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	 หนงัสอืพระราชบญัญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ	รวมท้ังกฎหมาย

อื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องเล่มน้ี	 จัดท�าขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบ	 ๑๖๑	 ปี	 ในวันสถาปนากรมเจ้าท่า 

วันที่	 ๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	 เพื่อแสดงกตัญญุตาจิตต่อบูรพมหากษัตริย์	 และผู้มีส่วนร่วมในการ 

ตรากฎหมาย	โดยการจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติเรือไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	รวมทั้งกฎหมายอื่น	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 

กรมเจ้าท่า	

	 กรมเจ้าท่า	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 รวมท้ังกฎหมายอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อการบังคับ 

ใช้กฎหมาย	 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามหนังสือพระราชบัญญัติเรือไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ	บุญกุศลที่เกิดจากการเผยแพร่หนังสือเล่มน้ีขอถวายเป็นพระราชกุศล

แด่บรูพมหากษตัรย์ิและอทุศิให้ผูม้ส่ีวนร่วมในการตราพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	

ผู้บังคับบัญชา	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าผู้ล่วงลับไปแล้ว

   

ส�านักกฎหมาย

กรมเจ้าท่า

๕	สิงหาคม	๒๕๖๓

คํ า นํ า



	 ๑.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑				 ๗		
	 ๒.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๒)	๒๕๑๗		 ๔๙
	 ๓.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๓)	๒๕๒๑	 ๕๔
	 ๔.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๔)	๒๕๒๘	 ๖๐
	 ๕.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	๒๕๓๔					 ๖๕
	 ๖.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๖)	๒๕๔๐	 ๗๓
	 ๗.	 พระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๗)	๒๕๕๐	 ๗๖
	 ๘.	 พระราชก�าหนด	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 ๘๐
	 	 พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑																						
	 ๙.	 พระราชก�าหนด	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 ๙๐
	 	 พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
	๑๐.	 กฎกระทรวงเศรษฐการออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย	 ๙๔
	 	 พุทธศักราช	๒๔๘๑			
๑๑.	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนเรือ	และผู้รักษาการแทน	 ๑๐๓
	 	 นายทะเบียนเรือตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑
	 	 ลงวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๕
๑๒.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๗๓/๒๕๖๑	เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	 ๑๐๕
	 	 และระยะเวลาในการแจ้งจุดจอดเรือ	การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือ
	 	 หรือเครื่องมืออย่างใดๆ	ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด	และการท�าเครื่องหมาย
	 	 หรือสัญลักษณ์ส�าหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่ถูกเพิกถอน
	 	 ทะเบียนเรือไทย	๒๗	เมษายน	๒๕๖๑																	
	๑๓.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๗๒/๒๕๖๑	เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข	 ๑๑๐
	 	 ในการจัดท�าแผน	ด�าเนินการ	การอนุมัติแผนด�าเนินการและการตรวจสอบ
	 	 การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	๒๗	เมษายน	๒๕๖๑		
	๑๔.	 ระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยน	 ๑๑๒
	 	 ประเภทเรือ	การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร
	 	 การขอโอนกรรมสิทธิ์	การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบ
	 	 การเปลี่ยนประเภทเรือส�าหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	ลวันนที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๖๑	

ส า ร บั ญ
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	๑๕.	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การงดจดทะเบียนเรือ	 ๑๓๙
	 	 ประมงเป็นการชั่วคราว	พ.ศ	๒๕๖๑	ลงวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑	
๑๖.	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การงดจดทะเบียนเรือประมง	 ๑๔๐
	 	 เป็นการชั่วคราว	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	ลงวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๖๓	
	๑๗.	 ระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิด	 ๑๔๒
	 	 ตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญา
	 	 ที่เป็นโทษปรับสถานเดียว	พ.ศ.	๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๗	สิงหาคม	๒๕๖๑	
๑๘.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๑๐/๒๕๖๒	เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข	 ๑๕๒
	 	 ในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผนการด�าเนินการและการตรวจสอบ
	 	 การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	๑๖	มกราคม	๒๕๖๒	
๑๙.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๙๒/๒๕๖๒	เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์	 ๑๖๒
	 	 วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผนด�าเนินการ
	 	 และการตรวจสอบแยกชิ้นส่วนท�าลายเรือประมง	เพิ่มเติม
	 	 ลงวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๒	
	๒๐.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๑๒๕/๒๕๖๒	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	 ๑๖๓
	 	 ในการแจ้งกรณีที่เรือได้จดทะเบียนแล้วได้สูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด
	 	 ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	ลงวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๖๒
๒๑.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๒๑๒/๒๕๖๒	เรื่องให้น�าเรือประมงพื้นบ้าน	 ๑๘๔
	 	 ที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ
	 	 ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒			
๒๒.	 ระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ	 ๑๘๗
	 	 การท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือและการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน
	 	 ที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส	พ.ศ.	๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒				
๒๓.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๒๓๑/๒๕๖๒	เรื่อง	ให้น�าเรือประมงพื้นบ้าน	 ๑๙๔
	 	 ที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ	เพิ่มเติม	ครั้งที่	๑
	 	 ลงวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๖๒	
๒๔.	 ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๒๓๖/๒๕๖๒	เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	 ๑๙๖
	 	 และระยะเวลาการด�าเนินการตามมาตรา	๒๒/๑	แห่งพระราชบัญัติเรือไทย
	 	 พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
	 	 เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ลงวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๒	
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๒๕.	ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๑/๒๕๖๓	เรื่องให้น�าเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกิน		 ๒๑๓
	 	 สิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ	เพิ่มเติม	ครั้งที่	๒
	 	 ลงวันที่	๖	มกราคม	๒๕๖๓	
๒๖.	 ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทย	 ๒๑๕
	 	 และใบอนุญาตใช้เรือ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ลงวันที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓
๒๗.	 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๙	เรื่องยกเลิกประกาศ	 ๒๕๖
	 	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
	 	 และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น
	 	 ลงวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒
๒๘.	 ประกาศกรมประมง	เรื่องหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการ	 ๒๕๙
	 	 ยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร
	 	 โอนกรรมสิทธิ์	เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าและแยกชิ้นส่วนหรือท�าลาย
	 	 เรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๖๒
๒๙.	 ประกาศกรมประมง	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือ	 ๒๘๓
	 	 รับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	(ฉบับที่	๒)
	 	 พ.ศ.	๒๕๖๓	ลงวันที่	๙	มกราคม	๒๕๖๓
๓๐.	 ประกาศกองทัพเรือ	เรื่อง	แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งค�าสั่งหัวหน้า	 ๒๘๕
	 	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย			
	 	 ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	ลงวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๖๒	
๓๑.	 ประกาศกรมประมง	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือ	 ๒๘๙
	 	 รับรองประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 ลงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	
๓๒.	 ประกาศกรมประมง	เรื่องก�าหนดสถานที่อื่นในการยื่นขอรับหนังสือรับรอง	 ๓๐๓
	 	 เพื่อประกอบการ	ยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
	 	 ตัวเรือหรือเครื่องจักร	โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าและแยกชิ้นส่วน
	 	 หรือท�าลายเรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ลงวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๒																																
๓๓.	 ประกาศกรมประมง	เรื่อง	ก�าหนดสถานที่อื่นในการยื่นขอรับหนังสือรอง	 ๓๐๔
	 	 เพื่อประกอบการ	ขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒
	 	 ลงวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๒																																
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	 โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมติว่า	สมควรมกีฎหมายว่าด้วยเรอืไทย	จงึมพีระบรมราชโองการ

ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร	ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑	 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑”

 มาตรา ๒ ๑	ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นก�าหนดร้อยแปดสิบวัน	นับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ต้ังแต่วนัใช้พระราชบญัญตันิี	้ให้ยกเลกิพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการจดทะเบียน

และออกใบอนุญาตส�าหรับเรือจับสัตว์น�้าไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๗	 พระราชบัญญัติว่าด้วย 

การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตส�าหรับเรือจับสัตว์น�้าไทย	 (ฉบับที่	 ๒)	พุทธศักราช	๒๔๗๙ 

และบรรดากฎหมาย	กฎและข้อบังคับอื่น	ๆ	ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	 หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติ
เรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร	ลงวันที่	๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๐)

อาทิตย์ทิพอาภา

พล.อ.	เจ้าพระยาพิชเยนทร	โยธิน

ตราไว้	ณ	วันที่	๗	เมษายน	พุทธศักราช	๒๔๘๒	เป็นปีที่	๖	ในรัชกาลปัจจุบัน

๑	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๕๖/-/หน้า	๒๓๐/๑๐	เมษายน	๒๔๘๒
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 มาตรา ๔	 เรือราชนาวีไทยเป็นเรือไทย	แต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕	 ในพระราชบัญญัตินี้	เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

	 ๑.	 “น่านน�้าไทย”	หมายความถึง	บรรดาน่านน�้าที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย

	 ๒.	 “เมอืงท่า”	หมายความถงึ	ท�าเล	หรอืถ่ินท่ีทอดจอดเรอืเพือ่ขนถ่ายคนโดยสารหรอืของ

	 ๓.	 “เรือ”	หมายความถึง	ยานพาหนะทางน�้าทุกชนิด

	 ๔.	 “เรือกล”	หมายความถึง	 เรือที่เดินด้วยก�าลังเครื่องจักรกล	จะใช้ก�าลังอื่นด้วยหรือไม่

ก็ตาม

	 ๕.	 “เรือทะเล”	หมายความถึง	เรือที่มีลักษณะส�าหรับใช้ในทะเล

	 ๖.	 “เรือล�าน�้า”	หมายความถึง	เรืออื่นที่มิใช่เรือทะเล

	 	 ๖/๑.	๒	“เรือประมง”	หมายความถึง	 เรือทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้	หรือมีหรือ 

ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ท�าการประมง	 เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้า 

ในทางการค้า

	 	 ๖/๒.	๓	 “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า”	หมายความถึง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้าตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง

	 	 ๖/๓.	๔	“เรือสนับสนุนการประมง”	หมายความถึง	เรือที่ใช้หรือเจตนาจะใช้บรรทุก

น�้ามัน	น�้าจืด	อาหาร	หรือสิ่งอื่นใด	เพื่อสนับสนุนเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	ทั้งนี้	ประเภท

และขนาดของเรือ	และลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกหรือให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

	 ๗.	 “การค้าในน่านน�้าไทย”	หมายความถึง	การขนส่งคนโดยสาร	หรือของหรือลากจูง 

เพื่อหาก�าไร	จากเมืองท่าหรือถิ่นที่แห่งหนึ่งภายในน่านน�้าไทยไปยังเมืองท่าหรือถ่ินท่ีอีกแห่งหนึ่ง

หรือหลายแห่งภายในน่านน�้าไทย

	 ๘.	 “การประมง”	 หมายความถึง	 การจับสัตว์น�้าทุกชนิดรวมทั้งที่ใช้เรือไปท�าการ 

จับสัตว์น�้าหรือเป็นพาหนะไปท�าการจับสัตว์น�้าด้วย

	 ๙.	 “ผู้ควบคุมเรือ”	หมายความถึง	นายเรือ	สรั่ง	ไต้ก๋ง	นายท้าย	คนถือท้ายหรือบุคคลใด

อื่น	ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือ	แต่ไม่หมายความถึงผู้น�าร่อง

๒	 มาตรา	๕	๖/๑	เพิม่โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัเิรอืไทยพทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
๓	 มาตรา	๕	๖/๒	เพิม่โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัเิรอืไทยพทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔	 มาตรา	๕	๖/๓	เพิม่โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบญัญตัเิรอืไทยพทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 ๑๐.	 “คนประจ�าเรือ”	หมายความถึง	บรรดาคนที่มีหน้าที่ท�าการประจ�าอยู่ในเรือ

	 ๑๑.	 “รัฐมนตรี”	หมายความถึง	รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

	 ๑๒.	 “เจ้าท่า”	หมายความถงึ	อธบิดกีรมการขนส่งทางน�า้และพาณิชยนาว*ี	หรอืผูท้�าการ

แทนอธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	และหมายความถึงผู้ท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็น 

เจ้าท่า	หรือให้รักษาการแทนเจ้าท่า

	 ๑๓.	 “นายทะเบียนเรือ”	 หมายความถึง	 ผู้ท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเรือ 

หรือให้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ

	 ๑๔	๕	 “สารที่เป็นอันตราย”	 หมายความถึง	 น�้ามันหรือสารอื่นใด	 ซึ่งเมื่อปล่อยท้ิงลง 

สู่ทะเลแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเล	 หรือก่อให้เกิด 

ความเสียหายต่อความงามตามธรรมชาติ	หรือรบกวนการใช้ประโยชน์อื่น	ๆ	อันชอบด้วยกฎหมาย

จากทะเลตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีประกาศก�าหนด

 

หมวด	๑
การจดทะเบียนเรือไทย

                  

 มาตรา ๖	 การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัตินี้ต้องจดต่อนายทะเบียนเรือ

 มาตรา ๗ ๖	ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซ่ึงท�าการค้าในน่านน�้าไทยได้

ตามมาตรา	๔๗	ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย

	 (๒)	 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่ผู ้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดา 

ซึ่งมีสัญชาติไทย

	 (๓)	 เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

	 (๔)	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ห้างหุ ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู ้เป็นหุ ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดา 

ซึ่งมีสัญชาติไทย

๕	 มาตรา	๕	๑๔.	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
๖	 มาตรา	๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๐
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	 	 (ข)	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนจ�าพวกไม่จ�ากัดความรับผิดท้ังหมดเป็นบุคคล

ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย	และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

	 	 (ค)	 บริษัทจ�ากัดที่กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทย	 หุ ้นอันเป็นทุน 

จดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างด้าวและไม่มีข้อบังคับอนุญาต 

ให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ

	 	 (ง)	 บริษัทมหาชนจ�ากัดที่กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุ้นอันเป็น

ทุนช�าระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

  เพือ่ประโยชน์แห่งมาตรานี	้“คนต่างด้าว”	หมายความว่า	คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  มาตรา ๗ ทวิ ๗	 ผู้ท่ีจะถือกรรมสิทธ์ิเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซ่ึงใช้ประกอบการขนส่ง

ทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ	และไม่ท�าการค้าในน่านน�้าไทยตามมาตรา	๔๗	ต้องเป็น

นิตบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึง่กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่มสัีญชาตไิทย	และมคีณุสมบตัิ

อย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เป็นบรษัิทจ�ากดัทีหุ่น้อนัเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็เป็นของบุคคล

ซึ่งมิใช่คนต่างด้าว	และไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ

 (๒)	 เป็นบริษทัมหาชนจ�ากดัทีหุ่น้อนัเป็นทนุช�าระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็เป็นของ 

บุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว

	 เพือ่ประโยชน์แห่งมาตรานี	้“คนต่างด้าว”	หมายความว่า	คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  มาตรา ๗ ตรี ๘	 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยและนิติบุคคลซึ่งสามารถ 

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา	๗	แทนคนต่างด้าว

	 (๒)	 เป็นหุ ้นส่วนแทนคนต่างด้าวในห้างหุ ้นส่วนท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือ 

จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา	๗

	 (๓)	 ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือ 

จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา	๗	หรือมาตรา	๗	ทวิ

๗	 มาตรา	๗	ทวิ	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๐
๘	 มาตรา	มาตรา	๗	ตรี	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 11

	 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้	 ค�าว่า	 “คนต่างด้าว”	 ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล 

ซึง่ไม่สามารถถอืกรรมสทิธิเ์รอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยได้ตามมาตรา	๗	หรอืมาตรา	๗	ทว	ิแล้วแต่กรณี

  มาตรา ๗ จัตวา ๙	ห้ามมิให้บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดซ่ึงสามารถถือกรรมสิทธิ์

เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ทวิ	กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม	๗	ทวิ	แทนคนต่างด้าว

	 (๒)	 ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดซ่ึงถือกรรมสิทธิ์เรือ 

จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา	๗	ทวิ

	 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้	 ค�าว่า	 “คนต่างด้าว”	 ให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล 

ซึ่งไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ทวิ

  มาตรา ๘	 เรือดังจะกล่าวต่อไปนี้	เมื่อได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว	ให้ถือว่า

เป็นเรือไทย

	 ส�าหรับการค้าในน่านน�้าไทย

	 ๑.	 เรือกล	ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป

	 ๒.	 เรือทะเลที่มิใช่เรือกล	ขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไป

	 ๓.	 เรือล�าน�้าที่มิใช่เรือกล	ขนาดตั้งแต่ห้าสิบตันกรอสขึ้นไป

	 ส�าหรับการประมง

	 ๑.	 เรือกลทุกขนาด

	 ๒.	 เรือที่มิใช่เรือกลขนาดตั้งแต่หกตันกรอสขึ้นไป

  มาตรา ๙	 เรอืของบคุคลตามมาตรา	๗	ซึง่มไิด้ใช้ประโยชน์ตามมาตรา	๔๗	แม้จะมขีนาด

ดังกล่าวไว้ในมาตราก่อน	และเรือของบุคคลตามมาตรา	๗	ขนาดต�่ากว่าท่ีกล่าวไว้ในมาตราก่อน	

ส�าหรับการค้าในน่านน�้าไทยหรือการประมงแล้วแต่กรณี	ไม่ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

	 เรือซึ่งกล่าวในมาตรานี้	ให้ถือว่าเป็นเรือไทยด้วย

  มาตรา ๑๐ ในการขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย	ผู้ขอต้องปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ยื่นค�าแสดงกรรมสิทธิ์ตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*

	 ๒.	 ท�าค�ารบัรองว่าเงือ่นไขในการทีจ่ะถอืกรรมสิทธิไ์ด้เป็นไปตามมาตรา	๗	และน�าพยาน

หลักฐานมาพิสูจน์ค�ารับรองนั้น	ถ้าผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ�ากัด	ต้องน�าใบส�าคัญแสดง 

การจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมาแสดง

๙	 มาตรา	๗	จัตวา	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
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	 ๓.	 ยื่นใบส�าคัญแสดงการตรวจเรือ	 ซึ่งพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน�้าและ 

พาณิชยนาวี*	ได้ออกให้ตามมาตรา	๑๒

	 ๔.	 ยื่นรายการแสดงวัน	เดือน	ปี	และต�าบลที่ต่อเรือนั้นเสร็จเท่าที่จะแสดงได้

	 ๕.	 ถ้าเรือนั้นเดิมเป็นของคนต่างด้าว	ให้แจ้งชื่อเรือซึ่งใช้อยู่เดิมนั้นด้วย

	 ๖.	 แสดงชื่อผู้ควบคุมเรือ

  มาตรา ๑๑ 	เรอืทีข่อจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยให้มีเครือ่งหมายถาวรเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีตวัเรอื

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 เมื่อได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้ว	และตราบใดท่ีการจดทะเบียนนั้นยังไม่สิ้นไป	 ให้เป็น

หน้าทีข่องผูค้วบคมุเรอืทีจ่ะรกัษาเครือ่งหมายดงักล่าวแล้วนัน้ให้ถาวรอยูเ่สมอ	จะเปลีย่นแปลงหรอื

ปิดบังไม่ได้	นอกจากเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา ๑๒	เรือที่จะขอจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยต้องมีใบส�าคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดง

ต่อนายทะเบียนเรือว่าเรือนั้นได้รับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน�้าและ 

พาณิชยนาวี*	ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย

  มาตรา ๑๓	ในการรับจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 ให้นายทะเบียนเรือเก็บใบส�าคัญแสดง 

การตรวจเรือไว้	และถ้ามีใบส�าคัญของผู้ต่อเรือหรือหนังสือส�าคัญแสดงการโอนก็ให้เก็บไว้ด้วย

  มาตรา ๑๔ สมุดทะเบียนเรือไทยให้ท�าตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน�้าและ 

พาณิชยนาวี*	และให้มีรายการดังต่อไปนี้ด้วย

	 ๑.	 ชื่อเรือ	ชื่อเมืองท่าที่เรือนั้นจดทะเบียน	และชื่อผู้ควบคุมเรือ

	 ๒.	 ประเภทของเรือ	ชื่ออู่และชื่อเจ้าของอู่ที่ต่อเรือนั้น

	 ๓.	 รายการตรวจเรือ

	 ๔.	 รายการแสดงการได้กรรมสิทธิ์ตามที่ปรากฏในค�ารับรอง

	 ๕.	 ชื่อ	ที่อยู่	และอาชีพการงานของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

	 ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ�ากัด	ให้มีชื่อและที่อยู่ของผู้จัดการหรือกรรมการด้วย

  มาตรา ๑๕ เรอืล�าใดได้จดทะเบยีนเป็นเรอืไทย	ณ	เมอืงท่าใด	เมอืงท่านัน้เป็นเมอืงท่าขึน้

ทะเบียนของเรือนั้น
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หมวด	๒
ใบทะเบียนเรือไทย

                  

