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คำสั่งกรมเจ้ำท่ำ
ที่ ๔๘๙/๒๕62
เรื่อง กำรอำนวยควำมสะดวกสำหรับผูป้ ระกอบกำรประมงในเวลำรำชกำร นอกเวลำรำชกำร
และวันหยุดรำชกำร และกำรมอบอำนำจลงนำมในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ
ตำมที่กรมเจ้ำท่ำได้อำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรผู้ประกอบกำรประมง และพัฒนำงำน
ให้ทันสมัยรองรับกำรจ้ำงและกำรเลิกจ้ำงคนรับจ้ำงสำหรับทำกำรในเรือในระหว่ำงเรืออยู่กลำงทะเล
สำหรับเรือขนำดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป โดยออกระเบียบกรมเจ้ำท่ำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำต
ให้ทำกำรงำนในเรือที่ใช้ทำกำรประมง เรือบรรทุกสินค้ำประมงห้องเย็น เรือขนถ่ำยเพื่อกำรประมง เรือบรรทุก
สินค้ำห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อกำรประมง และเรือบรรทุกน้ำจืด ขนำดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป
พ.ศ. 2562 และได้พัฒนำระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ให้สำมำรถขออนุญำตได้ดว้ ย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรดำเนินกำรออกหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือตำมมำตรำ 285/1
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง ชัดเจน คล่องตัว นั้น
เนื่ อ งจำกกำรออกเรื อ ท ำกำรประมงมีก ำรปฏิ บั ติง ำนที่ ต่ อ เนื่ อ งไม่ มีวั นหยุ ด รวมทั้ ง ทำงำน
ในเวลำกลำงคืนทำให้เรือประมงมีควำมจำเป็นเร่งด่วนในกำรขออนุญำตให้ทำกำรงำนในเรือประมง
ตำมมำตรำ 285 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พระพุทธศักรำช 2456 นอกเวลำ
รำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซึ่งมีกำรยื่นคำร้องขออนุญำตส่งให้สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำผ่ำนระบบ
Single Window 4 Fishing Fleet ในแต่ละวันเป็นจำนวนมำก ซึ่งต้องมีกำรอนุญำตให้ทันต่อเวลำ
ที่เรือประมงจะออกจำกท่ำเรือ ตลอดจนกำรมอบอำนำจลงนำมในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ
และให้ออกหนังสือคนประจำเรือประมงภำยในวันที่ได้รับคำขอมีหนังสือคนประจำเรือประมง สำหรับ
อำนวยควำมสะดวกและให้ กำรดำเนิ นกำรแจ้งข้อมูลกำรขออนุญำตศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำ - ออก
(PIPO) เป็นไปตำมนโยบำยส่งเสริมคุณภำพในกำรบริหำรรำชกำรและที่บัญญัติไว้ในตำมพระรำชบัญญัติ
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงมีคำสั่งให้สำนักงำน
เจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ ย กเลิ ก คำสั่ง กรมเจ้ ำท่ ำ ที่ ๓๑๘/๒๕๖๑ เรื่ อ ง กำรอ ำนวยควำมสะดวกสำหรับ
ผู้ประกอบกำรประมงในเวลำรำชกำร นอกเวลำรำชกำร และวันหยุดรำชกำร และกำรมอบอำนำจลงนำม
ในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน
๒. ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำสำมำรถเพิ่มจำนวนเรือในใบอนุญำตให้ทำกำรงำน
ในเรือประมงตำมระบบ Single Window 4 Fishing Fleet จำนวนไม่เกิน ๑๐ ลำ แต่ทั้งนี้ จำนวนคน
รวมทั้งหมดในใบอนุญำตต้องไม่เกิน 200 คน
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๓. ให้ ข้ำรำชกำรและพนั กงำนรำชกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำที่ประจำศูนย์ควบคุม
กำรแจ้งเรือเข้ำ - ออก (PIPO) รับชำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบกำรเรือประมง
และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำ - ออก (PIPO) ทำกำรออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว
ให้ดำเนินกำรบันทึกกำรชำระค่ำธรรมเนียมในระบบ Single Window 4 Fishing Fleet เพื่อให้
ผู้ประกอบกำรเรือประมงสำมำรถพิมพ์ใบอนุญำตให้ทำกำรงำนในเรือประมงได้
๔. ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำมีอำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร
ที่ประจำศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำ - ออก (PIPO) เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินในกำรรับชำระค่ำธรรมเนียม
และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อผู้ประกอบกำรเรือประมงสำมำรถออกใบอนุญำตให้ทำกำรงำนในเรือประมง
และให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเจ้ ำท่ ำ ภูมิ ภ ำคสำขำกำกับ กำรน ำส่ งเงินรำยได้ส่ งให้ส ำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกำรจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
๕. ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรผู้ประกอบ
กำรประมงที่ยื่นคำร้องผ่ำนระบบ Single Window 4 Fishing Fleet และกำรยื่นคำร้องขอมีหนังสือ
คนประจำเรือประมง นอกเวลำรำชกำรระหว่ำงเวลำ 16.30 - 20.30 น. และวันหยุดรำชกำรระหว่ำง
เวลำ 13.00 - 18.00 น.
๖. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็น “เจ้ำท่ำ” และมีอำนำจลงนำมในหนังสือสำคัญประจำตัว
คนประจำเรือ
(๑) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ
(๒) เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ
(๓) เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ
(๔) นักวิชำกำรขนส่ง ระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป
(๕) เจ้ำพนักงำนขนส่ง ระดับชำนำญงำนขึ้นไป
โดยให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเจ้ำท่ำภู มิภำคสำขำมีอำนำจออกค ำสั่ งแต่งตั้งเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ดำรง
ตำแหน่งตำม (๒) - (๕) เป็นผู้ลงนำมในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ ในกรณีที่ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือกรณีอื่นใดที่ผู้อำนวยกำร
สำนั กงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำเห็น สมควรมอบหมำยเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่ำวดำเนินกำรลงนำม
ในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกให้แก่
ประชำชน
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๗. ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำสำขำกำกับดูแลกำรออกหนังสือคนประจำเรือประมงและ
กำรอนุญำตลงทำกำรงำนในเรือเป็นไปตำม กฎ ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
และให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ได้รับคำร้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2
สมศักดิ์ ห่มม่วง
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

