกำรตำมหมวดนี้ด้วย
ข้อ ๑๙ กรณี ไ ด้ เ พิ ก ถอนหนั งสื อ รับ รองให้ ท ำลำยเรื อตำมคำสั่ งนี้แ ล้ว ให้ ยึ ด หลั ก ประกัน
ตำมข้อ ๑๓ ด้วย
หมวด 3
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๒๐ ให้ถือว่ำกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมคำสั่งกรมเจ้ำท่ำ ที่ ๓๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง กำรต่อ
ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐
เป็นกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งนี้
กรณีกำรดำเนินกำรส่วนใดตำมคำสั่งกรมเจ้ำท่ำ ที่ ๓๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง กำรต่อ ดัดแปลง
เปลี่ยนประเภท หรือทำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖0
ยังไม่แล้วเสร็จให้นำควำมในคำสั่งนี้ไปใช้บังคับในกำรดำเนินกำรส่วนที่เหลือโดยอนุโลม
กรณีกำรขอทำลำยเรือในต่ำงประเทศก่อนคำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ แต่ยังมิได้เริ่มกำรดำเนิน กำร
ทำลำยเรือ ให้นำควำมในหมวด 2 ไปใช้บังคับโดยอนุโลม
สั่ง ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2
สมศักดิ์ ห่มม่วง
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

แบบ ก.5

เลขที…่ …………….

กรมเจ้าท่า
คำร้องเรื่อง

สัญชำติ
ตำบล/แขวง
ขอยื่นคำร้องดังต่อไปนี้

ข้ำพเจ้ำ
อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่
อำเภอ/เขต

เขียนที่
วันที่..
เดือน
นำมสกุล
หมู่ที่
จังหวัด

พ.ศ.
ถนน
โทร.

(แบบ บ.๙๒)
เลขที…่ …………….

หนังสือมอบอานาจ
ชนิดของเรือ................................ชื่อเรือ...............................เลขทะเบียนเรือที่......................................................
เขียนที่..........................................................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ...............
ข้ำพเจ้ำ (ผู้มอบอำนำจ).......................................................................... อำยุ.................ปี
เชื้อชำติ..................... สัญชำติ........................ อยู่บ้ำนเลขที่....................... หมู่ที่.............. ถนน/ซอย..................
ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..........................................
ขอมอบอำนำจให้ (ผู้รับมอบอำนำจ)......................................................... อำยุ.................ปี
เชื้อชำติ..................... สัญชำติ........................ อยู่บ้ำนเลขที่....................... หมู่ที่.............. ถนน/ซอย..................
ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..........................................
เป็นผู้จัดกำร (เรื่องใด)............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเสมือนข้ำพเจ้ำได้กระทำด้วยตนเอง

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอำนำจ
.............................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอำนำจ
.............................................................
ลงชื่อ............................................................พยำน
.............................................................
ลงชื่อ............................................................พยำน
.............................................................
โปรดอ่ำนคำเตือนด้ำนหลัง

คาเตือน
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของเรือหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
(๑) ให้กรอกรำยกำรตำมใบอนุญำตใช้เรือ เช่น ชนิดเรือ ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ
ขนำดเรือ ขนำดแรงม้ำ ชื่อเจ้ำของเรือให้ชัดเจน
(๒) ให้ ร ะบุ เ รื่ อ งและอ ำนำจจั ด กำรให้ ชั ด เจนว่ ำ มอบอ ำนำจให้ ท ำอะไร เช่ น
ซื้อ ขำย จำนอง ขำยฝำก ฯลฯ ถ้ำมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย
(๓) อย่ ำ กรอกข้ อ ควำมให้ ต่ ำ งลำยมื อ และใช้ น้ ำหนั ก ต่ ำ งสี กั น ถ้ ำ ใช้ พิ ม พ์ ดี ด
ก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
(๔) ถ้ ำ มี ร อยขุ ด ลบ ตกเติ ม แก้ ไ ข หรื อ ขี ด ฆ่ ำ ให้ ร ะบุ ว่ ำ ขี ด ฆ่ ำ ตกเติ ม กี่ ค ำ
และผู้มอบอำนำจลงลำยมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
(๕) อย่ ำ ลงลำยมื อ ชื่ อ หรื อ พิ ม พ์ ล ำยนิ้ว มือ ผู้ ม อบอ ำนำจ ก่ อ นกรอกข้อควำม
โดยครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมประสงค์แล้ว
(๖) ให้มีพยำนอย่ำงน้อย ๒ คน ถ้ำผู้มอบอำนำจพิมพ์ลำยนิ้วมือต้องมีพยำน ๒ คน
พยำนต้องเซ็นชื่อ จะพิมพ์ลำยนิ้วมือไม่ได้
(๗) หนังสือมอบอำนำจทำในต่ำงประเทศ ควรให้สถำนทูตหรือสถำนกงสุล หรือ
โนตำลีปับลิค (Notary Public) รับรองด้วย
(๘) ผู้มอบอำนำจที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ควรให้ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่เชื่อถือได้
รับรองว่ำมีสติสมบูรณ์และมีควำมประสงค์ทำกิจกำรตำมที่มอบอำนำจ

รายงานการตรวจสอบเรือ
(check list)
รายงานประจาวันที่
1. ข้อมูลเรือ
หมายเลขทะเบียน
เรือชื่อ.............................. ขนาดตันกรอส
2. สภาพและตาแหน่งเรือ
ปริมาณนามันคงเหลือ
3. ภาพเรือ

หมายเหตุ
ผู้ตรวจสอบ

เวลา
หมายเลข IMO
ความยาวตลอดลา

ตัน

เมตร

รายการตรวจสอบระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ Ongoing Demolishing Checklist
วันที่ทาการตรวจ Inspection Date

เวลา Time

สถานทีต่ รวจ Place of Inspection

ผู้ตรวจสอบ Inspectors
ลาดับ
No.