 มาตรา ๑๖	เมื่อได้จดทะเบียนเรือแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือออกใบส�าคัญแสดงการ 

จดทะเบียนตามแบบพิมพ์ของกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	 ให้แก่ผู ้ขอจดทะเบียน 

ใบส�าคัญนี้ให้เรียกว่า	“ใบทะเบียน”

  มาตรา ๑๗	ในระหว่างเวลาที่คงใช้เรือนั้น	ใบทะเบียนให้ใช้เป็นเอกสารประจ�าเรือ	และ 

ผู้ควบคุมเรือต้องรักษาไว้ในเรือเสมอ	 ผู้ใดจะเอาไปเสียจากเรือไม่ได้	 นอกจากเพื่อปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญัติน้ีหรือกฎหมายอืน่	และเมือ่เจ้าพนกังานขอตรวจ	ผูค้วบคมุเรอืต้องน�าออกแสดงทนัที

  มาตรา ๑๘ ถ้าใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตรายไปด้วยประการอื่น	 หรือช�ารุด 

ในสาระส�าคัญ	ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าจากนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

	 ถ้ากรณีดังกล่าวแล้วเกิดขึ้นนอกเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น	 ให้ผู ้ควบคุมเรือ 

ขอใบทะเบยีนชัว่คราวทีเ่มอืงท่าแรกถงึ	ซึง่มนีายทะเบียนเรอืหรอืเจ้าพนกังานกงสลุไทยแล้วแต่กรณี

	 เมื่อเรือมาถึงเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ	 ผู ้ควบคุมเรือต้องน�าใบทะเบียนช่ัวคราว 

ส่งนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่านั้นภายในก�าหนดสิบวันนับแต่วันเรือถึง	 เพื่อนายทะเบียนเรือ 

จะได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่า

	 ในกรณีที่ใบทะเบียนไม่มีท่ีว่างส�าหรับกรอกรายการต่าง	ๆ	ได้ต่อไป	ให้นายทะเบียนเรือ

หรือเจ้าพนักงานกงสุลไทย	แล้วแต่กรณี	ออกใบประจ�าต่อตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๙ เมื่อได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนใบเก่าแล้ว	ถ้าใบเก่ายังมีอยู่ในกรณีที่ช�ารุด 

ในสาระส�าคญั	หรือได้พบในภายหลังในกรณีท่ีสูญหาย	ให้ผูค้วบคุมเรอืส่งแก่นายทะเบียนเรอืประจ�า

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือโดยด่วน	เพื่อจัดการตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๒๐	เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือให้ผู้ควบคุมเรือคนใหม่น�าใบทะเบียนกับ

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประจ�าตัวของตนไปแสดงต่อเจ้าท่าหรือนายทะเบียนเรือหรือ 

เจ้าพนักงานกงสุลไทย	แล้วแต่กรณี	ก่อนเรือออก

	 เมื่อเจ้าพนักงานดังกล่าวมานั้นได้พิจารณาเป็นท่ีพอใจแล้ว	 ให้หมายเหตุการเปลี่ยนตัว 

ผู้ควบคุมเรือในใบทะเบียนและลงนามก�ากับไว้

	 เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ให้เจ้าพนักงาน 

ผู้หมายเหตุรายงานไปยังนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน
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	 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจยกเว้นเรือไทยที่จดทะเบียนแล้วบางขนาดมิต้องปฏิบัติตามบท 

แห่งมาตรานี้	โดยออกเป็นกฎกระทรวง

  มาตรา ๒๑	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือ	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้น

ทะเบียนของเรือนั้นเป็นผู้หมายเหตุไว้ในใบทะเบียน

	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เรือนอกเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือ	ให้นายทะเบียนเรือ

หรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยประจ�าเมืองท่าที่มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือท่ีเรือแรกถึง	แล้วแต่กรณี	

เป็นผู้หมายเหตุในใบทะเบียนแต่จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือ

นั้นทราบ	และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเรือนั้นก่อน

  มาตรา ๒๒ ๑๐	 ในกรณีทีเ่รอืไทยท่ีได้จดทะเบยีนแล้วได้สูญหายไป	ถกูข้าศกึยดึ	ถกูเพลงิไหม้ 

โดยสิ้นเชิง	 อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	 ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียนของเรือนั้นพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบ

เหตุการณ์	ทั้งน้ี	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนดและให ้

นายทะเบยีนเรอืนัน้เพกิถอนทะเบยีนเรอืไทยโดยบันทกึเหตแุห่งการเพกิถอน	และจ�าหน่ายทะเบยีน

เรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย

  มาตรา ๒๒/๑ ๑๑	ให้น�าความในมาตรา	 ๒๒	 มาใช้บังคับกับเรือที่เจ้าของเรืออ้างว่า 

ได้จ�าหน่าย	 จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ�าหน่าย	 จ่าย	หรือโอน 

และไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ท่ีใด	 ด้วยโดยอนุโลม	 และไม่ว่าเจ้าของเรือ 

จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนเรือหรือไม่ให้นายทะเบียนเรือสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ

	 เรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 หรือเรือสนับสนุนการประมงท่ีถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ 

ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา	 ๒๒	 ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือนั้นเป็นเรือประมง 

เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และเรือสนับสนุนการประมงอีก

	 ในกรณีที่มีการพบเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนเรือตามวรรคสอง	 ให้เจ้าท่ามีอ�านาจยึด 

หรืออายัดและควบคุมเรือ	เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว	และน�าไปจอด

เพือ่ควบคมุไว้ในบรเิวณทีเ่หน็สมควร	ท�าเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ประจ�าเรอื	และตดิตัง้เครือ่งมอื

ควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	 ๆ	 มิให้เคลื่อนจากจุดที่จอด	 และแจ้งให้เจ้าของเรือทราบ 

๑๐	 มาตรา	๒๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑๐
๑๑	 มาตรา	๒๒/๑	เพิม่โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรือไทยพุทธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
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และมาแสดงตน	ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของเรือ	ให้ปิดประกาศให้เจ้าของเรือหรือ 

ผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนต่อเจ้าท่า	 หากไม่มีเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตน 

ภายในเวลาทีก่�าหนด	ให้ถอืว่าเจ้าของเรือสละกรรมสทิธิใ์นเรอืนัน้	และให้เจ้าท่ามอี�านาจแยกชิน้ส่วน 

หรือท�าลายเรือ	จ�าหน่ายเป็นเศษวัสดุ	หรือให้หน่วยงานของรัฐน�าไปใช้ประโยชน์

	 ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมด้วยหลักฐานแสดงความเป็น

เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือภายในก�าหนดเวลา	 ให้เจ้าท่าคืนเรือนั้นให้แก่เจ้าของเรือหรือ 

ผู้ครอบครองเรือ	เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือได้ช�าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด�าเนินการ

ตามวรรคสามแล้วและท�าหนังสือรับรองว่าจะไม่น�าเรือนั้นไปใช้เป็นเรือประมง	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	

หรือเรือสนับสนุนการประมง

	 การด�าเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข 

และระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด

	 ในการด�าเนนิการตามมาตรานี	้เจ้าท่าจะด�าเนนิการเองหรอืมอบหมายให้หน่วยงานของรฐั

หรือเอกชนด�าเนินการแทนก็ได้	โดยให้น�าความในมาตรา	๕๔/๘	มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

  มาตรา ๒๓	ให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทย	แล้วแต่กรณี	ส่งใบทะเบียน 

ที่ได้รับไว้ตามมาตราก่อนไปยังนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ

  มาตรา ๒๔ ๑๒	 ถ้าเรือได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์	หรือต่อข้ึนใหม่นอกราชอาณาจักรไทย	และ 

เป็นเรือของบุคคลผู้มีลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	

เจ้าพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจเรือ	กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	อาจออก 

ใบทะเบียนชั่วคราวให้แก่ผู ้ควบคุมเรือ	 และให้เจ้าพนักงานกงสุลไทยหรือพนักงานตรวจเรือ 

กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	ผู้ออกใบทะเบียนชั่วคราวส่งส�าเนาใบทะเบียนชั่วคราวนั้น

ไปยังนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าซึ่งมีความจ�านงจะจดทะเบียนโดยด่วน

	 ข้อความในใบทะเบียนชั่วคราวต้องมีรายการ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ชื่อเรือ	และชื่อเก่า	ถ้ามี

	 ๒.	 ชื่อผู้ควบคุมเรือ

	 ๓.	 ชื่อเจ้าของเรือ	และชื่อเจ้าของเก่า	ถ้ามี

	 ๔.	 เหตุที่ได้กรรมสิทธิ์เรือนั้น

	 ๕.	 วัน	เดือน	ปี	และต�าบลที่ได้กรรมสิทธิ์

๑๒	 มาตรา	๒๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๑
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	 ๖.	 รายการเกี่ยวด้วยขนาดเรือ	การต่อเรือ	และรายการอื่น	ๆ	เท่าที่แสดงได้

	 ๗.	 ชื่อเมืองท่าซึ่งมีความจ�านงจะจดทะเบียนเป็นเรือไทย

  มาตรา ๒๕ ๑๓	 ใบทะเบียนช่ัวคราวซึ่งเจ้าพนักงานกงสุลไทย	 หรือพนักงานตรวจเรือ 

กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	ออกให้ตามมาตรา	๒๔	ให้ใช้ได้เช่นเดียวกับใบทะเบียน 

และให้ใช้ได้จนกว่าเรือนั้นมาถึงเมืองท่าซึ่งมีความจ�านงจะจดทะเบียน	แต่ห้ามมิให้ใช้เกินก�าหนด 

หกเดือนนับแต่วันออกใบทะเบียนชั่วคราวนั้น

	 ให้ผู้ควบคุมเรือส่งใบทะเบียนชั่วคราวแก่นายทะเบียนเรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเรือนั้น

มาถึงเมืองท่าซึ่งมีความจ�านงจะจดทะเบียน

 มาตรา ๒๖	ภายในน่านน�้าไทย	 เมื่อเรือล�าใดจะออกไปยังเมืองท่าหนึ่งเมืองท่าใด 

เพื่อจะจดทะเบียนเป็นเรือไทยและประสงค์จะรับประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่าง 

เดินทางนั้น	ให้ผู้ควบคุมเรือขอใบผ่านเมืองท่าชั่วคราวจากเจ้าท่าผู้ควบคุมถิ่นที่ที่เรือจะออกไป

	 ใบผ่านเมืองท่าชั่วคราวนี้ให้ใช้ได้เสมือนใบทะเบียนภายในก�าหนดเงื่อนไขอันระบุไว ้

ในผ่านเมืองท่าชั่วคราวนั้น

	 ในการขอใบผ่านนี้	เมื่อเจ้าท่าได้พิจารณาไม่เห็นสมควรจะไม่อนุญาตก็ได้

 

หมวด	๓
การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว                

 มาตรา ๒๗	การโอนโดยนิติกรรมซึ่งกรรมสิทธิ์เรือไทยท่ีได้จดทะเบียนแล้ว	ให้ยื่นค�าร้อง

ต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	เพื่อขอให้จัดการโอนไว้ในสมุดทะเบียน

	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือตามมาตรานี้	 ให้ท�าเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ของกรมการ 

ขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	ต่อหน้านายทะเบียนเรือดังกล่าวมาแล้ว

	 ถ้ามกีารโอนกรรมสทิธิเ์รอืดังกล่าวมาแล้วนอกเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอื	ให้นายทะเบียน

เรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยประจ�าเมืองท่าที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เรือนั้น	แล้วแต่กรณี	ท�าหน้าที่

เป็นนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ	 โดยหมายเหตุการโอนไว้ในใบทะเบียน 

และส่งส�าเนาสัญญา	 ถ้าจ�าเป็นก็รวมทั้งค�าแปลสัญญาอันรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน 

เรือประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรือนัน้โดยด่วน	เม่ือได้รับเอกสารเช่นว่าน้ันและเหน็ว่าถูกต้องแล้ว 

ให้นายทะเบียนเรือจดการโอนไว้ในสมุดทะเบียน

๑๓	 มาตรา	๒๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๑
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  มาตรา ๒๘	ในกรณีดังกล่าวมาแล้วในมาตราก่อน	 เมื่อปรากฏว่าผู้รับโอนไม่ต้องด้วย

ลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	๗

	 ๑.	 ถ้าท�าการโอน	ณ	 เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ที่กล่าวนั้นเรียกใบทะเบียนคืน	และให้ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

	 ๒.	 ถ้าท�าการโอนนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ	ให้นายทะเบียนเรือ	หรือเจ้าพนักงาน

กงสลุไทย	แล้วแต่กรณ	ีเรยีกใบทะเบยีนคืนและให้ส่งรายงานเก่ียวกบัเหตกุารณ์และใบทะเบยีนนัน้	

พร้อมทั้งเอกสารต่าง	ๆ	ที่ระบุไว้ในวรรคสามแห่งมาตราก่อนไปยังนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า

ขึ้นทะเบียนของเรือเพื่อให้ถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

 มาตรา ๒๙	เมื่อกรรมสิทธิ์ในเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้ตกไปเป็นของผู้ใดโดยทางอื่น

นอกจากนิติกรรม	 ให้ผู้นั้นส่งใบทะเบียนพร้อมทั้งค�ารับรองและพยานหลักฐานเกี่ยวกับสัญชาต ิ

ของตนต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันท่ี 

เรือได้ตกไปเป็นของผู้นั้น

	 เพื่อการนี้ให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามได้

  มาตรา ๓๐	เม่ือเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	 ได้ตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม 

เป็นของบุคคลที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	 ๗	 ให้ผู้ท่ีได้กรรมสิทธิ์เรือนั้นยื่นค�าร้อง 

เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือ	 เพื่อขอจดทะเบียนเรือนั้น 

ในนามของตน	ภายในก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ในมาตราก่อนพร้อมท้ังน�าพยานหลักฐานมาแสดงว่า 

ตนได้กรรมสิทธิ์และเป็นผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้

	 เมือ่ได้รบัค�าร้องและพยานหลกัฐานดงักล่าวข้างต้นแล้ว	ถ้ามมีลูพอเชือ่ฟังได้ภายในเจด็วนั	

ให้นายทะเบียนเรือจัดให้ปิดประกาศค�าร้องนั้นไว้	ณ	 เมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือและโฆษณา 

ในหนังสือพิมพ์โดยผู้ร้องต้องออกค่าใช้จ่ายตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 ถ้าพ้นก�าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัทีปิ่ดประกาศไว้แล้ว	ไม่มผีูใ้ดคดัค้านต่อนายทะเบยีนเรอื	

ให้นายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนจากผู้ร้องและเมื่อได้สอบพยานหลักฐานเป็นท่ีถูกต้องแล้ว 

ให้นายทะเบียนเรือบันทึกรายการไว้ในสมุดทะเบียนและหมายเหตุใบทะเบียนตามค�าร้องนั้น

	 ถ้ามีผู้คัดค้านภายในสามสิบวันน้ัน	ให้นายทะเบียนเรือแจ้งให้ผู้คัดค้านน�าคดีไปฟ้องศาล

ภายในสิบห้าวัน	และในระหว่างสิบห้าวันนี้ให้นายทะเบียนเรืองดการบันทึกรายการหรือหมายเหตุ

ไว้ก่อน	ถ้าผูค้ดัค้านไม่น�าคดไีปฟ้องศาลภายในก�าหนดนัน้	ให้นายทะเบยีนเรอืด�าเนนิการดงับญัญติั

ไว้ในวรรคก่อน	ถ้าผูค้ดัค้านน�าคดีไปฟ้องศาล	ให้นายทะเบยีนเรอืเลือ่นการด�าเนนิการไปจนกว่าศาล
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จะได้พิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว	จึงด�าเนินการต่อไปตามค�าพิพากษานั้น

  มาตรา ๓๑ ในกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	ได้ตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม	

เป็นของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	 ก็ดีหรือในกรณี 

ที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของขาดลักษณะเช่นนั้นด้วยเหตุใด	ๆ	ก็ดี	ถ้าเจ้าของเรือมีความประสงค์จะให้ 

เรือนั้นยังคงเป็นเรือไทยต่อไปก็ให้จัดการโอนไปยังผู้ท่ีจะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	๗	

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัทีเ่รอืได้ตกไปเป็นของตน	หรอืนบัแต่วนัท่ีขาดลกัษณะเช่นน้ัน	แล้วแต่กรณี	

แต่ถ้าเจ้าของเรือไม่มีความประสงค์จะให้เรือนั้นยังคงเป็นเรือไทยต่อไป	 ก็ให้ย่ืนค�าร้องขอถอน

ทะเบียนต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นเสียภายในเก้าสิบวัน	ดังกล่าว

แล้วดุจกัน

	 ถ้าพ้นก�าหนดเก้าสบิวนัดังกล่าวไว้ในวรรคก่อนแล้วเจ้าของเรอืมไิด้จดัการอย่างใด	ให้ถือว่า

เจ้าของเรือมีความประสงค์จะให้เรือนั้นยังคงเป็นเรือไทยต่อไป	 และเมื่อกรมการขนส่งทางน�้า 

และพาณิชยนาวี*	ร้องขอ	ให้พนักงานอัยการมีอ�านาจยื่นค�าร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต ่

วันทีพ้่นก�าหนดเก้าสบิวนัดังกล่าวแล้ว	เพือ่ขอให้ศาลสัง่ขายทอดตลาดเรอืนัน้แก่ผูท้ีจ่ะถอืกรรมสทิธิ์

เรอืไทยได้ตามมาตรา	๗	เมือ่ขายได้และหกัค่าธรรมเนยีมกบัค่าใช้จ่ายเหลอืเงนิเป็นจ�านวนสทุธเิท่าใด

ให้จ่ายแก่บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับ

	 ในระหว่างทีจั่ดการโอนดังกล่าวข้างต้น	ให้ถือว่าเรอืนัน้เป็นเรอืไทย	แต่ในกรณีท่ีมไิด้จดัการ

โอนตามวรรคสองมิให้ถือว่าเรือนั้นเป็นเรือไทย	 เมื่อพ้นก�าหนดร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เรือนั้น 

เป็นของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้และเมื่อพ้นก�าหนดร้อยแปดสิบวัน

นั้นไปแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

  มาตรา ๓๒	เมื่อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ�ากัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียน

แล้วได้ตกไปเป็นของบุคคลอืน่ใดโดยนติิกรรม	หรอืโดยทางอืน่นอกจากนติกิรรม	ให้หุน้ส่วนผูจั้ดการ

หรือกรรมการผูจั้ดการบรษัิท	แล้วแต่กรณ	ีแจ้งความต่อนายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีน

ของเรือนั้น	ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบว่าหุ้นได้ตกไปเป็นของบุคคลอื่นนั้น	พร้อมทั้งยื่น

รายงานเกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่ได้มาเป็นเจ้าของหุ้นนั้นด้วย

	 เพื่อการนี้	 ให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามได้

 มาตรา ๓๒ ทวิ ๑๔	ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา	๗	ตรี	(๒)	หรือ	(๓)	หรือมาตรา	๗	จัตวา	

๑๔	 มาตรา	๓๒	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
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(๒)	ให้นติบิคุคลซึง่ถอืกรรมสทิธิเ์รอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยทีม่กีารฝ่าฝืนดงักล่าว	ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้

	 (๑)	 มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นทราบถึง 

การฝ่าฝืนดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการฝ่าฝืนนั้น

	 (๒)	 หยุดใช้เรือไทยที่ตนถือกรรมสิทธิ์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 กรณทีีเ่ป็นเรอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยตามมาตรา	๗	ถ้านติบิคุคลนัน้ไม่สามารถ

ถือกรรมสิทธิ์เรือดังกล่าวตามมาตรา	๗	ได้ต่อไป	แต่ยังสามารถถือกรรมสิทธ์ิเรือจดทะเบียนเป็น 

เรอืไทยตามมาตรา	๗	ทว	ิได้	ให้หยดุใช้เรอืนัน้ท�าการค้าในน่านน�า้ไทยโดยพลนั	แต่ถ้านติบิคุคลนัน้

ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา	๗	ทวิ	 ได้ต่อไป	ให้หยุดใช้เรือนั้น

ท�าการขนส่งหรอืลากจูงตามทีม่กีฎหมาย	มติคณะรัฐมนตร	ีหรอืความตกลงระหว่างประเทศก�าหนด

ให้ต้องขนส่งหรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลันด้วย	 ท้ังนี้	 เว้นแต่กรณีท่ีได้รู้ถึงการฝ่าฝืนในเวลา 

ทีเ่รืออยูใ่นระหว่างการเดินทางโดยมกีารขนส่งหรอืลากจงูอยู	่กใ็ห้ใช้เรอืนัน้ท�าการขนส่งหรอืลากจงู

ต่อไปได้จนถึงเมืองท่าหรือถิ่นที่ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง

	 	 (ข)	 กรณีที่เป็นเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามมาตรา	 ๗	 ทวิ	 ถ้านิติบุคคลนั้น 

ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือดังกล่าวตามมาตรา	 ๗	ทวิ	 ได้ต่อไป	 ให้หยุดใช้เรือนั้นท�าการขนส่ง 

หรือลากจงูตามทีม่กีฎหมาย	มติคณะรฐัมนตร	ีหรอืความตกลงระหว่างประเทศก�าหนดให้ต้องขนส่ง

หรือลากจูงโดยเรือไทยโดยพลัน	 เว้นแต่กรณีที่ได้รู ้ถึงการฝ่าฝืนในเวลาท่ีเรืออยู ่ในระหว่าง 

การเดินทางโดยมีการขนส่งหรือลากจูงอยู่	 ก็ให้ใช้เรือนั้นท�าการขนส่งหรือลากจูงต่อไปได้จนถึง 

เมืองท่าหรือถิ่นที่ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง

  มาตรา ๓๓ ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

ขาดลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึน้ทะเบียนของเรอืนัน้ถอนทะเบยีนเรือนัน้เสยี	เว้นแต่หุน้ของผูเ้ป็นหุ้นส่วนนัน้จะได้โอนไปยงับุคคล

ผู้มีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ขาดลักษณะเช่นนั้น

  มาตรา ๓๔	ถ้าจ�านวนหุน้ในบริษทัจ�ากัดซ่ึงเป็นเจ้าของเรือไทยท่ีได้จดทะเบียนแล้วบกพร่อง

จนท�าให้บริษัทขาดลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	 ๗	 ให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

หรอืพนักงานอยัการร้องขอให้ศาลสัง่ขายทอดตลาดหุน้ซึง่การโอนหรอืตกทอดไปเป็นเหตใุห้บรษิทั

ขาดลักษณะเช่นนั้นแก่ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 

ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการ	แล้วแต่กรณี	ได้ทราบการขาดลักษณะเช่นนั้น
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	 ในการที่จะถือว่าหุ้นใดเป็นเหตุให้บริษัทขาดลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้ 

จดทะเบียนแล้วได้	 เพื่อประโยชน์ในการที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งขายทอดตลาดนั้น	ให้ถือเอาหุ้น 

ซึ่งได้โอนไปและเป็นเหตุให้บริษัทขาดลักษณะดังกล่าวแล้ว	 เป็นหุ้นที่จะต้องขายทอดตลาด 

ดังกล่าวนี้	 ถ้ามีจ�านวนมากกว่าที่จ�าเป็นจะต้องขายทอดตลาดก็ให้ขายทอดตลาดเฉพาะหุ้น 

ที่มีเลขหมายน้อยที่สุดเป็นล�าดับขึ้นไปจนครบจ�านวนอันจะท�าให้บริษัทมีลักษณะที่จะเป็น 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามมาตรา	๗	หุ้นนอกนั้นไม่ต้องขายทอดตลาด

	 การขายทอดตลาดต้องขายให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีลงในประกาศครั้งแรก 

ถ้าภายในก�าหนดน้ันไม่มีผู้ซื้อหุ้นจนครบจ�านวนอันจะท�าให้บริษัทมีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์ 

เรือไทยได้	ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

  มาตรา ๓๕	ถ้าจ�านวนกรรมการส่วนมากในบริษัทจ�ากัดซ่ึงเป็นเจ้าของเรือไทยท่ีได้ 

จดทะเบียนแล้วไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๗	 ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทแจ้งต่อ 

นายทะเบียนเรือประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีต่นทราบเหตกุารณ์

น้ัน	และถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งยังมิได้จัดให้จ�านวนกรรมการถูกต้องตามมาตรา	๗ 

ให้นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

	 เพื่อการนี้	 ให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจออกหมายเรียกบุคคลและพยานหลักฐานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามได้

  มาตรา ๓๕ ทว ิ๑๕	ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา	 ๗	 ตรี	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 หรือมาตรา	 ๗ 

จัตวา	 (๒)	 โดยนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

ให้ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ถ้านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม 

มาตรา	๗	และขาดคณุสมบตัทิีจ่ะเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยนัน้ได้ต่อไป	หากยงั

มคีณุสมบติัทีจ่ะเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืจดทะเบียนเป็นเรอืไทยได้ตามมาตรา	๗	ทว	ิให้น�ามาตรา	๓๔	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม	แต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้

ตามมาตรา	๗	ทวิ	ให้น�ามาตรา	๓๓	หรือมาตรา	๓๔	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	แล้วแต่กรณี

	 (๒)	 ถ้านิติบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตาม 

มาตรา	 ๗	 ทวิ	 และขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยนั้นต่อไป 

ให้น�ามาตรา	๓๔	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๕	 มาตรา	๓๕	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
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หมวด	๔
การจ�านองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับ

เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว
                  

 มาตรา ๓๖	สญัญาจ�านองเรอืไทยทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วนัน้	ให้ท�าเป็นหนงัสอืตามแบบพมิพ์

ของกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	และจดทะเบียนการจ�านองต่อหน้านายทะเบียนเรือ

ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

	 ในเรื่องบุริมสิทธิดังระบุไว้ในมาตรา	 ๒๗๓	 ถึงมาตรา	 ๒๗๖	 แห่งประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์	 ให้ถือว่าเรือดังกล่าวมาแล้วเป็นอสังหาริมทรัพย์	 และให้น�ามาตรา	๒๘๕	ถึง 

มาตรา	๒๘๙	แห่งประมวลกฎหมายนั้นมาใช้บังคับและในเรื่องการจดทะเบียนบุริมสิทธิดังกล่าว 

มาแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

	 การจดทะเบียนดังบัญญัติไว้ในสองวรรคก่อนนั้น	ให้จดไว้ในสมุดทะเบียนและหมายเหต ุ

ไว้ในใบทะเบียน

  มาตรา ๓๗ ถ้าจะต้องปฏิบัติตามความในมาตราก่อนนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ 

ให้นายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงานกงสุลไทยประจ�าเมืองท่าหนึ่งเมืองท่าใด	 แล้วแต่กรณ ี

เป็นผู้ท�าหน้าที่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ	 โดยหมายเหตุไว้ในใบทะเบียน	

แล้วส่งส�าเนาให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน	เมื่อได้รับส�าเนา 

เช่นน้ันแล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืจดข้อความนัน้ไว้ในสมดุทะเบยีน

 

หมวด	๕
ชื่อเรือ	การเปลี่ยนแปลงเรือ	การเปลี่ยนเมืองท่าขึ้นทะเบียน
การจดทะเบียน	การเปลี่ยนแปลง	และการจดทะเบียนใหม่

                  

 มาตรา ๓๘	เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วจะใช้ช่ืออย่างอื่นให้ผิดไปจากท่ีได้จดทะเบียนไว้

ไม่ได้

	 ชื่อของเรือไทยท่ีได้จดทะเบียนแล้ว	 จะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 

อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*

	 การขอเปลี่ยนชื่อเรือ	ให้ท�าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง22

  มาตรา ๓๙	เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนช่ือเรือแล้วการแก้ช่ือท่ีตัวเรือ	 ในสมุดทะเบียน 

ในใบทะเบยีน	ในเอกสารอืน่ทกุฉบับซึง่เหน็ว่าสมควร	และการโฆษณาเกีย่วกับการเปลีย่นชือ่เรอืนัน้	

ให้ท�าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๔๐ เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	 เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่น 

ของเรือให้ผิดไปจากรายการซึ่งปรากฏอยู่ในใบทะเบียน	ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น

ต่อนายทะเบยีนเรอืหรอืเจ้าพนกังานกงสลุไทยประจ�าเมอืงท่าท่ีมกีารเปลีย่นแปลงเช่นว่านัน้โดยด่วน	

ถ้าที่เมืองท่านั้นไม่มีเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว	 ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เมืองท่าแรกถึงซึ่งม ี

เจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว

  มาตรา ๔๑ ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนเรือตามมาตราก่อน	ให้ผู้ควบคุม

เรือส่งใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	ไปแสดงด้วย

	 ถ้านายทะเบียนเรือที่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงมิใช่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียนของเรือ	 ให้นายทะเบียนเรือนั้นหมายเหตุรายการเปลี่ยนแปลงไว้ในใบทะเบียนแล้ว 

ลงนามก�ากับไว้	 และให้รายงานรายการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียนของเรือทราบโดยด่วน

  มาตรา ๔๒	ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานกงสุลไทยตามมาตรา	 ๔๐ 

ให้ผู ้ควบคุมเรือส่งใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี* 

หรือถ้าไม่มีใบตรวจเรือเช่นนั้น	 ก็ให้ส่งใบตรวจเรือของบุคคลผู้ซึ่งกรมการขนส่งทางน�้าและ 

พาณิชยนาวี*	ได้ระบุไว้หรือผู้ซึ่งมีความรู้และฐานะที่เทียบกันได้อย่างใกล้เคียงไปแสดงด้วย

	 ให้เจ้าพนักงานกงสลุไทยหมายเหตุรายการการเปลีย่นแปลงนัน้ไว้ในใบทะเบยีนแล้วลงนาม

ก�ากับไว้	 และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียน 

ของเรือทราบโดยด่วน	 กับให้ส่งส�าเนาใบตรวจเรือของพนักงานตรวจเรือซึ่งรับรองว่าถูกต้อง 

ไปให้ด้วย

  มาตรา ๔๓ เมื่อได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงและเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว	

ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือสั่งให้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงน้ันไว ้

และออกใบทะเบียนให้ใหม่

	 ถ้าเรอืน้ันไม่อยูท่ีเ่มอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอื	ให้นายทะเบียนเรอืประจ�าเมอืงท่าข้ึนทะเบียน

ของเรือส่งใบทะเบียนใหม่ไปให้นายทะเบียนเรือหรือเจ ้าพนักงานกงสุลไทยที่ได ้รับแจ้ง 

การเปลี่ยนแปลงนั้น	แล้วแต่กรณี
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	 เมื่อได้รับใบทะเบียนใหม่แล้ว	 ให้ผู ้ควบคุมเรือคืนใบทะเบียนเดิมซึ่งต้องส่งไปให้ 

นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือเพื่อจัดการตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๔๔	เรือไทยที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว	จะขอโอนไปขึ้นทะเบียนเรือ	ณ	เมืองท่าอื่น

ภายในราชอาณาจักรไทยก็ได้	 ค�าขอให้ท�าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมือง 

ท่าขึน้ทะเบียนของเรอืนัน้	โดยบคุคลทัง้หมดทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนว่าเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในเรอืนัน้

	 เมือ่มผีูม้าขอโอนเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนเรอืตามความในวรรคก่อน	ให้นายทะเบยีนเรอืประจ�า

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือแจ้งการอนุญาตการโอนนั้นพร้อมท้ังส่งส�าเนาเอกสารต่าง	ๆ	อันเก่ียว

กับเรือและรายนามบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสมุดทะเบียนว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรือนั้นไปให ้

นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าที่มีความจ�านงจะขึ้นทะเบียน

 เมือ่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมืองท่าขึน้ทะเบยีนใหม่ได้รบัเอกสารต่าง	ๆ	ดงักล่าวแล้วข้างต้น 

ให้จดรายการของเอกสารเหล่านั้น	 และรายนามบุคคลทั้งหมดเช่นว่านั้นลงในสมุดทะเบียน 

แล้วออกใบทะเบียนให้ใหม่	ส่วนใบทะเบียนเดิมให้เรียกคืน	เมืองท่านี้ย่อมเป็นเมืองท่าขึ้นทะเบียน

ของเรือนั้นต่อไป	และให้เปลี่ยนชื่อเมืองท่าที่ตัวเรือเป็นชื่อเมืองท่าใหม่

 มาตรา ๔๕	การจดทะเบียนเป็นเรือไทยสิ้นไปด้วยเหตุต่าง	ๆ	ดังระบุไว้ใน	มาตรา	๒๒

	 เมือ่การจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยได้สิน้ไปด้วยเหตสุญูหาย	ถูกเพลงิเผาผลาญ	อบัปาง	ท�าลาย	

หรือถูกละทิ้ง	จะขอจดทะเบียนใหม่เป็นเรือไทยได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามความในมาตรา	๑๒	เท่านั้น	

และในกรณีเช่นว่านี้ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนใหม่

	 ค่าธรรมเนียมในการตรวจเรือตามมาตรานี้	 ให้เรียกเก็บเต็มอัตรา	 หรือเพียงบางส่วน 

แล้วแต่พฤติการณ์ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๔๖	เรือที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นเรือไทยมาขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 ต้องจด 

ในชือ่เรือทีใ่ช้อยูใ่นขณะทีข่อจดทะเบยีน	ส่วนเรอืทีเ่คยจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยแล้วมาขอจดทะเบยีน

ใหม่ต้องจดในชื่อเรือที่ใช้อยู่ในขณะที่ขอจดทะเบียน	แต่ในค�าร้องผู้ขอจดทะเบียนต้องแจ้งชื่อเรือ 

ครั้งสุดท้ายที่ใช้อยู่ในขณะที่การจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้สิ้นไป
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หมวด	๖
สิทธิและหน้าที่พิเศษของเรือไทย

                  

 มาตรา ๔๗	นอกจากจะมคีวามตกลงกบัต่างประเทศเป็นอย่างอืน่	เรอืไทยซึง่ได้จดทะเบยีน

ตามพระราชบัญญัตินี้และเรือมีขนาดต�่ากว่าท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	๘	ส�าหรับการค้าในน่านน�้าไทย	

ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา	๗	เท่านั้นจะท�าการค้าในน่านน�้าไทยได้

	 บทบัญญัติในวรรคก่อนไม่ใช้บังคับแก่เรือของบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งมีขนาด 

ต�่ากว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๘	ส�าหรับการค้าในน่านน�้าไทย

  มาตรา ๔๗ ทว ิ๑๖	ในกรณีที่รัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า	น่านน�้าไทยส่วนใดยังมีเรือไทย

ท�าการตามมาตรา	 ๔๗	 ไม่พอแก่ความต้องการของประเทศ	 รัฐมนตรีมีอ�านาจอนุญาตให้เรือ 

ของบคุคลผูไ้ม่ต้องด้วยลกัษณะทีจ่ะถอืกรรมสทิธิเ์รอืไทยได้ตามมาตรา	๗	ท�าการตามมาตรา	๔๗	ได้ 

มีก�าหนดคราวละไม่เกินหนึ่งปี	แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๔๘	ห้ามมใิห้บคุคลผูไ้ม่ต้องด้วยลกัษณะทีจ่ะถอืกรรมสทิธิเ์รอืไทยได้ตามมาตรา	๗	

เช่าหรือรับเอาไปโดยประการอื่น	ซึ่งเรือไทยมีขนาดตามมาตรา	๘	ส�าหรับการค้าในน่านน�้าไทย 

ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และเอาไปท�าการค้าในน่านน�้าไทย

  มาตรา ๔๙ ๑๗	 เรือไทยท่ีได้จดทะเบียนแล้ว	 ในระหว่างเวลาที่คงใช้เรือต้องมีเอกสาร 

ดังต่อไปนี้ประจ�าเรือ

	 ๑.	 ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราว	แล้วแต่กรณี

	 ๒.	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือต่าง	ๆ

	 ๓.	 สัญญาคนประจ�าเรือ

	 ๔.	 สัญญาเช่าเรือ	ถ้ามี

	 ๕.	 ใบตราส่ง	ถ้ามี

	 ๖.	 บัญชีสินค้าส�าหรับเรือ	ถ้ามี

	 ๗.	 สมุดปูมเรือ

	 ๘.	 ใบปล่อยเรือและใบอนุญาตออกจากท่า	ถ้ามี

๑๖	 มาตรา	๔๗	ทวิ	เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๖๒	ลงวันที่	๕	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๑๕
๑๗	 มาตรา	๔๙	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๑
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	 เอกสารตามวรรคหน่ึง	นอกจากใบทะเบียนหรอืใบทะเบียนชัว่คราว	แล้วแต่กรณ	ีรฐัมนตรี

มีอ�านาจยกเว้นมิให้ต้องมีได้โดยออกเป็นกฎกระทรวง

 เอกสารตามวรรคหนึง่	อาจใช้พสิจูน์สญัชาตเิรอืได้	ส่วนภาษาและแบบพมิพ์ของเอกสารนัน้ 

หากมิได้มีข้อความบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	ก็ให้ท�าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๕๐ ๑๘	 คนประจ�าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา	๗	 ซึ่งสามารถ 

ท�าการค้าในน่านน�้าไทยได้ทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

	 ส�าหรับคนประจ�าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา	๗	ทวิ	 เพื่อใช้ประกอบการ

ขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะต้องมีอัตราส่วนของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยตามท่ี 

ก�าหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา ๕๑ เรือไทยเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ธงชาติไทยได้

 ถ้าเรอืล�าใดซึง่มใิช่เรอืไทย	ใช้ธงชาตไิทยเพือ่แสดงให้เหน็ว่าเป็นเรอืไทย	ต้องถอืว่าเรอืล�านัน้ 

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๕๒	ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อ

	 ๑.	 เรอืราชนาว	ีหรอืเรอืราชการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี	้หรอืผูม้อี�านาจโดยชอบ

ด้วยกฎหมายส่งสัญญาณสั่งให้ชักธงชาติ

	 ๒.	 ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ

	 ๓.	 ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย	และเมืองท่าต่างประเทศ

	 ๔.	 ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา	๘	นาฬิกา	จนถึงเวลาอาทิตย์ตก

	 ให้รฐัมนตรมีอี�านาจยกเว้นเรอืบางขนาดมต้ิองปฏบิตัติามบทแห่งมาตรานีไ้ด้	โดยออกเป็น

กฎกระทรวง

  มาตรา ๕๓	ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือไทยล�าใด	กระท�าการใด	ๆ	โดยเจตนา 

จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจตรวจเรือเข้าใจผิดไปว่าเรือนั้นเป็นเรือต่างประเทศ

  มาตรา ๕๓/๑ ๑๙	ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือไทยปล่อยทิ้งหรือท�าให้สาร 

ที่เป็นอันตรายหรือสิ่งใด	ๆ	ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่พ้นจากเรือลงสู่ทะเลไม่ว่าบริเวณใด	ๆ 

เกินกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดในมาตรา	 ๕๓/๒	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าด้วยเหตุใด	 เว้นแต่เป็นการปล่อยท้ิง 

จากการส�ารวจการแสวงหาประโยชน์	หรือจากกระบวนการเกี่ยวกับทรัพยากรแร่บนพื้นท้องทะเล

๑๘	 มาตรา	๕๐	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๒๘
๑๙	 มาตรา	๕๓/๑	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
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นอกชายฝ่ัง	หรอืเป็นการปล่อยทิง้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์อนัชอบด้วยกฎหมาย

เกี่ยวกับการลดหรือการควบคุมมลพิษ

 การปล่อยทิง้ตามวรรคหนึง่ให้รวมถงึการร่ัว	การก�าจดั	การหก	การซึม	การสูบ	การแพร่กระจาย 

หรือการเท	สารที่เป็นอันตรายหรือสิ่งใด	ๆ	ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ด้วย

	 บทบญัญัติตามวรรคหน่ึงให้ใช้บงัคับแก่ผูค้วบคมุหรือเจ้าของสิง่ก่อสร้างในทะเลทัง้ท่ีตดิตรงึ

อยูก่บัทีห่รือทีล่อยน�า้ได้	ซึง่ก่อสร้างขึน้เพือ่การส�ารวจหรอืผลติปิโตรเลยีม	หรือสนบัสนนุการส�ารวจ

หรือผลิตปิโตรเลียม	หรือการส�ารวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลด้วย

 มาตรา ๕๓/๒ ๒๐	 ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มีอ�านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดช้ันและรายชื่อของสารที่เป็นอันตราย	มาตรฐาน 

การควบคุม	การปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย	และวิธีการก�าจัดสารที่เป็นอันตราย

  มาตรา ๕๔	เรือของบุคคลตามมาตรา	 ๗	 อันพึงจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตาม 

พระราชบัญญัตินี้	 แต่ยังมิได้จดทะเบียนก็ดี	 หรือเรือซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ 

การจดทะเบียนได้สิ้นไปด้วยเหตุต่าง	ๆ	ดังระบุไว้ในมาตรา	๒๒	ก็ดี	 ไม่ชอบที่จะได้รับประโยชน์ 

อันเรือไทยจะพึงได้รับตามพระราชบัญญัติน้ี	 แต่ในเรื่องเสียค่าธรรมเนียมต้องใช้ค่าปรับ	ถูกริบ 

และต้องรับโทษเพื่อความผิดใด	ๆ	อันเกิดขึ้นในเรือ	หรือโดยคนประจ�าเรือ	ให้จัดการแก่เรือนั้น 

เช่นเดียวกับเป็นเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว

 

หมวด	๖/๑
เรือประมง	๒๑ 

                  

 มาตรา ๕๔/๑ ๒๒	 (ยกเลิก)

 มาตรา ๕๔/๒ ๒๓	 ในการขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมง	นอกจากต้องปฏิบัติ