ชื่อ – นามสกุล
Name of inspector

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

1.
2.
3.
ผู้สังเกตการณ์ Observers
ลาดับ
No.

ชื่อ – นามสกุล
Name of inspector

1.
2.
3.
4.
ผลการตรวจสอบ Result of inspection

รายการตรวจสอบระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ Ongoing Demolishing Checklist
1. การแยกชินส่วนหรือทาลายเรือเป็นไปตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติโดยกรมเจ้าท่าหรือไม่
Has the demolition plan been approved by MD?

Yes / No
Provided ship demolition
information:

2. โครงสร้างที่แยกชินส่วนและทาลายแล้ว
Parts or Structure that has been demolished?
2.1 เครื่องยนต์
Engine?
2.2 ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสาร
Radio equipment or system?
2.3 ระบบหรืออุปกรณ์เดินเรือ
Navigational equipment or system?
2.4 ระบบหรืออุปกรณ์สินค้า หรือเครื่องมือประมง
Cargo operation equipment or system or
fishing gear?
2.5 ตัวเรือ
Hull?
2.6 เก๋งเรือ
Deckhouse?
2.7 หมายเลขประจาเรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือ
ship Identification, Registration Number, UVI ?
หมายเหตุ
Remark

Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No

หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file
รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชินส่วนหรือทาลายเรือ
Photo of ship

รูปถ่ายเรือกราบซ้าย
Photo of ship
(Port)

รูปถ่ายเรือกราบขวา
Photo of ship
(Starboard)

หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file

รูปถ่ายเครื่องยนต์
Photo of ship engine

รูปถ่ายหมายเลขเครื่อง
Photo of ship engine
serial number

หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file

รูปถ่ายระวางสินค้า
Photo of cargo hold

รูปถ่ายเก๋งเรือ
Photo of Deckhouse

หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file

รูปถ่ายหมายเลข IMO
เลขทะเบียนเรือ และ UVI
Photo of IMO Number,
Registration number,
UVI

รูปถ่ายอุปกรณ์สื่อสาร
และอุปกรณ์เดินเรือ
Photo of radio and
navigational
equipment

รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ
Completed Demolishing Checklist
วันที่ทาการตรวจ Inspection Date
เวลา Time
สถานที่ตรวจ Place of Inspection

ผู้ตรวจสอบ Inspectors
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
No.
Name of inspector

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

1
2
3
ผู้สังเกตการณ์ Observers
ลาดับ
No.

ชื่อ – นามสกุล
Name of inspector

1
2
3
4
ผลการตรวจสอบ Result of inspection

รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ
Completed Demolishing Checklist
1. การแยกชินส่วนหรือทาลายเรือเป็นไปตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติโดยกรมเจ้าท่าหรือไม่
Has the demolition plan been approved by MD?

Yes / No
Provided ship demolition information:

2. โครงสร้างที่แยกชินส่วนและทาลายแล้ว
Parts or Structure that has been demolished?
2.1 เครื่องยนต์
Engine?
2.2 ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสาร
Radio equipment or system?
2.3 ระบบหรืออุปกรณ์เดินเรือ
Navigational equipment or system?
2.4 ระบบหรืออุปกรณ์สินค้า หรือเครื่องมือประมง
Cargo operation equipment or system or
fishing gear?
2.5 ตัวเรือ
Hull?
2.6 เก๋งเรือ
Deckhouse?
2.7 หมายเลขประจาเรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือ
ship Identification, Registration Number, UVI ?
หมายเหตุ
Remark

Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No
Yes / No

รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ
Completed Demolishing Checklist
หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file
รูปถ่ายเรือหลังจากเสร็จสินการแยกชินส่วนหรือทาลายเรือ
Photo of ship

รูปถ่ายเรือกราบซ้าย
Photo of ship
(Port)

รูปถ่ายเรือกราบขวา
Photo of ship
(Starboard)

รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

รูปถ่ายเครื่องยนต์
Photo of ship engine

รูปถ่ายหมายเลขเครื่อง
Photo of ship engine
serial number

รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

รูปถ่ายระวางสินค้า
Photo of cargo hold

รูปถ่ายเก๋งเรือ
Photo of Deckhouse

รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทาลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

รูปถ่ายหมายเลข IMO
เลขทะเบียนเรือ และ UVI
Photo of IMO Number,
Registration number,
UVI

รูปถ่ายอุปกรณ์สื่อสาร
และอุปกรณ์เดินเรือ
Photo of radio and
navigational
equipment