ตามบทบญัญติัว่าด้วยการจดทะเบยีนเรอืไทย	ผู้ขอจดทะเบียนต้องได้รบัหนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบ

การยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนเรือ

๒๐	 มาตรา	๕๓/๒	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐
๒๑	 หมวด	๖/๑	เรือประมง	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๒๒	 มาตรา	๕๔/๑	ยกเลกิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทยพุทธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
๒๓	 มาตรา	๕๔/๒	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 หนังสือรับรองตามวรรคหน่ึง	 ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมประมงก�าหนด	และอย่างน้อยต้องมีการรับรอง

เรื่องดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ผูข้อจดทะเบยีนไม่มลีกัษณะต้องห้ามทีจ่ะได้รบัใบอนญุาตท�าการประมงตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประมง

	 (๒)	 เรอืทีจ่ะขอจดทะเบยีนเรอืไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง

	 (๓)	 เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดี

	 การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนเรอืไทยส�าหรบัเรอืประมงตามวรรคหนึง่	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก�าหนด

	 เมื่อนายทะเบียนเรือรับค�าขอจดทะเบียนเรือไทยแล้ว	 ให้ด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูข้อจดทะเบยีน	เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง	หนงัสอืรบัรองจากกรมประมง	และตวัเรอืประมง

ที่จะท�าการจดทะเบียน	 หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ 

จดทะเบยีนเรอืไทยส�าหรบัเรอืประมง	กใ็ห้รบัจดทะเบยีนเรอืไทยส�าหรบัเรอืประมงนัน้	และด�าเนนิ

การจดัให้มกีารท�าเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ประจ�าเรือไว้ทีต่วัเรอืเป็นการถาวรตรงจุดทีเ่หน็ได้ง่าย

  มาตรา ๕๔/๓ ๒๔	การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าการขอ

เปล่ียนแปลงรายละเอยีดตัวเรอืหรอืเครือ่งจักรของเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้และการขอโอน

กรรมสิทธ์ิเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือยื่นค�าขออนุญาต 

ต่อนายทะเบียนเรือ	โดยให้น�าความในมาตรา	๕๔/๒	มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

	 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า 

ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือแจ้งต่อนายทะเบียนเรือเพื่อท�าการตรวจสอบ 

และเมือ่พนกังานตรวจเรอืและเจ้าหน้าทีข่องกรมประมงร่วมกนัด�าเนนิการตรวจสอบว่าถกูต้องแล้ว	

ให้นายทะเบียนเรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ	เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจึงน�าเรือออกใช้ได้

  มาตรา ๕๔/๔ ๒๕	ในกรณีมีความจ�าเป็นต้องควบคุมจ�านวนเรือส�าหรับการประมงเพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกันหรือปราบปรามการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประมง	 หรือเมื่อได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตท�าการประมงจากกรมประมง 

๒๔	 มาตรา	๕๔/๓	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๒๕	 มาตรา	๕๔/๔	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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หรือเรือที่ใช้ท�าการประมงเกินจ�านวนที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติก�าหนดให้

รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสองปี

  มาตรา ๕๔/๕ ๒๖	ให้นายทะเบียนเรือมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหต ุ

แห่งการเพิกถอน	และจ�าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เจ้าของเรือประมงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยต่อ 

นายทะเบียนเรือ

	 (๒)	 อธิบดีกรมประมงแจ้งเจ้าท่าว่าเรือไทยท่ีได้จดทะเบียนแล้ว	 ถูกใช้ท�าการประมงโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

	 (๓)	 มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วมีส่วนเก่ียวข้องหรือใช้ท�าการ

ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรอืศาลมคี�าสัง่รบิเรอืไทยทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วอนัเนือ่งมาจากการ 

กระท�าความผิด

	 (๔)	๒๗	เรอืประมงทีไ่ด้จดทะเบยีนเป็นเรอืไทยแล้วแต่ไม่ได้รบัใบอนญุาตใช้เรอืตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค�าขอต่ออายุภายใน 

หกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของใบอนุญาตใช้เรือนั้น

	 (๕)	 เรือประมงที่ต้องขอใบอนุญาตท�าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแต่มิได้

ยื่นขอใบอนุญาตท�าการประมงภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียนหรือนับแต่วันท่ีใบอนุญาต

ท�าการประมงสิ้นอายุ	หรือยื่นขอใบอนุญาตท�าการประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง

	 (๖)	 เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	ซึ่งอธิบดี

กรมประมงแจ้งมายังเจ้าท่าว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมง	และเจ้าของเรือประมงมิได้แจ้ง

ของดใช้เรือหรือมิได้ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีเจ้าท่า

ได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง

	 (๗)	 เรือที่ต้องจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้าแต่มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย

สัตว์น�้าภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียน	หรือได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

แล้วแต่ได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมประมงว่ามิได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

	 (๘)	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่อธิบดีกรมประมงแจ้งว่าถูกเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	

และเจ้าของเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้มไิด้แจ้งของดใช้เรอืหรอืมไิด้ขอเปลีย่นประเภทเรอืต่อนายทะเบยีนเรอื	

๒๖	 มาตรา	๕๔/๕	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๒๗	 มาตรา	 ๕๔/๕	 (๔)	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
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ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง

	 (๙)	 มีการแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าตามมาตรา	 ๕๔/๑๐	 แล้วฝ่าฝืน 

น�าเรือไปใช้

	 (๑๐)	มีการขอเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรืออื่นตามมาตรา	

๕๔/๑๐	แต่ได้น�าเรือดังกล่าวมาใช้ท�าการประมง	หรือใช้ขนถ่ายสัตว์น�้า	แล้วแต่กรณี

  มาตรา ๕๔/๖ ๒๘	เจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้ทีถู่กเพกิถอน

ทะเบียนเรือไทยตามมาตรา	๕๔/๕	ต้องแจ้งจุดจอดเรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งเป็น

หนังสือถึงการถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยให้เจ้าท่าทราบ	และให้ส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาต

ใช้เรือภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งเป็นหนงัสอืดงักล่าวจากนายทะเบยีนเรอื	รวมทัง้จะต้อง

ปฏิบัติตามค�าสั่งอื่นใดตามที่เจ้าท่าก�าหนด

	 เมื่อเจ้าท่าได้รับแจ้งจุดจอดเรือตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าท่าด�าเนินการตรวจสอบถึงความ 

เหมาะสมของจุดจอดเรือ	 ในกรณีที่เห็นว่าจุดจอดเรือนั้นไม่เหมาะสม	 เจ้าท่าอาจก�าหนดจุด 

จอดเรือใหม่ตามที่เห็นสมควรก็ได้	 และไม่ว่าเรือน้ันจะจอดอยู่ที่ใด	 ให้เจ้าท่าด�าเนินการติดตั้ง 

เครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	ๆ	 ท่ีไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดท่ีจอด	และท�าเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ์แสดงว่าเรือนั้นถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย

	 การด�าเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไข	และ

ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด

  มาตรา ๕๔/๗ ๒๙	ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือตามท่ีได้แจ้งหรือก�าหนด 

ตามมาตรา	๕๔/๖	หรอืปลด	รือ้ถอน	ท�าให้เสยีหาย	หรอืท�าลายเครือ่งมอืควบคมุเรอืหรอืเครือ่งมือ

อย่างใด	ๆ	รวมทั้งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามมาตรา	๕๔/๖	วรรคสอง	 เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

จากเจ้าท่า	หรือมีเหตุฉุกเฉินจ�าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

  มาตรา ๕๔/๘ ๓๐	ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น	 เจ้าท่าอาจจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมง 

หรอืเรือขนถ่ายสตัว์น�า้ทีถ่กูเพกิถอนทะเบยีนเรอืไทยหรอืมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรอืเอกชน

ดูแลรักษาก็ได้	โดยให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือ	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

๒๘	 มาตรา	๕๔/๖	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๒๙	 มาตรา	๕๔/๗	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๓๐	 มาตรา	๕๔/๘	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 ในกรณทีีเ่จ้าของเรอืไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึง่ภายในระยะเวลาทีเ่จ้าท่าก�าหนด	

หรือในกรณีไม่ปรากฏตัวเจ้าของเรือ	ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลจังหวัดท่ีมีเขตอ�านาจหรือศาลแพ่ง 

ที่เจ้าของเรือมีภูมิล�าเนาหรือเรือจอดอยู่ในเขตศาลนั้น	แล้วแต่กรณี	เพื่อให้ศาลสั่งให้น�าเรือประมง

หรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 เครื่องอุปกรณ์ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 และทรัพย์สิน 

ที่อยู่ในเรือดังกล่าวออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นมาชดใช้ค่าใช้จ่าย	ถ้าเงินที่ได้จากการ 

ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้น	เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของเรือ

  มาตรา ๕๔/๙ ๓๑	เรือประมงที่เจ้าของเรือประสงค์จะแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือจะต้องม ี

หนงัสอืรบัรองจากกรมประมง	และต้องจัดท�าแผนด�าเนนิการและได้รบัอนมุติัแผนด�าเนนิการจากเจ้าท่า

	 ในกรณีท่ีเป็นการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือเนื่องจากเจ้าของเรือประสงค์จะมีเรือประมง

ล�าใหม่ขึน้ทดแทนหรอืด้วยเหตอุืน่ใด	ในกรณเีป็นทีส่งสยัว่าจะมกีารแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืจรงิ

หรือไม่	 ให้เจ้าท่าและเจ้าหน้าท่ีของกรมประมงร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือ

ท�าลายเรือดังกล่าว

	 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง	ให้เจ้าของเรือยื่นขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมประมงก�าหนด

	 การจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผนด�าเนินการ	และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วน

หรือท�าลายเรือ	ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี

กรมเจ้าท่าประกาศก�าหนดโดยหารือกับกรมประมงก่อน

  มาตรา ๕๔/๑๐ ๓๒  เพือ่ประโยชน์ในการคงไว้ซึง่ทะเบียนเรอืไทย	เจ้าของเรอือาจแจ้งงดใช้

เรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืเปลีย่นประเภทเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้เป็นเรอือืน่	

หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าต่อนายทะเบียนเรือ	ก่อนวันที่นายทะเบียนเรือ 

มีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจ�าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย

	 ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือและ 

เจ้าหน้าท่ีของกรมประมงร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ

	 การแจ้งงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก�าหนด

๓๑	 มาตรา	๕๔/๙	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๓๒	 มาตรา	๕๔/๑๐	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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หมวด	๗
เบ็ดเตล็ด

                  

 มาตรา ๕๕	ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือในกรณีความผิดท่ีเกิดข้ึน 

ในเรือไทย	ให้ถือว่าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง	หรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามความ

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย	 เมื่อปฏิบัติตามมาตรา	 ๗๘	 และมาตรา	 ๙๒ 

แห่งประมวลกฎหมายนั้น

	 ๑.	 เจ้าท่า	หรือผู้รักษาการแทนเจ้าท่า

	 ๒.	 นายทหารชัน้สญัญาบตัรผูท้�าหน้าทีด่งัต่อไปนี	้คอื	ผูบ้งัคับบญัชาป้อม	ผูบ้งัคับการเรอื	

หรือผู้บังคับการกองทหารแห่งราชนาวี

	 ๓.	 เจ้าพนักงานประมงหรือเจ้าพนักงานศุลกากรตั้งแต่ต�าแหน่งประจ�าแผนกขึ้นไป

	 ๔.	 เจ้าพนักงานอื่น	ๆ	ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งเพื่อการนี้

	 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี	้ เจ้าพนักงานประมงและเจ้าพนักงานศุลกากรต�่ากว่าต�าแหน่ง

ประจ�าแผนกลงมา	ให้ถือว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ

  มาตรา ๕๖ ๓๓	ภายใต้บังคับมาตรา	๕๗	ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจกักเรือและยึดเอกสาร 

เกี่ยวกับเรือ	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เมื่อมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๗	ตรี	มาตรา	๗	จัตวา	มาตรา	๑๑	มาตรา	๒๐ 

วรรคหนึ่ง	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๐	มาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๔๐	มาตรา	๔๑	วรรคหนึ่ง 

มาตรา	๔๗	มาตรา	๔๗	ทวิ	มาตรา	๔๘	มาตรา	๔๙	มาตรา	๕๐	มาตรา	๕๑	หรือมาตรา	๕๓

	 (๒)	 เมื่อมีการกระท�าความผิดอื่นใดเกิดขึ้นในเรือและความผิดน้ันมีอัตราโทษจ�าคุก 

ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือโทษประหารชีวิต

  มาตรา ๕๗	ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้	มีอ�านาจกักและยึดตามความในมาตราก่อน

	 ๑.	 พนักงานฝ่ายปกครองและต�ารวจช้ันผู ้ใหญ่	 ตามความในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา	และอนุมาตรา	๑	อนุมาตรา	๒	และอนุมาตรา	๔	แห่งมาตรา	๕๕

	 ๒.	 เจ้าพนักงานศุลกากรตั้งแต่ต�าแหน่งหัวหน้ากองขึ้นไป

	 การกักหรือการยึดเช่นว่าน้ัน	 ห้ามมิให้กักหรือยึดเกินกว่าสองวัน	 โดยมิได้รับอนุญาต 

จากศาล	การนับระยะเวลาน้ันถ้าเรืออยู่ในเมืองท่าไทย	ให้เริ่มนับตั้งแต่วันท่ีกักเรือหรือยึดเอกสาร	

๓๓	 มาตรา	๕๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
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ถ้าเรือมิได้อยู่ในเมืองท่าไทยให้น�าเรือเข้ามาในเมืองท่าไทยโดยด่วน	 และระยะเวลาเช่นว่านั้น 

ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เรือถึงเมืองท่าไทย

	 ถ้าเจ้าพนักงานเห็นเป็นการสมควรที่จะขยายการกักหรือการยึดออกไปเกินกว่าสองวัน 

ก็ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลภายในระยะเวลาเช่นว่านั้น	 ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจกักหรือ 

ยึดต่อไปได้จนกว่าจะได้มีค�าชี้ขาดของศาลชั้นต้น	ค�าชี้ขาดนี้ให้ถือว่าเป็นอันถึงที่สุด

	 ให้เจ้าพนักงาน	หรือศาลโดยค�าขอของเจ้าพนักงานแล้วแต่กรณี	 กักเรือหรือยึดเอกสาร

จนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ที่ได้ฝ่าฝืน	หรือตามความต้องการของ 

บทกฎหมายอื่น

  มาตรา ๕๗ ทว ิ๓๔	ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา	 ๗	 ตรี	 (๑)	 หรือมาตรา	 ๗	 จัตวา	 (๑) 

หรือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา	๗	ตรี	 (๒)	หรือ	 (๓)	หรือมาตรา	๗	จัตวา	 (๒)	 โดยนิติบุคคล 

ซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�า 

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

  มาตรา ๕๘	การจดทะเบยีน	การจดรายการ	การแก้หรอืการถอนทะเบยีนอนัจะพงึกระท�า

ตามพระราชบัญญัตินี้	 เมื่อนายทะเบียนเรือเรียกร้องก็ให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องน�าพยานหลักฐาน 

ที่เก่ียวกับการนั้นมาแสดง	 จนเป็นที่พอใจของนายทะเบียนเรือว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	 ๆ 

ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้แล้ว

  มาตรา ๕๙ ในระหว่างเวลาท�างานตามปกต	ิผูม้ส่ีวนได้เสยีคนใด	เมือ่ได้เสยีค่าธรรมเนียม

ตามอัตราในกฎกระทรวงแล้ว	ชอบที่จะตรวจรายการในสมุดทะเบียนเรือไทยของเมืองท่าใด	ๆ 

ซึ่งเป็นเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือหรือตรวจหลักฐานเกี่ยวด้วยการนั้น	 หรือหลักฐานอื่น 

ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	 เห็นสมควร	 หรือจะขอให้คัดส�าเนาทั้งหมด 

หรือบางส่วนพร้อมด้วยค�ารับรองว่าถูกต้องมอบให้ก็ได้

  มาตรา ๖๐	ให้กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	ย่อรายการการจดทะเบียนหรือ 

การถอนทะเบียนเรือไทย	ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นคราว	ๆ	โดยมิชักช้า

 มาตรา ๖๑ ๓๕	 ให้เจ้าท่ามีอ�านาจกระท�าการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว

๓๔	 มาตรา	๕๗	ทวิ	เพิ่มโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
๓๕	 มาตรา	๖๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีเจ้าท่าก�าหนดโดยค�านึงถึง

ความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิดด้วย

  มาตรา ๖๒ ๓๖	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีอ�านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่	 และออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	และเงิน 

อย่างอ่ืนที่ต้องช�าระ	ยกเว้นค่าธรรมเนียมและเงินดังกล่าว	และก�าหนดกิจการอื่น	 รวมท้ังออก

ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้

 

หมวด	๘
บทก�าหนดโทษ	๓๗ 
                  

ส่วนที่	๑
โทษทางปกครอง

                            

 มาตรา ๖๓ ๓๘	 ผูใ้ดเปลีย่นประเภทของเรอืประมงหรอืเรือขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดตวัเรอืหรอืเครือ่งจักรของเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	โดยไม่ได้รบัอนญุาตหรอืไม่

ถกูต้องตามทีไ่ด้รบัอนญุาตอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๕๔/๓	วรรคหนึง่	หรือฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

มาตรา	๕๔/๖	วรรคหน่ึง	หรือมาตรา	๕๔/๙	หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามทีไ่ด้มกีารแจ้งไว้ตามมาตรา	

๕๔/๑๐	ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองดังนี้

	 (๑)	 กรณีเป็นเรือท่ีมีขนาดต�่ากว่าสิบตันกรอส	 ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตรา 

ไม่เกินห้าพันบาท

	 (๒)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส	ต้องช�าระ

ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าพันบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท

๓๖	 มาตรา	๖๒	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๓๗	 หมวด	๘	บทก�าหนดโทษ	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	

พ.ศ.	๒๕๖๑
๓๘	 มาตรา	๖๓	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 (๓)	 กรณเีป็นเรือทีม่ขีนาดเกนิสามสิบตนักรอสขึน้ไป	แต่ไม่เกนิหกสบิตนักรอส	ต้องช�าระ

ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

	 (๔)	 กรณีเป็นเรอืทีม่ขีนาดเกนิหกสบิตนักรอสข้ึนไป	แต่ไม่เกนิหนึง่ร้อยตันกรอส	ต้องช�าระ

ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท

	 (๕)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส	

ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท

	 (๖)	 กรณีเป็นเรอืทีม่ขีนาดเกนิหน่ึงร้อยห้าสบิตนักรอสขึน้ไป	ต้องช�าระค่าปรบัทางปกครอง

ในอัตราตั้งแต่สองแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท

	 ในกรณีที่เห็นสมควร	เจ้าท่าอาจมีค�าสั่งให้ผู้น้ันด�าเนินการใด	ๆ	เพื่อแก้ไข	หรือปรับปรุง	

หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดด้วยก็ได้

 มาตรา ๖๔ ๓๙	 ผู้ใดโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าโดยไม่ได้ด�าเนินการ

ทางทะเบียนต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพันบาท

  มาตรา ๖๕ ๔๐	 ถ้าผูถ้กูปรบัตามมาตรา	๖๓	หรอืมาตรา	๖๔	ไม่ช�าระค่าปรับทางปกครอง	

ให้เจ้าท่ามีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ 

ทางปกครอง	 ในการน้ีถ้าศาลพิพากษาให้ช�าระค่าปรับทางปกครอง	 หากผู้นั้นไม่ช�าระค่าปรับ 

ทางปกครองภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีศ่าลมคี�าพพิากษา	ให้ยดึทรพัย์สนิของผูน้ัน้เพือ่ชดใช้แทน

ค่าปรับทางปกครอง	แต่มิให้น�ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น

  มาตรา ๖๖ ๔๑	 ถ้าการกระท�าความผิดซึ่งมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่อง 

และเจ้าท่าได้พิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองส�าหรับความผิดนั้น	ผู้กระท�าต้องช�าระค่าปรับ 

รายวันอีกในอัตราดังต่อไปน้ี	 นับแต่วันที่มีค�าสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว	 ตลอดเวลา 

ที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

	 (๑)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดต�่ากว่าสิบตันกรอส	ให้ปรับวันละหนึ่งร้อยบาท

	 (๒)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส	 ให้ปรับ 

วันละห้าร้อยบาท

	 (๓)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส	ให้ปรับ 

วันละหนึ่งพันบาท

๓๙	 มาตรา	๖๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๐	 มาตรา	๖๕	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๑	 มาตรา	๖๖	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 (๔)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสข้ึนไป	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส	ให้ปรับ

วันละห้าพันบาท

	 (๕)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส	

ให้ปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท

	 (๖)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป	ให้ปรับวันละสามหมื่นบาท

  มาตรา ๖๗ ๔๒	ในกรณีทีผู่ก้ระท�าความผดิได้ปฏบิตัถิกูต้องหรอืได้ด�าเนนิการแก้ไข	ปรบัปรงุ	

ภายในระยะเวลาสบิห้าวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัทราบค�าสัง่ตามมาตรา	๖๓	วรรคสอง	ให้ผูน้ัน้ได้รบัยกเว้น

ค่าปรับตามมาตรา	๖๖

 

ส่วนที่	๒
โทษทางอาญา

                            

 มาตรา ๖๘ ๔๓	 บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย	 นิติบุคคลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือ 

จดทะเบยีนเป็นเรอืไทยได้ตามมาตรา	๗	หรอืมาตรา	๗	ทว	ิหรือบรษิทัจ�ากดัหรือบรษิทัมหาชนจ�ากดั

ซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ทวิ	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๗	ตรี	

หรือมาตรา	๗	จัตวา	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

	 คนต่างด้าวซึ่งให้หรือยอมให้กระท�าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ 

ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว

  มาตรา ๖๘/๑ ๔๔	ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิตามมาตรา	๖๘	เป็นนติบิคุคล	ถ้าการกระท�า	

ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	 หรือผู้จัดการ	 หรือ 

บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี 

ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น 

กระท�าความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๖๘	ด้วย

  มาตรา ๖๘/๒ ๔๕	ผู ้ที่ฝ ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา	 ๑๑	 มาตรา	 ๑๗ 

มาตรา	๑๘	 วรรคหน่ึง	 วรรคสอง	 วรรคสาม	มาตรา	๑๙	มาตรา	๒๐	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	๒๒ 

๔๒	 มาตรา	๖๗	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๓	 มาตรา	๖๘	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๔	 มาตรา	๖๘/๑	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๕	 มาตรา	๖๘/๒	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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มาตรา	๒๕	 วรรคสอง	 มาตรา	๒๖	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	๒๙	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	๓๐	 วรรคหนึ่ง 

มาตรา	๓๒	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๕	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	มาตรา	๔๐	มาตรา	๕๒ 

หรือมาตรา	๕๔/๓	วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

 ผูใ้ดน�าเรอืประมง	เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืเรอืสนบัสนนุการประมงทีถ่กูเพกิถอนทะเบยีนเรือ 

ตามมาตรา	๒๒	หรือมาตรา	๒๒/๑	ไปท�าการประมง	ขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือสนับสนุนการประมง 

แล้วแต่กรณี	 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือท้ังจ�าท้ังปรับ 

โดยให้ถือว่าเรือน้ันเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระท�าความผิดหรือเก่ียวกับการกระท�าความผิด 

และให้ริบเสียทั้งสิ้น	๔๖ 

  มาตรา ๖๘/๓ ๔๗	นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา	๓๒	ทวิ	(๑)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท

  มาตรา ๖๘/๔ ๔๘	นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธ์ิเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 ฝ่าฝืน 

มาตรา	 ๓๒	 ทวิ	 (๒)	 ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน	 โดยให้ค�านวณค่าปรับจากขนาดของเรือ 

ในอัตราตันกรอสละห้าร้อยบาท	ตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน

  มาตรา ๖๘/๕ ๔๙	ผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๔๙	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาท

	 ถ้าความผิดท่ีเกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  มาตรา ๖๘/๖ ๕๐	ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๔๗	 เงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีก�าหนดตาม

มาตรา	๔๗	ทวิ	มาตรา	๕๐	หรือมาตรา	๕๑	ผู้ควบคุมเรือมีความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  มาตรา ๖๘/๗ ๕๑	ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	 ๔๘	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

๔๖	 มาตรา	๖๘/๒	วรรคสอง	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	
พ.ศ.	๒๕๖๑

๔๗	 มาตรา	๖๘/๓	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๘	 มาตรา	๖๘/๔	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๔๙	 มาตรา	๖๘/๕	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๕๐	 มาตรา	๖๘/๖	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๕๑	 มาตรา	๖๘/๗	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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  มาตรา ๖๘/๘ ๕๒	เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๕๓	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  มาตรา ๖๘/๙ ๕๓	ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๕๓/๑	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	

หรอืปรับไม่เกนิหนึง่แสนสองหมืน่บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และต้องชดใช้เงนิส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายใน

การก�าจดัหรอืแก้ไขสารทีเ่ป็นอนัตราย	ค่าเสยีหายส�าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย

	 ในกรณีทีม่กีารกระท�าความผดิตามมาตรา	๕๓/๑	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้

มอี�านาจรวบรวมหลักฐานทีเ่กีย่วข้องกับการกระท�าความผดิ	แล้วให้ส่งพนกังานสอบสวนผูม้อี�านาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อด�าเนินคดีต่อไป

	 ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผิดได้ด�าเนนิการก�าจดัหรอืแก้ไขสารทีเ่ป็นอนัตรายและฟ้ืนฟสูภาพ

แวดล้อมให้กลับคนืสู่สภาพเดิมด้วยตนเองในเวลาใกล้เคียงกบัเหตทุีเ่กดิข้ึนแล้ว	ให้ผูน้ัน้ไม่ต้องรบัโทษ 

และไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง

  มาตรา ๖๘/๑๐ ๕๔	ในกรณทีีฝ่่าฝืนบทบญัญตัมิาตรา	๔๗	หรอืมาตรา	๕๑	ศาลจะสัง่รบิเรอื 

เครื่องประกอบเรือ	ผลประโยชน์ที่ได้จากเรือนั้น	และวัตถุที่ใช้ท�าการฝ่าฝืนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา ๖๘/๑๑ ๕๕	 ผูใ้ดฝ่าฝืนตามมาตรา	๕๔/๗	ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท

  มาตรา ๖๘/๑๒ ๕๖	 เมือ่เจ้าท่าได้กระท�าการเปรยีบเทยีบตามมาตรา	๖๑	ส�าหรบัความผดิ

ที่บัญญัติในส่วนนี้แล้ว	 และผู้กระท�าความผิดได้ช�าระค่าปรับตามที่เจ้าท่าเปรียบเทียบภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว	ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา

	 ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนดตามวรรคหน่ึง	 ให้ด�าเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป	 ในกรณีเช่นว่านี้	 ให้อายุความเริ่มนับ 

เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

๕๒	 มาตรา	๖๘/๘	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๕๓	 มาตรา	๖๘/๙	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๕๔	 มาตรา	๖๘/๑๐	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๕๕	 มาตรา	๖๘/๑๑	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
๕๖	 มาตรา	๖๘/๑๒	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
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หมวด	๙
บทบัญญัติเฉพาะกาล

                  

 มาตรา ๖๙	ภายในก�าหนดเวลาสามปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้	 เรือทะเลมีขนาด 

ตามมาตรา	๘	ส�าหรบัการค้าในน่านน�า้ไทยอนัเป็นของบคุคลผูไ้ม่ต้องด้วยลกัษณะทีจ่ะถอืกรรมสทิธิ์

เรือไทยได้ตามมาตรา	 ๗	 ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้	 และรับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน�้าและ 

พาณิชยนาวี*	 ก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้	 ให้ท�าการตามมาตรา	 ๔๗	 และมาตรา	 ๕๑ 

วรรคหนึ่งได้	แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่มาตรา	๗	มาตรา	๘	และ

บทบัญญัติที่เกี่ยวแก่มาตรานั้น	ๆ

	 ส่วนเรือล�าน�้ามีขนาดตามมาตรา	 ๘	 ส�าหรับการค้าในน่านน�้าไทยอันเป็นของบุคคล 

ผูไ้ม่ต้องด้วยลกัษณะทีจ่ะถอืกรรมสทิธิเ์รือไทยได้ตามมาตรา	๗	ซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากกรมการขนส่ง

ทางน�้าและพาณิชยนาวี*	ก่อนวันประกาศพระราชบัญญัตินี้	ภายในก�าหนดเวลาสองปีนับแต่วันใช้

พระราชบัญญัตินี้	 ให้ท�าการตามมาตรา	๔๗	ได้	แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทแห่งพระราชบัญญัตินี	้

เว้นแต่มาตรา	๗	มาตรา	๘	และบทบัญญัติที่เกี่ยวแก่มาตรานั้น	ๆ

	 เมื่อพ้นก�าหนดสามปี	หรือสองปีแล้ว	แล้วแต่กรณี	ถ้าพิจารณาเห็นว่าน่านน�้าไทยส่วนใด 

ยังมีจ�านวนเรือไทยท�าการตามมาตรา	๔๗	ไม่พอแก่ความต้องการของประเทศ	รัฐมนตรีมีอ�านาจ

อนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ดังกล่าว 

มาแล้ว	ท�าการตามมาตรา	๔๗	ต่อไปได้	มีก�าหนดคราวละไม่เกินสองปี	แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีเห็นสมควรก�าหนดขึ้น

	 ในระหว่างเวลาสามปีหรือสองปีดังกล่าวข้างต้น	แล้วแต่กรณี	 เรือตามที่กล่าวในมาตรานี้

เปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางหรือค่าโดยสารโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีก็ดี	 หรือเรือท่ีได้รับ

อนุญาตจากรัฐมนตรีให้ท�าการตามมาตรา	๔๗	ต่อไปได้ภายหลังก�าหนดเวลานั้น	ๆ	ฝ่าฝืนเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีได้ก�าหนดขึ้นก็ดี	ห้ามมิให้เรือนั้นได้รับประโยชน์ตามมาตรานี้

 มาตรา ๗๐	ภายในก�าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้	 ถ้าปรากฏว่าบุคคล 

ทีจ่ะใช้เป็นคนประจ�าเรอืได้	ยงัมจี�านวนไม่พอแก่ความต้องการของประเทศ	หรอืมเีหตุอืน่อนัสมควร

อนุญาตให้มีการผ่อนผันเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว	ก็ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี* 

มอี�านาจสัง่อนญุาตผ่อนผนัจ�านวน	คณุสมบตั	ิพืน้ความรูแ้ละอตัราคนประจ�าเรอืตามทีก่�าหนดไว้ใน

มาตรา	๕๐	ได้	เมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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	 การขออนุญาตเช่นว่านั้น	ให้ผู้ควบคุมเรือ	หรือเจ้าของเรือหรือผู้แทนท�าเป็นหนังสือยื่นต่อ

อธิบดีกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี*	และในระหว่างพิจารณาค�าขออนุญาตนั้น	มิให้น�า

บทบัญญัติมาตรา	๕๐	มาใช้บังคับแก่เรือนั้น

	 การอนุญาตนั้นให้ออกใบส�าคัญก�าหนดประเภทคนประจ�าเรือ	 ชั้นความรู ้	 จ�านวน 

ก�าหนดเวลาที่อนุญาต	และอื่น	ๆ	ให้ไว้แก่ผู้ขอเพื่อน�าออกแสดงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจ

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี
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เลขลําดับ ประเภท
จํานวนเงิน

บาท สตางค์

๑ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเรือไทย    

(ก)	 เรือขนาดไม่เกิน	๑๐	ตันกรอส ๒๐ -

(ข)	 เรือขนาดเกิน	๑๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๕๐	ตันกรอส ๒๐๐ -

(ค)	 เรือขนาดเกิน	๕๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑๐๐	ตันกรอส ๕๐๐ -

(ง)	 เรือขนาดเกิน	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๐๐	ตันกรอส ๑,๐๐๐ -

(จ)	 เรือขนาดเกิน	๒๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑,๐๐๐	ตันกรอส		
	 ตันกรอสละ

๑๐ -

(ฉ)	 เรือขนาดเกิน	๑,๐๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ตันกรอสละ ๒๐ -

๒ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจ�านอง

(ก)		เรือขนาดไม่เกิน	๑๐	ตันกรอส ๒๐ -

(ข)	 เรือขนาดเกิน	๑๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๕๐	ตันกรอส ๒๐๐ -

(ค)	 เรือขนาดเกิน	๕๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑๐๐	ตันกรอส ๕๐๐ -

(ง)	 เรือขนาดเกิน	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๐๐	ตันกรอส ๑,๐๐๐ -

(จ) 	เรือขนาดเกิน	๒๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ตันกรอสละ ๑๐ -

แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน	ล�าละ ๒๐,๐๐๐ -

๓ ค่าธรรมเนียมการหมายเหตุแก้ข้อความในสัญญา

(ก)	 ไม่เพิ่มทุนทรัพย์	ครั้งละ ๒๐ -

(ข)	 เพิ่มทุนทรัพย์

หนึ่งหมื่นบาทแรกหรือต�่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท ๕๐ -

หนึ่งหมื่นบาทหลัง	หมื่นละ ๒๐ -

เศษของหนึ่งหมื่นบาทให้นับเป็นหนึ่งหมื่นบาท

แต่ฉบับหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ -

บัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูง ๕๗

๕๗	 บัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๗
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เลขลําดับ ประเภท
จํานวนเงิน

บาท สตางค์

๔	๕๘ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อเรือ	การขอโอน    

ไปขึ้นทะเบียนเรือ	ณ	เมืองท่าอื่น	การออกใบทะเบียนแทน

ใบเก่า	การออกใบทะเบียนชั่วคราว	การออกใบผ่านเมืองท่าชั่วคราว	

หรือการออกใบทะเบียนให้ใหม่ในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือ

หรือส่วนอื่นของเรือ	ครั้งละ

๑๐๐ -

๕ ค่าธรรมเนียมการคัดส�าเนาหลักฐาน

(ก)		หนึ่งร้อยค�าแรกหรือต�่ากว่าหนึ่งร้อยค�า ๑๐ -

(ข)		หนึ่งร้อยค�าหลัง	ร้อยละ ๑ -

๖ การออกใบอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะ

ถือกรรมสิทธิ์เรือไทย	ท�าการค้าในน่านน�้าไทย	ตันกรอสละ

๔๐ -

๗ ค่าธรรมเนียมอื่น	ครั้งละหรือฉบับละ ๕๐ -

๕๘	 บัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูง	ล�าดับ	๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๑
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 รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ๕๙  

 มาตรา ๓	 นามประเทศนีใ้ห้เรยีกว่า	ประเทศไทย	และบทแห่งรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย

อื่นใด	ซึ่งใช้ค�าว่า	สยาม	ให้ใช้ค�าว่า	ไทย	แทน

ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๖๒	ลงวันที่	๕	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๕๑๕	๖๐

 

พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ ๖๑ 

 

 มาตรา ๒	 พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	 เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียม 

ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ได้ก�าหนดไว้เป็นเวลา	๓๔	ปีเศษแล้ว	

ปัจจุบันนี้การขนส่งทางน�้าได้วิวัฒนาการไป	และมีเรือขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนมาก	อัตราค่าธรรมเนียม 

ที่ก�าหนดไว้เดิมอยู่ในเกณฑ์ต�่ามาก	 ไม่เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติม 

อัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่		จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

 

พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ ๖๒ 

 

 มาตรา ๒	 พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากบทบัญญัติแห่ง 

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ในส่วนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือ

๕๙	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๕๖/-/หน้า	๙๘๐/๖	ตุลาคม	๒๔๘๒
๖๐	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๘๙/ตอนที่	๘๙/ฉบับพิเศษ	หน้า	๒๕/๖	มิถุนายน	๒๕๑๕
๖๑	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๑/ตอนที่	๗๗/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๑	พฤษภาคม	๒๕๑๗
๖๒	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๕/ตอนที่	๑๕๖/ฉบับพิเศษ	หน้า	๒๗/๓๑	ธันวาคม	๒๕๒๑
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จดทะเบียนเป็นเรือไทย	 การออกใบทะเบียนชั่วคราวในต่างประเทศและเอกสารประจ�าเรือ 

ไม่เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบัน	ทั้งยังมิได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือ

หรือส่วนอื่นของเรือในภายหลัง	สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวและบัญชีค่าธรรมเนียม 

อัตราขั้นสูงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	นอกจากนั้นโดยท่ีมาตรา	๖๒	บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เศรษฐการเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ	 แต่ได้มีพระราชบัญญัติโอนอ�านาจและหน้าที ่

เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่	พุทธศักราช	๒๔๘๔	โอนอ�านาจ 

ดงักล่าวให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	เพือ่ความสะดวกทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม

จะใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติโดยไม่ต้องอ้างพระราชบัญญัติโอนอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ

ราชการของกระทรวงหรือกรมซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่	 พุทธศักราช	๒๔๘๔	อีก	 สมควรแก้ไข

บทบัญญัติมาตรา	๖๒	เสียด้วย	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

 

พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ๖๓ 

 

 มาตรา ๒	 พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหต	ุ:-	เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี	้คอื	เนือ่งจากพระราชบญัญตัเิรอืไทย	

พ.ศ.	 ๒๔๘๑	 ก�าหนดให้บุคคลธรรมดา	 ซึ่งมีสัญชาติไทยต้องมีทุนในบริษัทเรือไทยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละเจด็สบิ	จากกรณดีงักล่าวท�าให้ชาวต่างประเทศไม่สนใจทีจ่ะมาลงทนุด้านธรุกจิพาณชิย์นาวี	

นอกจากนั้นแล้ว	การส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ของไทยเท่าท่ีด�าเนินการอยู่ในขณะน้ี	 ไม่สามารถ 

จัดหาเรือใหม่	ๆ	มาใช้ในการบริหารด้านขนส่ง	 เพราะมีราคาแพงมาก	ประกอบกับจะต้องแข่งขัน

กบัต่างประเทศทีม่คีวามก้าวหน้าในทางเทคโนโลย	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้เรอืประเภทขนส่งสนิค้า

เฉพาะที่บรรจุใส่คอนเทนเนอร์	 ซึ่งสะดวกในการขนถ่ายและเดินทาง	 สามารถรักษาคุณภาพ 

ของสินค้าให้คงสภาพเดิมอยู่ได้	 และนอกจากนั้น	 เรือท่ีท�าการค้าในน่านน�้าไทยในปัจจุบันก็ใช ้

คนประจ�าเรือล้วนแต่มีสัญชาติไทยทั้งสิ้น	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตินี้เสีย	 จึงจ�าเป็นต้อง 

ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

 

๖๓	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๒/ตอนที่	๑๕๔/ฉบับพิเศษ	หน้า	๘/๒๔	ตุลาคม	๒๕๒๘
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พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๖๔ 

 

 มาตรา ๒	 พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	 โดยที่พระราชบัญญัติเรือไทย	

พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 ได้ก�าหนดอัตราส่วนการถือหุ ้นระหว่างคนไทยและคนต่างด้าวในการ 

ถอืกรรมสทิธิเ์รอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทยไว้ในมาตรา	๗	และมาตรา	๗	ทว	ิแต่ไม่มบีทลงโทษในกรณี

ที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวโดยการถือกรรมสิทธ์ิเรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยแทนคนต่างด้าว	

นอกจากน้ัน	การฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวยังท�าให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิและประโยชน์บางอย่าง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีด้วย	 สมควรวางมาตรการป้องกันมิให้มีการ 

ถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยแทนคนต่างด้าวกับป้องกันมิให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ 

และประโยชน์จากการถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยโดยมิชอบ	 จึงจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัตินี้

 

พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ ๖๕ 

 

 มาตรา ๒		พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ท่ี 

จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๗	 และมาตรา	 ๗	 ทวิ 

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย 

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๒๘	ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	ท�าให้การลงทุนในกิจการกองเรือ

พาณชิย์ไม่คล่องตวั	สมควรแก้ไขเพิม่เตมิบทบญัญตัดิงักล่าวเสยีใหม่เพือ่ขยายโอกาสให้มกีารลงทนุ

ในกิจการกองเรือพาณิชย์มากยิ่งขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

๖๔	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๘/ตอนที่	๒๑๑/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๔	ธันวาคม	๒๕๓๔
๖๕	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๔/ตอนที่	๕๓	ก/หน้า	๑/๗	ตุลาคม	๒๕๔๐
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*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๖๖

 

 มาตรา ๒ พระราชกฤษฎกีาน้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

 มาตรา ๙๒	ในพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ให้แก้ไขค�าว่า	“กรมเจ้าท่า”	

เป็น	“กรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิยนาว”ี	และค�าว่า	“อธบิดกีรมเจ้าท่า”	เป็น	“อธบิดกีรมการ

ขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี”

 

หมายเหตุ	:-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้	คือ	โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ 

ซ่ึงได้มกีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	นั้นแล้ว	 และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ได้บัญญัติให้โอนอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการ	 รัฐมนตรีผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที ่

ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่	 โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ	ให้สอดคล้อง 

กับอ�านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย	ฉะนั้น	เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอน 

ส่วนราชการ	เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องมคีวามชดัเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอน

อ�านาจหน้าทีว่่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผูร้บัผดิชอบตามกฎหมาย

น้ันไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว	 โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนช่ือ 

ส่วนราชการ	รัฐมนตรี	ผู้ด�ารงต�าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอน

อ�านาจหน้าที่	 และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอน 

จากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมท้ังตัดส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว 

ซ่ึงเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	 จึงจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชกฤษฎีกานี้

๖๖	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๙/ตอนที่	๑๐๒	ก/หน้า	๖๖/๘	ตุลาคม	๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖๗ 

 

 มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ประเทศไทยมีนโยบาย 

ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ	 ค.ศ.	 ๑๙๗๓ 

และพิธีสาร	 ค.ศ.	 ๑๙๗๘	 ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว	 เมื่อวันที่	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๒ 

เพ่ือร่วมมือกับนานาประเทศในการป้องกันมลพิษในทะเลอันเนื่องมาจากการปล่อยทิ้งสาร 

ที่เป็นอันตรายจากเรือ	 หรือจากสิ่งก่อสร้างในทะเล	 ทั้งที่ติดตรึงอยู่กับท่ีหรือที่ลอยน�้าได้และ 

ตามอนุสัญญาดังกล่าวก�าหนดให้รัฐภาคีห้ามมิให้เรือท่ีอยู ่ในบังคับของรัฐละเมิดข้อก�าหนด 

ของอนุสญัญา	และต้องจดัให้มบีทลงโทษผูฝ่้าฝืนข้อก�าหนดซึง่ตามกฎหมายทีใ่ช้บังคบัอยูใ่นปัจจบัุน

ยังไม่ครอบคลุมการกระท�าดังกล่าวทั้งหมด	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา 

ของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖๘ 

 

 มาตรา ๒	 พระราชบญัญตันิีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มี 

ค�าวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๕๔	เฉพาะในส่วน 

ที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ

นิติบุคคลนั้น	ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท�าความผิดของนิติบุคคล	 โดยไม่ปรากฏว่า 

มีการกระท�าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น	ขัดหรือแย้ง 

ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๙	วรรคสอง	เป็นอันใช้บังคับ

๖๗	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๔/ตอนที่	๒๖	ก/หน้า	๑/๖	มิถุนายน	๒๕๕๐
๖๘	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔/ตอนที่	๑๘	ก/หน้า	๑/๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐
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ไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๖	 และต่อมา 

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท�านองเดียวกัน	คือ	 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์

พ.ศ.	๒๕๓๗	มาตรา	๗๔	พระราชบญัญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	มาตรา	๗๘	

พระราชบัญญัติสถานบริการ	พ.ศ.	๒๕๐๙	มาตรา	๒๘/๔	และพระราชบัญญัติปุ๋ย	พ.ศ.	๒๕๑๘	

มาตรา	๗๒/๕	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๙	

วรรคสอง	 เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐ 

มาตรา	๖	ดงัน้ัน	เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดงักล่าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมบีทบัญญัติในลกัษณะ

เดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖๙

 

 มาตรา ๒ พระราชก�าหนดนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

หมายเหต	ุ:-	เหตผุลในการประกาศใช้พระราชก�าหนดฉบบันี	้คอื	โดยทีใ่นปัจจบุนัได้มกีารบงัคับใช้

พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง	สิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดของเจ้าของเรือหรือ 

ผู้ครอบครองเรือประมง	ตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อเป็นการป้องปรามการ	

กระท�าความผดิ	และเพือ่ให้การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงสามารถด�าเนนิการได้อย่างยัง่ยนืและ

เป็นระบบอนัเป็นการยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	

และโดยท่ีการด�าเนินการดังกล่าวต้องกระท�าให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

จดัการท�าการประมงได้อย่างยัง่ยนื	ซึง่เป็นกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจ�าเป็นรบีด่วนอนัมอิาจจะหลกีเลีย่ง

ได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี้

 

๖๙	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๕/ตอนที่	๑๙	ก/หน้า	๑๗/๒๗	มีนาคม	๒๕๖๑



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง48

พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗๐ 

 

 มาตรา ๒	 พระราชก�าหนดนีใ้ห้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 

 มาตรา ๘ ให้เรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 และเรือสนับสนุนการประมง	ตามบัญชี 

รายชือ่เรือสญูหายถาวรทีอ่ธบิดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนดในวนัก่อนวนัท่ีพระราชก�าหนดนีใ้ช้บังคบั	

ถือเป็นเรือที่มีการแจ้งแก่นายทะเบียนตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	หรือมาตรา	๒๒/๑	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดนี้

 

 มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก�าหนดนี้

 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก�าหนดฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ในปัจจุบันประเทศไทย 

ได้ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลเรือไทยที่ใช้ท�าการประมง	ขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือสนับสนุนการประมง 

เพือ่ใช้ในการตดิตามควบคมุและเฝ้าระวงัมิให้มกีารน�าเรอืไปใช้ท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

ซึ่งจากการจัดท�าฐานข้อมูลปรากฏว่ามีเรือบางส่วนที่เจ้าของเรือแจ้งว่าเรือจม	 สูญหาย	 จ�าหน่าย 

จ่าย	หรือโอนให้แก่ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานและไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่า 

เรอือยูท่ี่ใด	จึงมคีวามเสีย่งทีจ่ะมกีารน�าเรอืดงักล่าวไปใช้ท�าการประมง	ขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืสนบัสนนุ

การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 สมควรก�าหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการน�าเรือประมง 

เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	และเรอืสนบัสนนุการประมงดงักล่าวกลบัเข้ามาจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย	หรอืน�ามา

ใช้ท�าการประมง	ขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืสนบัสนนุการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้และโดยทีก่าร

ด�าเนนิการดงักล่าวต้องกระท�าให้แล้วเสรจ็โดยรวดเรว็เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการการประมง

ได้อย่างยัง่ยนื	ซึง่เป็นกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจ�าเป็นรบีด่วนอนัมอิาจหลกีเลีย่งได้เพือ่รกัษาความมัน่คง

ในทางเศรษฐกจิของประเทศและรักษาทรัพยากรธรรมชาต	ิจงึจ�าเป็นต้องตราพระราชก�าหนดนี้

๖๙	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๕/ตอนที่	๑๑๒	ก/หน้า	๘๔/๒๘	ธันวาคม	๒๕๖๑



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 49



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง50



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 51



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง52



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 53



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง54



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 55



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง56



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 57



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง58



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 59



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง60



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 61



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง62



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 63



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง64



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 65



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง66



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 67



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง68



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 69



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง70



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 71



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง72



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 73



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง74



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 75



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง76



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 77



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง78



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 79



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง80

	 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเรือไทย

	 พระราชก�าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซึ่งมาตรา	๒๖	ประกอบกับมาตรา	๒๙	มาตรา	๓๗	มาตรา	๓๘	และมาตรา	๔๐	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 เหตุผลและความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชก�าหนดนี้ 

เพ่ือป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลกองเรือไทย	 เพื่อป้องปรามการ 

กระท�าความผิด	 และเพื่อยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานสากล	 ซึ่งการตราพระราชก�าหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๖ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๗๒	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชก�าหนดขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

พระราชก�าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

พ.ศ.	๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร
คณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร	ลงวันที่	๔	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๐)

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

เป็นปีที่	๓	ในรัชกาลปัจจุบัน
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 มาตรา ๑	 พระราชก�าหนดน้ีเรียกว่า	 “พระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑”

 มาตรา ๒	 พระราชก�าหนดนีใ้ห้ใช้บงัคับต้ังแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ให้ยกเลกิความในมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “มาตรา	๒๒	ในกรณทีีเ่รอืไทยทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วได้สญูหายไป	ถกูข้าศกึยดึ	ถกูเพลงิไหม้

โดยสิ้นเชิง	 อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	 ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียนของเรือนั้นพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนทราบ

เหตุการณ์	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด 

และให้นายทะเบียนเรือนั้นเพิกถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุแห่งการเพิกถอน	 และ 

จ�าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย”

 มาตรา ๔	 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นหมวด	๖/๑	เรอืประมง	มาตรา	๕๔/๑	มาตรา	๕๔/๒

มาตรา	๕๔/๓	มาตรา	๕๔/๔	มาตรา	๕๔/๕	มาตรา	๕๔/๖	มาตรา	๕๔/๗	มาตรา	๕๔/๘	มาตรา	

๕๔/๙	และมาตรา	๕๔/๑๐	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

หมวด	๖/๑
เรือประมง

 มาตรา ๕๔/๑ ในหมวดนี้

	 “เรือประมง”	หมายความว่า	เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้	หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท�าการประมง	เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้าในทางการค้า

	 “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า”	หมายความว่า	เรือขนถ่ายสัตว์น�้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

 มาตรา ๕๔/๒	 ในการขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมง	 นอกจากต้องปฏิบัติ 

ตามบทบญัญติัว่าด้วยการจดทะเบยีนเรอืไทย	ผู้ขอจดทะเบียนต้องได้รบัหนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบ

การยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนเรือ	

	 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้ขอจดทะเบียนยื่นขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์	วธีิการ	และเงือ่นไขทีอ่ธบิดีกรมประมงก�าหนด	และอย่างน้อยต้องมกีารรบัรองเร่ือง

ดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 ผูข้อจดทะเบยีนไม่มลีกัษณะต้องห้ามทีจ่ะได้รบัใบอนญุาตท�าการประมงตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประมง

	 (๒)	 เรอืทีจ่ะขอจดทะเบยีนเรอืไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การประมง

	 (๓)	 เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดี

	 การยืน่ค�าขอจดทะเบยีนเรอืไทยส�าหรบัเรอืประมงตามวรรคหนึง่	ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

วิธีการ	และเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก�าหนด

	 เมื่อนายทะเบียนเรือรับค�าขอจดทะเบียนเรือไทยแล้ว	 ให้ด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูข้อจดทะเบยีน	เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง	หนงัสอืรบัรองจากกรมประมง	และตวัเรอืประมง

ทีจ่ะท�าการจดทะเบียน	หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขในการจดทะเบยีน 

เรือไทย	ส�าหรับเรือประมงก็ให้รับจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงนั้น	และด�าเนินการจัดให้มี

การท�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจ�าเรือไว้ที่ตัวเรือเป็นการถาวรตรงจุดที่เห็นได้ง่าย

 มาตรา ๕๔/๓	 การขอเปลี่ ยนประเภทของเรือประมงหรือ เรือขนถ ่ายสัตว ์น�้ า 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า 

และการขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ 

ยื่นค�าขออนุญาตต่อนายทะเบียนเรือ	โดยให้น�าความในมาตรา	๕๔/๒	มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

	 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า 

ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือแจ้งต่อนายทะเบียนเรือเพื่อท�าการตรวจสอบ	และ 

เมื่อพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว 

ให้นายทะเบียนเรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ	เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือจึงน�าเรือออกใช้ได้

 มาตรา ๕๔/๔	 ในกรณีมีความจ�าเป็นต้องควบคุมจ�านวนเรือส�าหรับการประมงเพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกันหรือปราบปรามการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประมงหรือเมื่อได้รับแจ้งการงดการออกใบอนุญาตท�าการประมงจากกรมประมง 

หรือเรือที่ใช้ท�าการประมงเกินจ�านวนที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติก�าหนด 

ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศงดการจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราวได้คราวละไม่เกินสองปี

 มาตรา ๕๔/๕	 ให้นายทะเบียนเรือมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยโดยบันทึกเหตุ 

แห่งการเพิกถอน	และจ�าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เจ้าของเรือประมงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกทะเบียนเรือไทยต่อ 

นายทะเบียนเรือ
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	 (๒)	 อธิบดีกรมประมงแจ้งเจ้าท่าว่าเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	 ถูกใช้ท�าการประมง 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

	 (๓)	 มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเรือไทยท่ีได้จดทะเบียนแล้วมีส่วนเก่ียวข้องหรือใช้ท�า 

การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรอืศาลมคี�าสัง่รบิเรอืไทยทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วอนัเนือ่งมาจาก

การกระท�าความผิด

	 (๔)	 เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค�าขอต่ออายุภายใน 

สามสิบวันนับแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

	 (๕)	 เรือประมงที่ต้องขอใบอนุญาตท�าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแต่มิได้

ยื่นขอใบอนุญาตท�าการประมงภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียนหรือนับแต่วันท่ีใบอนุญาต

ท�าการประมงสิ้นอายุ	หรือยื่นขอใบอนุญาตท�าการประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง

	 (๖)	 เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	ซึ่งอธิบดี

กรมประมงแจ้งมายังเจ้าท่าว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมง	และเจ้าของเรือประมงมิได้แจ้ง

ของดใช้เรือหรือมิได้ขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีเจ้าท่า

ได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง

	 (๗)	 เรือที่ต้องจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้าแต่มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย

สัตว์น�้าภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับใบทะเบียน	หรือได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

แล้วแต่ได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมประมงว่ามิได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

	 (๘)	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่อธิบดีกรมประมงแจ้งว่าถูกเพิกถอนทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	

และเจ้าของเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้มไิด้แจ้งของดใช้เรอืหรอืมไิด้ขอเปลีย่นประเภทเรอืต่อนายทะเบยีนเรอื	

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าท่าได้รับแจ้งการเพิกถอนจากอธิบดีกรมประมง

	 (๙)	 มีการแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าตามมาตรา	 ๕๔/๑๐	 แล้วฝ่าฝืน 

น�าเรือไปใช้	

	 (๑๐)	มีการขอเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรืออื่นตามมาตรา	

๕๔/๑๐	แต่ได้น�าเรือดังกล่าวมาใช้ท�าการประมง	หรือใช้ขนถ่ายสัตว์น�้า	แล้วแต่กรณี

 มาตรา ๕๔/๖	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าท่ีถูกเพิกถอน

ทะเบียนเรือไทยตามมาตรา	 ๕๔/๕	 ต้องแจ้งจุดจอดเรือภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่ได้รับแจ้ง 

เป็นหนังสือถึงการถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยให้เจ้าท่าทราบ	 และให้ส่งคืนใบทะเบียนและ 

ใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าวจากนายทะเบียนเรือ 
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รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามค�าสั่งอื่นใดตามที่เจ้าท่าก�าหนด

	 เมื่อเจ้าท่าได้รับแจ้งจุดจอดเรือตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าท่าด�าเนินการตรวจสอบถึง 

ความเหมาะสมของจุดจอดเรือ	 ในกรณีที่เห็นว่าจุดจอดเรือนั้นไม่เหมาะสมเจ้าท่าอาจก�าหนด 

จุดจอดเรือใหม่ตามที่เห็นสมควรก็ได้	และไม่ว่าเรือนั้นจะจอดอยู่ที่ใด	 ให้เจ้าท่าด�าเนินการติดตั้ง

เครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	ๆ	 ท่ีไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดท่ีจอด	และท�าเครื่องหมาย

หรือสัญลักษณ์แสดงว่าเรือนั้นถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย

	 การด�าเนนิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไข	และ

ระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด

 มาตรา ๕๔/๗	 ห้ามมิให้ผู ้ใดเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือตามที่ได้แจ้งหรือก�าหนด 

ตามมาตรา	๕๔/๖	หรอืปลด	รือ้ถอน	ท�าให้เสยีหาย	หรอืท�าลายเครือ่งมอืควบคมุเรอืหรอืเครือ่งมอื

อย่างใด	ๆ	รวมทั้งเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ตามมาตรา	๕๔/๖	วรรคสอง	เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

จากเจ้าท่าหรือมีเหตุฉุกเฉินจ�าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

 มาตรา ๕๔/๘	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น	 เจ้าท่าอาจจัดให้มีการดูแลรักษาเรือประมงหรือ 

เรือขนถ่ายสตัว์น�า้ทีถ่กูเพิกถอนทะเบยีนเรอืไทยหรอืมอบหมายให้หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนดแูล

รักษาก็ได้โดยให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของเรือ	 ท้ังนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขท่ี

รัฐมนตรีประกาศ	ก�าหนด

	 ในกรณทีีเ่จ้าของเรอืไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึง่ภายในระยะเวลาทีเ่จ้าท่าก�าหนด	

หรือในกรณีไม่ปรากฏตัวเจ้าของเรือให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลจังหวัดท่ีมีเขตอ�านาจหรือศาลแพ่ง 

ที่เจ้าของเรือมีภูมิล�าเนาหรือเรือจอดอยู่ในเขตศาลนั้น	แล้วแต่กรณี	เพื่อให้ศาลสั่งให้น�าเรือประมง

หรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเครื่องอุปกรณ์ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 และทรัพย์สิน 

ที่อยู่ในเรือดังกล่าวออกขายทอดตลาด	หรือขายโดยวิธีอื่นมาชดใช้ค่าใช้จ่าย	ถ้าเงินที่ได้จากการ 

ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้น	เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของเรือ

 มาตรา ๕๔/๙	 เรือประมงที่เจ้าของเรือประสงค์จะแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือจะต้องมี

หนังสือรับรองจากกรมประมง	และต้องจัดท�าแผนด�าเนินการและได้รับอนุมัติแผนด�าเนินการจาก

เจ้าท่า

	 ในกรณีท่ีเป็นการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือเนื่องจากเจ้าของเรือประสงค์จะมีเรือประมง

ล�าใหม่ขึ้นทดแทนหรือด้วยเหตุอื่นใด	 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าจะมีการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ 

จริงหรือไม่ให้เจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วน 

หรือท�าลายเรือดังกล่าว
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	 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าของเรือยื่นขอต่อกรมประมงโดยปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมประมงก�าหนด

	 การจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผนด�าเนินการ	และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วน

หรือท�าลายเรือ	ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่อธิบดี

กรมเจ้าท่าประกาศก�าหนดโดยหารือกับกรมประมงก่อน

 มาตรา ๕๔/๑๐	 เพื่อประโยชน์ในการคงไว้ซ่ึงทะเบียนเรือไทย	 เจ้าของเรืออาจแจ้งงดใช้ 

เรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืเปลีย่นประเภทเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้เป็นเรอือืน่

หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าต่อนายทะเบียนเรือ	ก่อนวันที่นายทะเบียนเรือ 

มีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจ�าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย

	 ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือและ 

เจ้าหน้าท่ีของกรมประมงร่วมกันด�าเนินการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ

	 การแจ้งงดใช้เรือและการเปลี่ยนประเภทเรือตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก�าหนด”

 มาตรา ๕	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๖๑	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “มาตรา ๖๑	 ให้เจ้าท่ามีอ�านาจกระท�าการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว

	 หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ีเจ้าท่าก�าหนดโดยค�านึงถึง

ความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิดด้วย”	

 มาตรา ๖	ให้ยกเลิกความในมาตรา	๖๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๒๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “มาตรา ๖๒	ให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญตันิีม้อี�านาจ

แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที	่และออกกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมต่าง	ๆ	และเงนิอย่างอืน่ทีต้่อง

ช�าระยกเว้นค่าธรรมเนียมและเงินดังกล่าว	และก�าหนดกิจการอื่น	รวมท้ังออกประกาศเพื่อปฏิบัติ

การตามพระราชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวงและประกาศตามวรรคหนึ่ง	 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้”
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 มาตรา ๗	 ให้ยกเลิกความในหมวด	๘	บทก�าหนดโทษ	มาตรา	๖๒	ทวิ	มาตรา	๖๒	ตรี

มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๓	ทวิ	มาตรา	๖๓	ตรี	มาตรา	๖๔	มาตรา	๖๕	มาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗ 

มาตรา	๖๗/๑	และมาตรา	๖๘	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๐	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

หมวด	๘
บทก�าหนดโทษ

ส่วนที่	๑
โทษทางปกครอง

 มาตรา ๖๓	 ผูใ้ดเปลีย่นประเภทของเรือประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืเปลีย่นแปลง

รายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

หรอืไม่ถกูต้องตามทีไ่ด้รบัอนญุาตอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา	๕๔/๓	วรรคหนึง่	หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ

ตามมาตรา	๕๔/๖	วรรคหนึ่ง	หรือมาตรา	๕๔/๙	หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่ได้มีการแจ้งไว ้

ตามมาตรา	๕๔/๑๐	ต้องช�าระค่าปรับทางปกครอง	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีเป็นเรือท่ีมีขนาดต�่ากว่าสิบตันกรอส	 ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตรา 

ไม่เกินห้าพันบาท

	 (๒)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส	ต้องช�าระ

ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าพันบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท	

	 (๓)	 กรณเีป็นเรือทีม่ขีนาดเกนิสามสิบตนักรอสขึน้ไป	แต่ไม่เกนิหกสบิตนักรอส	ต้องช�าระ

ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

	 (๔)	 กรณีเป็นเรอืทีม่ขีนาดเกนิหกสบิตนักรอสข้ึนไป	แต่ไม่เกนิหนึง่ร้อยตันกรอส	ต้องช�าระ

ค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่ห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท

	 (๕)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส

ต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท

	 (๖)	 กรณีเป็นเรอืทีม่ขีนาดเกนิหน่ึงร้อยห้าสบิตนักรอสขึน้ไป	ต้องช�าระค่าปรบัทางปกครอง

ในอัตราตั้งแต่สองแสนบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาท
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	 ในกรณีที่เห็นสมควร	เจ้าท่าอาจมีค�าสั่งให้ผู้น้ันด�าเนินการใด	ๆ	เพื่อแก้ไข	หรือปรับปรุง	

หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดด้วยก็ได้

 มาตรา ๖๔	 ผู้ใดโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าโดยไม่ได้ด�าเนินการ 

ทางทะเบียนต้องช�าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา ๖๕	 ถ้าผู้ถูกปรับตามมาตรา	๖๓	หรือมาตรา	๖๔	ไม่ช�าระค่าปรับทางปกครอง 

ให้เจ้าท่ามีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ 

ทางปกครอง	 ในการน้ี	 ถ้าศาลพิพากษาให้ช�าระค่าปรับทางปกครอง	 หากผู้นั้นไม่ช�าระค่าปรับ 

ทางปกครองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษา	 ให้ยึดทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อชดใช ้

แทนค่าปรับทางปกครองแต่มิให้น�ามาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้นั้น

 มาตรา ๖๖	 ถ้าการกระท�าความผิดซ่ึงมีโทษปรับทางปกครองเป็นความผิดต่อเนื่องและ

เจ้าท่าได้พจิารณาสัง่ลงโทษปรบัทางปกครองส�าหรบัความผดินัน้	ผูก้ระท�าต้องช�าระค่าปรบัรายวนั

อีกในอัตราดังต่อไปนี้	นับแต่วันท่ีมีค�าสั่งลงโทษปรับทางปกครองดังกล่าว	ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

	 (๑)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดต�่ากว่าสิบตันกรอส	ให้ปรับวันละหนึ่งร้อยบาท

	 (๒)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินสามสิบตันกรอส	 ให้ปรับ 

วันละห้าร้อยบาท

	 (๓)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินสามสิบตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอส	ให้ปรับ 

วันละหนึ่งพันบาท	

	 (๔)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหกสิบตันกรอสข้ึนไป	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยตันกรอส	ให้ปรับ

วันละห้าพันบาท

	 (๕)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส

ให้ปรับวันละหนึ่งหมื่นบาท

	 (๖)	 กรณีเป็นเรือที่มีขนาดเกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป	ให้ปรับวันละสามหมื่นบาท

 มาตรา ๖๗ ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิได้ปฏบิตัถิกูต้องหรอืได้ด�าเนนิการแก้ไข	ปรบัปรงุ

ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบค�าสั่งตามมาตรา	๖๓	วรรคสอง	ให้ผู้นั้นได้รับ 

ยกเว้นค่าปรับตามมาตรา	๖๖
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ส่วนที่	๒
โทษทางอาญา

 มาตรา ๖๘ บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย	 นิติบุคคลซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือ 

จดทะเบยีนเป็นเรอืไทยได้ตามมาตรา	๗	หรอืมาตรา	๗	ทว	ิหรอืบรษิทัจ�ากดัหรือบรษิทัมหาชนจ�ากดั

ซึ่งสามารถถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามมาตรา	๗	ทวิ	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๗	ตรี	

หรือมาตรา	๗	จัตวา	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

	 คนต่างด้าวซึ่งให้หรือยอมให้กระท�าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ 

ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าว

 มาตรา ๖๘/๑	 ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดตามมาตรา	๖๘	เป็นนิติบุคคล	ถ้าการกระท�า 

ความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	 หรือผู ้จัดการ 

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าว 

มหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้ 

กระท�าความผิด	ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๖๘	ด้วย

 มาตรา ๖๘/๒	 ผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามบทบญัญตัมิาตรา	๑๑	มาตรา	๑๗	มาตรา	๑๘	

วรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 วรรคสาม	มาตรา	๑๙	มาตรา	๒๐	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๕ 

วรรคสองมาตรา	 ๒๖	 วรรคหน่ึง	 มาตรา	 ๒๙	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๓๐	 วรรคหนึ่ง	 มาตรา	 ๓๒ 

วรรคหน่ึง	มาตรา	๓๕	วรรคหนึง่	มาตรา	๓๘	วรรคหนึง่	มาตรา	๔๐	มาตรา	๕๒	หรอืมาตรา	๕๔/๓	

วรรคสอง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

 มาตรา ๖๘/๓	 นิติบุคคลใดซึ่งถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 ไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา	๓๒	ทวิ	(๑)	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท

 มาตรา ๖๘/๔	 นติบิคุคลใดซึง่ถอืกรรมสทิธิเ์รอืจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย	ฝ่าฝืนมาตรา	๓๒

ทวิ	(๒)	ต้องระวางโทษปรบัเป็นรายวนั	โดยให้ค�านวณค่าปรบัจากขนาดของเรอืในอตัราตนักรอสละ

ห้าร้อยบาท	ตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืน

 มาตรา ๖๘/๕	 ผู้ควบคุมเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๔๙	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาท

	 ถ้าความผิดท่ีเกิดขึ้นนั้นเกี่ยวกับใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘/๖	 ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	 ๔๗	 เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก�าหนดตาม 
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มาตรา	๔๗	ทวิ	มาตรา	๕๐	หรือมาตรา	๕๑	ผู้ควบคุมเรือมีความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘/๗	 ผู ้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	 ๔๘	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองป ี

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘/๘	 เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๕๓	ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา ๖๘/๙	 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๕๓/๑	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนสองหมื่นบาท	หรือท้ังจ�าทั้งปรับ	และต้องชดใช้เงินส�าหรับเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการก�าจัด	หรือแก้ไขสารท่ีเป็นอันตราย	ค่าเสียหายส�าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน	ตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย

	 ในกรณทีีม่กีารกระท�าความผดิตามมาตรา	๕๓/๑	ให้พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้

มอี�านาจรวบรวมหลักฐานทีเ่กีย่วข้องกับการกระท�าความผดิ	แล้วให้ส่งพนกังานสอบสวนผูม้อี�านาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อด�าเนินคดีต่อไป

	 ในกรณีที่ผู้กระท�า	ความผิดได้ด�า	 เนินการก�า	 จัดหรือแก้ไขสารท่ีเป็นอันตรายและฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยตนเองในเวลาใกล้เคียงกับเหตุท่ีเกิดข้ึนแล้ว	 ให้ผู้นั้น 

ไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง

 มาตรา ๖๘/๑๐	 ในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๔๗	หรือมาตรา	๕๑	ศาลจะสั่งริบเรือ

เครื่องประกอบเรือ	ผลประโยชน์ที่ได้จากเรือนั้น	และวัตถุที่ใช้ท�าการฝ่าฝืนนั้นเสียก็ได้

 มาตรา ๖๘/๑๑	 ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา	๕๔/๗	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	

 มาตรา ๖๘/๑๒	 เมื่อเจ้าท่าได้กระท�าการเปรียบเทียบตามมาตรา	๖๑	ส�าหรับความผิด 

ทีบ่ญัญตัใินส่วนนีแ้ล้ว	และผูก้ระท�าความผดิได้ช�าระค่าปรบัตามท่ีเจ้าท่าเปรยีบเทียบภายในสามสบิวนั 

นบัแต่วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบแล้ว	ให้ถอืว่าคดนีัน้เป็นอนัเลกิกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแต่ไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา

ทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่	ให้ด�าเนนิคดเีพือ่ฟ้องร้องต่อไป	ในกรณเีช่นว่านี	้ให้อายคุวามเริม่นบัเมือ่พ้น

ก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว”

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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	 สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้ประกาศว่า

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเรือไทย

	 พระราชก�าหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซ่ึงมาตรา	๒๖	ประกอบกับมาตรา	๓๗	และมาตรา	๔๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

	 เหตุผลและความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชก�าหนดนี้ 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้มีการน�าเรือที่อยู่นอกระบบการควบคุมของรัฐไปใช้ในการ 

ท�าการประมง	ขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และเพื่อเป็น 

การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการกองเรือไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	อันจะเป็น

ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว ้

อย่างยั่งยืน	 ซึ่งการตราพระราชก�าหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๒๖ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๑๗๒	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชก�าหนดขึ้นไว้	ดังต่อไปนี้

พระราชก�าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)

พ.ศ.	๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

เป็นปีที่	๓	ในรัชกาลปัจจุบัน
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 มาตรา ๑	 พระราชก�าหนดนี้เรียกว่า	 “พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัต ิ

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑”

 มาตรา ๒		พระราชก�าหนดนีใ้ห้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป

 มาตรา ๓	 ให้เพิ่มบทนิยามต่อไปนี้เป็น	 ๖/๑.	 ๖/๒.	 และ	 ๖/๓.	 ของมาตรา	 ๕	 แห่ง 

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

	 “๖/๑.	“เรือประมง”	หมายความถึง	 เรือทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้	หรือมีหรือติดตั้ง

เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีใ่ช้ทาการประมง	เพือ่แสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรสตัว์น�า้ในทางการค้า

	 ๖/๒.	 “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า”	 หมายความถึง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้าตามกฎหมายว่าด้วย 

การประมง

	 ๖/๓.	“เรือสนับสนุนการประมง”	หมายความถึง	 เรือที่ใช้หรือเจตนาจะใช้บรรทุกน�้ามัน 

น�้าจืด	อาหาร	หรือสิ่งอื่นใด	 เพ่ือสนับสนุนเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 ท้ังน้ี	ประเภทและ 

ขนาดของเรือ	 และลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกหรือให้การสนับสนุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง”

 มาตรา ๔	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา	 ๒๒/๑	 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย 

พุทธศักราช	๒๔๘๑

	 “มาตรา	๒๒/๑	ให้น�าความในมาตรา	๒๒	มาใช้บังคบักบัเรอืท่ีเจ้าของเรอือ้างว่าได้จ�าหน่าย

จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจาหน่าย	จ่าย	หรือโอน	และไม่สามารถ

ติดตาม	 หรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด	 ด้วยโดยอนุโลม	 และไม่ว่าเจ้าของเรือจะได้แจ้งแก่ 

นายทะเบียนเรือหรือไม่ให้นายทะเบียนเรือส่ังเพิกถอนทะเบียนเรือไทยภายในสามสิบวันนับแต ่

วันที่ทราบ

	 เรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ 

ตามวรรคหน่ึงหรือมาตรา	 ๒๒	 ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือนั้นเป็นเรือประมง 

เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และเรือสนับสนุนการประมงอีก

	 ในกรณีที่มีการพบเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนเรือตามวรรคสอง	 ให้เจ้าท่ามีอ�านาจยึด 

หรืออายัดและควบคุมเรือ	เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว	และน�าไปจอด

เพือ่ควบคมุไว้ในบรเิวณทีเ่หน็สมควร	ท�าเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ประจ�าเรอื	และตดิตัง้เครือ่งมอื

ควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	ๆ	มิให้เคลื่อนจากจุดที่จอด	และแจ้งให้เจ้าของเรือทราบและ 

มาแสดงตน	 ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ของเจ้าของเรือ	 ให้ปิดประกาศให้เจ้าของเรือหรือ 
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ผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนต่อเจ้าท่าหากไม่มีเจ้าของเรือหรือผู ้ครอบครองเรือมาแสดงตน 

ภายในเวลาที่ก�าหนด	 ให้ถือว่าเจ้าของเรือสละกรรมสิทธิ์ในเรือนั้น	 และให้เจ้าท่ามีอ�านาจ 

แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	จ�าหน่ายเป็นเศษวัสดุ	หรือให้หน่วยงานของรัฐน�าไปใช้ประโยชน์

	 ในกรณีที่ เจ ้าของเรือหรือผู ้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมด้วยหลักฐานแสดง 

ความเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือภายในก�าหนดเวลา	ให้เจ้าท่าคืนเรือนั้นให้แก่เจ้าของเรือ

หรือผู้ครอบครองเรือ	 เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือได้ช�าระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการ 

ด�าเนินการตามวรรคสามแล้วและท�าหนังสือรับรองว่าจะไม่น�าเรือนั้นไปใช้เป็นเรือประมง 

เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือเรือสนับสนุนการประมง

	 การด�าเนินการตามวรรคสามและวรรคสี่	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข 

และระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด

	 ในการด�าเนนิการตามมาตรานี	้เจ้าท่าจะด�าเนนิการเองหรอืมอบหมายให้หน่วยงานของรฐั

หรือเอกชนด�าเนินการแทนก็ได้	โดยให้น�าความในมาตรา	๕๔/๘	มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม”

 มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา	๕๔/๑	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

พ.ศ.	๒๕๖๑

 มาตรา ๖	 ให้ยกเลิกความใน	 (๔)	 ของมาตรา	 ๕๔/๕	 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “(๔)	เรอืประมงทีไ่ด้จดทะเบยีนเป็นเรอืไทยแล้วแต่ไม่ได้รบัใบอนญุาตใช้เรอืตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 หรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุโดยมิได้ยื่นค�าขอต่ออายุภายใน 

หกสิบวัน	นับแต่วันที่เจ้าท่าแจ้งให้เจ้าของเรือทราบถึงการสิ้นอายุของใบอนุญาตใช้เรือนั้น”

 มาตรา ๗	 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของมาตรา	๖๘/๒	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 “ผู ้ใดน�าเรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 หรือเรือสนับสนุนการประมงท่ีถูกเพิกถอน 

ทะเบียนเรือ	ตามมาตรา	๒๒	หรือมาตรา	๒๒/๑	ไปท�าการประมง	ขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือสนับสนุน

การประมงแล้วแต่กรณี	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือท้ังจ�า

ทั้งปรับ	 โดยให้ถือว่าเรือนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระท�าความผิดหรือเกี่ยวกับการกระท�า 

ความผิด	และให้ริบเสียทั้งสิ้น”
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 มาตรา ๘	 ให้เรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 และเรือสนับสนุนการประมง	 ตามบัญชี 

รายชื่อเรือสูญหายถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนดในวันก่อนวันท่ีพระราชก�าหนดนี ้

ใช้บังคับ	 ถือเป็นเรือที่มีการแจ้งแก่นายทะเบียนตามมาตรา	 ๒๒	 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	หรือมาตรา	๒๒/๑	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระราชก�าหนดนี้

 มาตรา ๙	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก�าหนดนี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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๑	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๕๖/-/หน้า	๑๐๗๘/๗	ตุลาคม	๒๔๘๒

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๖๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้

หมวด	๑
ข้อความทั่วไป

                  

 ข้อ ๑. เรือที่ขอจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 ให้มีเครื่องหมายถาวรเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีตัวเรือ 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ส�าหรับเรือทะเลที่มีลักษณะส�าหรับใช้เดินในทะเลลึก

	 	 ก.	 ชื่อเรือไว้ที่หัวเรือภายนอกท้ังสองข้าง	 ณ	 ท่ี	 ๆ	 เห็นได้เด่นชัดและช่ือเรือกับ 

ชื่อเมืองท่าที่เรือนั้นขึ้นทะเบียนไว้ที่ท้ายเรือภายนอกด้วย

	 	 ตัวอักษรชื่อเรือที่หัวเรือต้องเป็นอักษรไทยและมีอักษรโรมันตัวใหญ่ก�ากับอยู่ด้วย 

ส่วนตัวอักษรชื่อเรือและชื่อเมืองท่าที่ท้ายเรือต้องเป็นอักษรโรมันตัวใหญ่

	 	 สีตัวอกัษรต้องเป็นสอ่ีอนในเมือ่สฟ้ืีนเป็นสเีข้มและต้องเป็นสเีข้มในเมือ่สพ้ืีนเป็นสีอ่อน

ขนาดตัวอักษรต้องสมกับขนาดของเรือและต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบเซ็นติเมตร

	 	 ข.	 เลขทะเบยีนเรอืและเลขจ�านวนตนักรอสส์ของเรอืต้องสลกัเป็นตวัเลขอารบิคและ

อักษรโรมันไว้ที่ขื่อกลางล�า	ถ้าไม่มีขื่อดังกล่าวแล้ว	ต้องสลักไว้ที่ตัวเรือภายใน	ตอนหัวเรือขวาและ

ทาสีรอยสลักนั้นให้เห็นเด่นชัด

	 	 ค.	 อัตรากินน�้าลึก	ไว้ที่แนวหัวเรือและท้ายเรือภายนอกท้ังสองข้างเป็นเลขอารบิค	

บอกอัตรากินน�้าลึกเป็นเดสิเมตรทุก	ๆ	สองเดสิเมตร

	 	 สีตัวเลขต้องเป็นสีอ่อนในเมื่อสีพื้นเป็นสีเข้มและต้องเป็นสีเข้มในเมื่อสีพื้นเป็นสีอ่อน

	 	 ขนาดตัวเลข	แต่ละตัวต้องสงูสบิเซน็ตเิมตร	และให้ฐานตวัเลขเป็นแนวอตัรากนิน�า้ลกึ

กฎกระทรวงเศรษฐการ
ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑	๑ 
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	 (๒)	 ส�าหรับเรือกลล�าน�้าและเรือกลทะเลที่มีลักษณะส�าหรับใช้เดินตามชายฝั่งทะเล

	 	 ก.	 ชื่อเรือไว้ที่หัวเรือภายนอกทั้งสองข้างและที่ท้ายเรือ	ณ	ที่	ๆ	เห็นได้เด่นชัด

	 	 ตัวอักษร	เรือกลล�าน�้าที่มิได้เดินติดต่อกับอาณาเขตต่างประเทศต้องเป็นอักษรไทย	

เรือทะเลและเรอืกลล�าน�า้ทีเ่ดินติดต่อกบัอาณาเขตต่างประเทศ	ต้องเป็นอกัษรไทยและมอีกัษรโรมัน

ตัวใหญ่ก�ากับอยู่ด้วย

	 	 สีและขนาดและตัวอักษรให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรือทะเลที่มีลักษณะส�าหรับใช้เดิน 

ใสทะเลลึก	ส่วนความสูงให้สมส่วนกับขนาดเรือ

	 	 ข.	 เลขทะเบยีนเรอืและเลขจ�านวนตนักรอสส์ของเรอืต้องเป็นตวัเลขไทยไว้ทีต่วัเรอื

ภายใน	ตอนหัวเรือขวาและทาสีรอยสลักน้ันให้เห็นเด่นชัดกับให้มีเลขทะเบียนเป็นเลขไทยไว้ที ่

หัวเรือภายนอกทั้งสองข้างและที่ท้ายเรือด้วย

	 (๓)	 ส�าหรับเรืออื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว

	 	 เลขทะเบยีนเรอืและเลขจ�านวนตันกรอสส์ของเรอื	ต้องสลกัเป็นตวัเลขไทยไว้ทีต่วัเรอื

ภายใน	ตอนหัวเรือขวา	และไทยไว้ที่หัวเรือภายนอกทั้งสองข้างด้วย

	 (๔)	 ส�าหรับเรือประมง

	 	 นอกจากต้องมีเครื่องหมายถาวร	 ดั่งกล่าวไว้ใน	 (๑)	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 แล้วแต่กรณี 

ต้องมีอักษร	ป.	ขนาดพอสมส่วนกับตัวเรือไว้ที่หัวเรือภายนอกทั้งสองข้างด้วย

 ข้อ ๒.	การท�าเครื่องหมายตามข้อก่อน	ส�าหรับเรือที่มีลักษณะส�าหรับใช้เดินในทะเลลึก

และเรือกลทุกชนิด	ให้เป็นหน้าที่ของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้จัดท�า	ส่วนเรือนอกนั้นส�าหรับครั้งแรก

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานจัดท�าให้

 ข้อ ๓.	ใบประจ�าต่อที่จะออกให้ในกรณีที่ใบทะเบียนเรือไม่มีท่ีว่างส�าหรับกรอกรายการ

ต่าง	 ๆ	 ได้ต่อไปนั้น	 ให้ใช้แบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า	 และเมื่อจะออกให้ผู ้ใด	 ให้เจ้าพนักงาน 

ผู้ออกประทับตราตรงรอยต่อทุกครั้ง

 ข้อ ๔.	ในกรณีที่ใบทะเบียนเรือช�ารุดในสาระส�าคัญหรือสูญหาย	 และได้ออกใบใหม่ 

แทนใบเก่าแล้วน้ัน	 เมื่อได้รับใบเก่าคืนและหมายเหตุไว้เป็นหลักฐานแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือ 

ประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้เกบ็รกัษาใบทะเบียนเก่าไว้มกี�าหนดหนึง่ปีนบัแต่วนัได้รบัคนื	

เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้ท�าลายเสียได้

 ข้อ ๕.	เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมเรือส�าหรับเรือทุกขนาด

ที่มิใช่เรือซ่ึงมีลักษณะส�าหรับใช้เดินในทะเลลึก	 ผู้ควบคุมเรือคนใหม่ไม่ต้องน�าใบทะเบียนกับ

ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตประจ�าตัวไปแสดงต่อเจ้าท่าหรือนายทะเบียนเรือหรือเจ้าพนักงาน
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กงสุลไทย	แล้วแต่กรณีก่อนเรือออก

 ข้อ ๖.	ในกรณีท่ีเรือไทยซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว	 ได้ตกไปโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม 

เป็นของบคุคลทีจ่ะถอืกรรมสทิธิเ์รอืไทยได้นัน้	เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้รบัค�าร้องและพยานหลกัฐาน

จากผู้ที่ได้กรรมสิทธิ์เป็นที่พอใจแล้ว	ให้จัดการปิดประกาศค�าร้องนั้นไว้	ณ	 ท่ีท�าการทะเบียนเรือ 

แห่งเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอื	และส่งส�าเนาค�าร้องดัง่กล่าวแล้วไปโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์รายวนั

ที่แพร่หลาย	ส่วนที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่ีฉบับและจะโฆษณาก่ีวันแล้วแต่นายทะเบียนเรือ 

จะพิจารณาเห็นสมควร

	 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามวรรคก่อนให้เรยีกจากผูย้ืน่ค�าร้องตามจ�านวนทีจ่�าเป็นต้องจ่าย

 ข้อ ๗.	เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	ถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อเรือ	 ให้ผู้ขอยื่นค�าร้องต่ออธิบด ี

กรมเจ้าท่าโดยผ่านทางนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

 ข้อ ๘.	เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเรือแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ขึน้ทะเบยีนของเรอื	แจ้งให้ผูข้อจัดการแก้ชือ่ทีต่วัเรอืทุกแห่งให้ถูกต้องตรงกบัช่ือท่ีได้รบัอนญุาตใหม่	

แล้วน�ามาให้ตรวจพร้อมด้วยเอกสารประจ�าเรือภายในก�าหนดเวลาอันสมควร

	 เมื่อได้ตรวจเห็นว่าชื่อท่ีแก้ใหม่นั้นถูกต้องเป็นที่พอใจแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือแก้ชื่อเรือ 

ในเอกสารประจ�าเรือทุกฉบับแล้วมอบให้ผู้ขอรับไป	 และให้นายทะเบียนเรือจัดการแก้ช่ือเรือ 

ในสมุดทะเบียนให้ตรงกับชื่อที่เปลี่ยนใหม่โดยมิชักช้า

	 เมื่อได้จัดการแก้ชื่อเรือดังกล่าวนั้นเสร็จแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือจัดให้ปิดประกาศ 

การเปลีย่นช่ือเรอืไว้	ณ	ทีท่�าการทะเบยีนเรอืแห่งเมืองท่าขึน้ทะเบยีนของเรอื	และส่งส�าเนาประกาศ

ดังกล่าวแล้วไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท่ีแพร่หลาย	 ส่วนที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่ีฉบับ 

และจะโฆษณากี่วันแล้วแต่นายทะเบียนเรือจะพิจารณาเห็นสมควร

	 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามวรรคก่อนให้เรียกเก็บจากผู้ยื่นค�าร้องตามจ�านวนท่ีจ�าเป็น 

ต้องจ่าย

 ข้อ ๙.	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือและส่วนอื่นของเรือให้ผิดไปจากรายการ 

ซึง่ปรากฏอยูใ่นใบทะเบยีน	เมือ่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนขอเรอืได้ออกใบทะเบียน

ให้ใหม่และได้รบัใบทะเบยีนเดิมคนื	และจดัการหมายเหตใุนสมดุทะเบยีนเสรจ็แล้ว	ให้นายทะเบยีน

เรือเกบ็รกัษาใบทะเบียนใบเก่าไว้มกี�าหนดหนึง่ปี	นบัแต่วนัได้รบัคนื	เมือ่พ้นก�าหนดนีแ้ล้วให้ท�าลาย

เสียได้

 ข้อ ๑๐.	นอกจากจะมบีญัญัติไว้เป็นอย่างอืน่ในกฎหมายว่าด้วยศลุกากร	เรอืทีม่ใิช่เรอืทะเล

ซึ่งมีลักษณะส�าหรับใช้เดินในทะเลลึก	ให้ยกเว้นไม่ต้องมีเอกสารประจ�าเรือ	ดังต่อไปนี้
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	 ก.	 สัญญาคนประจ�าเรือ

	 ข.	 ใบตราส่ง

	 ค.	 บัญชีสินค้าส�าหรับเรือ

	 ง.	 สมุดปูมเรือ

	 จ.	 ใบปล่อยเรือและใบอนุญาตเรือออกจากท่า

	 แต่ถ้าเรอืดงักล่าวแล้วเป็นเรอืกลทีไ่ด้รบัอนญุาตให้เดนิประจ�าทางซึง่เจ้าท่าได้ก�าหนดเวลา

ให้ออกเรือเป็นการแน่นอนแล้ว	ต้องมีสมุดปูมเรือ

 ข้อ ๑๑.	 ใบทะเบียนชั่วคราว	สัญญาคนประจ�าเรือ	สมุดปูมเรือ	และใบอนุญาตเรือออก

จากท่า	ให้ใช้แบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า	และให้ใช้ภาษาที่ปรากฏในแบบพิมพ์นั้นตามท่ีกรมเจ้าท่า 

จะเห็นสมควร

 ข้อ ๑๒. ๒	คนประจ�าเรือไทยทีไ่ด้จดทะเบียนตามความในมาตรา	๗	ทวิ	แห่งพระราชบัญญตัิ

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๐	

เพื่อใช้ประกอบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ	 ต้องเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ

 ข้อ ๑๓. เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วดังต่อไปน้ี	 ผู้ควบคุมเรือไม่ต้องจัดให้มีการชัก 

ธงชาติไทยในกรณีดังที่ระบุไว้ในมาตรา	๕๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

	 ก.		 เรือทะเลที่มีลักษณะส�าหรับใช้เดินตามชายฝั่งทะเลทุกขนาดขณะที่อยู่ในน่านน�้าไทย

	 ข.		 เรือล�าน�้าทุกขนาดที่มิได้เดินติดต่อกับอาณาเขตต่างประเทศ

 

หมวด	๒
ค่าธรรมเนียม

                  

 ข้อ ๑๔. ๓	การจดทะเบียนเรือไทย	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตรา	ดังต่อไปนี้

	 เรือขนาดไม่เกิน	๑๐	ตันกรอส																																														 ๒๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๕	ตันกรอส									 ๑๕๐	 บาท

๒	 ข้อ	 ๑๒	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี	 ๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช	๒๔๘๑

๓	 ข้อ	 ๑๔	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๕	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๑)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช	๒๔๘๑
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	 เรือขนาดเกิน	๒๕	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๕๐	ตันกรอส								 ๒๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๕๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๗๕	ตันกรอส									 ๓๕๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๗๕	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑๐๐	ตันกรอส												 ๕๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑๕๐	ตันกรอส							 ๙๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑๕๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๐๐	ตันกรอส						 ๑,๐๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๒๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑,๐๐	ตันกรอส	ตันกรอสละ	 ๕	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑,๐๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ตันกรอสละ																			 ๑๐	 บาท

 ข้อ ๑๕. ๔	การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจ�านองเรือไทย	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละครั้ง

ตามอัตรา	ดังต่อไปนี้

	 เรือขนาดไม่เกิน	๑๐	ตันกรอส																																					 ๒๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๕	ตันกรอส								 ๑๕๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๒๕	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๕๐	ตันกรอส									 ๒๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๕๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๗๕	ตันกรอส									 ๓๕๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๗๕	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑๐๐	ตันกรอส									 ๕๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๑๕๐	ตันกรอส					 ๙๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๑๕๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	๒๐๐	ตันกรอส					 ๑,๐๐๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๒๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ตันกรอสละ																							 ๕	 บาท

	 แต่ครั้งหนึ่งไม่เกินล�าละ	 ๒๐,๐๐๐	 บาท

 ข้อ ๑๖. ๕	การหมายเหตุแก้ข้อความในสัญญา	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละครั้ง 

ตามอัตรา	ดังต่อไปนี้

	 ถ้าไม่เพิ่มทุนทรัพย์																																					 ๒๐	 บาท

	 ถ้าเพิ่มทุนทรัพย์หนึ่งหมื่นบาทแรกหรือต�่ากว่าหนึ่งหมื่นบาท			 ๕๐	 บาท

	 หนึ่งหมื่นบาทหลัง	หมื่นละ																																								 ๒๐	 บาท

	 เศษของหนึ่งหมื่นบาทให้นับเป็นหนึ่งบาท	แต่ฉบับหนึ่งไม่เกิน					 	๕๐๐	 บาท

๔	 ข้อ	 ๑๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๕	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๑)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช	๒๔๘๑

๕	 ข้อ	 ๑๖	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๔	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๗)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย 
พุทธศักราช	๒๔๘๑
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 ข้อ ๑๗. ๖	การเปลี่ยนชื่อเรือ	 การขอโอนไปข้ึนทะเบียนเรือ	 ณ	 เมืองท่าอื่น	 การออก 

ใบทะเบยีนแทนใบเก่า	การออกใบทะเบยีนชัว่คราว	การออกใบผ่านเมอืงท่าชัว่คราว	หรอืการออก

ใบทะเบียนให้ใหม่ในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

แต่ละครั้งตามอัตรา	ดังต่อไปนี้

	 เรือขนาดไม่เกิน	๖๐	ตันกรอส																																								 ๕๐	 บาท

	 เรือขนาดเกิน	๖๐	ตันกรอสขึ้นไป																																 ๑๐๐	 บาท

 ข้อ ๑๘. ๗	การคดัส�าเนาหลกัฐาน	ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมแต่ละคร้ังตามอตัรา	ดงัต่อไปนี้

	 หนึ่งร้อยค�าแรกหรือต�่ากว่าหนึ่งร้อยค�า																					 ๑๐	 บาท

	 หนึ่งร้อยค�าหลัง	ร้อยละ																																											 ๑	 บาท

	 เศษของหนึ่งร้อยค�าให้นับเป็นหนึ่งร้อยค�า

 ข้อ ๑๙. ๘	การออกใบอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ ์

เรือไทยท�าการค้าในน่านน�้าไทย	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละครั้งตันกรอสละ	๔๐	บาท

 ข้อ ๒๐. ๙	การเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุม	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ	๕๐	บาท

 ข้อ ๒๑. ๑๐	การจดทะเบียนบุริมสิทธิ	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ	๕๐	บาท

 ข้อ ๒๒.	๑๑	การคัดส�าเนาสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์หรือการจ�านองเรือไทย	ให้เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียม	ฉบับละ	๑๐	บาท

 ข้อ ๒๓. ๑๒	การตรวจหลักฐาน	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละล�าครั้งละ	๑๐	บาท

 

	 กฎให้ไว้	ณ	วันที่	๗	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๒

บริภัณฑ์ยุทธกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

๖	 ข้อ	๑๗	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๖	(พ.ศ.	๒๕๒๒)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
๗	 ข้อ	๑๘	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
๘	 ข้อ	๑๙	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
๙	 ข้อ	๒๐	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
๑๐	 ข้อ	๒๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
๑๑	 ข้อ	๒๒	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
๑๒	 ข้อ	๒๓	แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
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กฎกระทรวงเศรษฐการ	ออกตามความในพระราชบญัญัตเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉะบบัที	่๒)	๑๓ 

กฎกระทรวงเศรษฐการ	ฉะบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๔๙๐)	ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเรือไทยออกตามความใน

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	๑๔ 

กฎกระทรวง	ฉบบัที	่๔	(พ.ศ.	๒๕๑๗)	ออกตามความในพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พุทธศกัราช	๒๔๘๑	๑๕ 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย	

(ฉบบัท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๑๗	ได้แก้ไขเพิม่เติมบญัชค่ีาธรรมเนียมอัตราข้ันสงูท้ายพระราชบัญญตัเิรอืไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบัญชีดังกล่าว 

จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

กฎกระทรวง	ฉบับที	่๕	(พ.ศ.	๒๕๒๑)	ออกตามความในพระราชบัญญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	๑๖ 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	 เนื่องจากทางราชการได้พิจารณา 

เหน็สมควรปรบัปรงุอตัราค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีน	การโอนกรรมสทิธิ	์และการจ�านองเรอืไทย

ตามกฎหมายว่าด้วยเรอืไทยให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั	จงึจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวง 

ฉบับนี้

กฎกระทรวง	ฉบบัที	่๖	(พ.ศ.	๒๕๒๒)	ออกตามความในพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	๑๗ 

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการใช้ประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	โดยท่ีเป็นการสมควรก�าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการออกใบทะเบียนให้ใหม่ในกรณีเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือเพื่อให้

สอดคล้องกับบัญชีค่าธรรมเนียมอัตราขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	 (ฉบับท่ี	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 จึงจ�าเป็นต้องออก 

กฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง	ฉบับที	่๗	(พ.ศ.	๒๕๓๔)	ออกตามความในพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	๑๘ 

๑๓	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๕๗/-/หน้า	๒๔๔/๑๖	กรกฎาคม	๒๔๘๓
๑๔	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๖๔/ตอนที่	๑๕/หน้า	๓๓๑/๑	เมษายน	๒๔๙๐
๑๕	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๑/ตอนที่	๑๗๘/ฉบับพิเศษ	หน้า	๔/๒๕	ตุลาคม	๒๕๑๗
๑๖	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙๕/ตอนที่	๖๔/หน้า	๓๓๔/๒๐	มิถุนายน	๒๕๒๑
๑๗	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม๙๖/ตอนที่	๑๗๙/ฉบับพิเศษ	หน้า	๓/๑๙	ตุลาคม	๒๕๒๒
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 ข้อ ๒	 ภายในก�าหนดสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้เจ้าของเรือไทยที่ได ้

จดทะเบียนตามมาตรา	๗	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบัญญัติเรือไทย	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ไว้ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

และไม่สามารถจัดหาคนประจ�าเรือที่มีสัญชาติไทยได้ตามจ�านวนในข้อ	๑๒	 ได้รับการผ่อนผัน 

ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ	๑๒	แต่เจ้าของเรือดังกล่าวต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 (๑)	 จัดให้มีคนประจ�าเรือที่มีสัญชาตไทยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่ห้าสิบของปีแรก

	 (๒)	 จัดให้มีคนประจ�าเรือที่มีสัญชาตไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปีที่สอง

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการใช้ประกาศกฎกระทรวงฉบับน้ี	คือ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติเรือไทย	

พทุธศักราช	๒๔๘๑	ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัเิรอืไทย	(ฉบบัท่ี	๔)	พ.ศ.	๒๕๒๘	ได้ก�าหนด

ให้คนประจ�าเรอืไทยทีไ่ด้จดทะเบยีนตามความในมาตรา	๗	ทว	ิเพือ่ใช้ประกอบการขนส่งทางทะเล

ระหว่างประเทศโดยเฉพาะต้องมีอัตราส่วนของบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามจ�านวนที่ก�าหนดใน 

กฎกระทรวง	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง	ฉบับที	่๘	(พ.ศ.	๒๕๔๐)	ออกตามความในพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	๑๙ 

 ข้อ ๒	 ภายในก�าหนดห้าปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	 หากเจ้าของเรือท่ีได้ 

จดทะเบียนตามความในมาตรา	๗	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเรือไทย	 (ฉบับที่	 ๖)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ไม่สามารถจัดหาคนประจ�าเรือ 

ที่มีสัญชาติไทยได้ตามจ�านวนในข้อ	๑๒	ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ	๑๒	แต่เจ้าของ

เรือดังกล่าวต้องจัดให้มีคนประจ�าเรือที่มีสัญชาติไทย	ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	คือ	 เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้รับ

การร้องเรียนจากผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหลายรายว่า	 ตามที่กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๗ 

(พ.ศ.	๒๕๓๔)	ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ได้ก�าหนดให้เรือไทย

ที่จดทะเบียนตามมาตรา	๗	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	เพื่อใช้ประกอบ

การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ	ต้องใช้คนประจ�าเรือที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละเจ็ดสิบห้าซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีสูง	ท�าให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่สามารถจัดหาคนประจ�าเรือ 

ที่มีสัญชาติไทยได้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	 ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ผู้ประกอบการ

๑๘	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๐๘/ตอนที่	๑๒๑/ฉบับพิเศษ	หน้า	๑/๙	กรกฎาคม	๒๕๓๔
๑๙	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๑๔/ตอนที่	๖๑	ก/หน้า	๒/๒๔	ตุลาคม	๒๕๔๐
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ขนส่งน�าเรือไปจดทะเบียนที่ประเทศอื่น	 จึงขอให้ลดอัตราส่วนคนประจ�าเรือที่มีสัญชาติไทย 

ให้น้อยลง	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน	และเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

กองเรือพาณิชย์ไทย	 ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่ม 

มากขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 103

	 โดยทีม่าตรฐานก�าหนดต�าแหน่งซ่ึง	ก.พ.	จดัท�าตามความในมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญติั	

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง	ประเภท 

สายงาน	และระดบัต่าง	ๆ	ไว้	ประกอบกบั	อ.ก.พ.	กระทรวงคมนาคมอนมุตักิารปรบัปรงุโครงสร้าง

การแบ่งงานภายใน	 และการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 

หรือเทียบเท่ากอง	อนุมัติการก�าหนดต�าแหน่ง	และการบริหารงานภายใต้ส่วนราชการที่มีฐานะ 

เป็นกอง	หรอืเทยีบเท่ากอง	เพือ่รองรบักฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ดังน้ัน	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งและต�าแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่น 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารดังกล่าว	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๖๒	แห่งพระราชบัญญัต ิ

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้ยกเลกิประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	แต่งตัง้นายทะเบียนเรอื	และผูร้กัษาการ	

แทนนายทะเบียนเรือ	ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	

กันยายน	๒๕๓๖

 ข้อ ๒	 ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้	เป็นนายทะเบียนเรือ

	 	 (๑)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

	 	 (๒)	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ

	 	 (๓)	 หัวหน้าส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม

	 	 (๔)	 หัวหน้างานจดทะเบียนเรือ

	 	 (๕)	 หัวหน้างานนิติกรรม

 ข้อ ๓ ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งดังต่อไปน้ี	เป็นนายทะเบยีนเรอืเมือ่ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิาน	

ในหน่วยทะเบียนเรือตามท้องที่ประจ�าปี	โดยเรียงตามล�าดับอาวุโส

	 	 (๑)	 นักวิชาการขนส่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

	 	 (๒)	 เจ้าพนักงานขนส่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป	

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง	แต่งตั้งนายทะเบียนเรือ	และผู้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ

ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	
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 ข้อ ๔	 ในกรณีที่นายทะเบียนเรือตามข้อ	 ๒	 ไม่อยู ่	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	ดังต่อไปนี้	เป็นผู้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ	โดยเรียงตามล�าดับอาวุโส

	 (๑)	 นักวิชาการขนส่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

	 (๒)	 เจ้าพนักงานขนส่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

พลต�ารวจโท	ชัจจ์	กุลดิลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๖	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	

๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	

พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่าออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	และระยะเวลา 

ในการแจ้งจดุจอดเรอื	การติดต้ังเครือ่งมอืควบคมุเรอืหรอืเครือ่งมอือย่างใด	ๆ	ทีไ่ม่ให้เรอืเคลือ่นจาก

จุดที่จอด	และการท�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์	ส�าหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่ถูก 

เพิกถอนทะเบียนเรือไทยไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๒	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตวน�้าที่ถูกเพิกถอนทะเบียน

เรือไทย	 ต้องแจ้งจุดจอดเรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือถึงการถูกเพิกถอน

ทะเบียนเรือไทยให้เจ้าท่าทราบ	และให้ส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือภายในสามสิบวัน 

นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งเป็นหนงัสอืดงักล่าวจากนายทะเบยีนเรอื	รวมทัง้จะต้องปฏบิตัติามค�าสัง่อืน่ใด

ตามที่เจ้าท่าก�าหนด

 ข้อ ๓	 เจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรอืต้องแจ้งจดุจอดเรอืต่อเจ้าท่าให้เป็นทีแ่น่ชดั	ว่าเรอืนัน้

จอดเทียบท่าหรือทอดสมออยู่แห่งหนใด	 เมื่อได้รับแจ้งแล้วเจ้าท่าจะด�าเนินการตรวจสอบถึง 

ความเหมาะสมของจุดจอดเรือ	 ในกรณีที่เห็นว่าจุดจอดเรือนั้นไม่เหมาะสม	 ให้เจ้าท่าก�าหนด 

จุดจอดเรือใหม่ตามที่เห็นสมควรก็ได้

 ข้อ ๔	 การตดิตัง้เครือ่งมอืควบคมุเรอืทีไ่ม่ให้เรอืเคลือ่นจากจดุทีจ่อดประกอบด้วยตวัลอ็ก

และลวดบนตวัลอ็กมตีราสญัลกัษณ์กรมเจ้าท่าและหมายเลขรหสัประจ�าอปุกรณ์	ตรึงระหว่างพงังา

และส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือเพื่อจ�ากัดการหมุนของพังงา	 ส�าหรับเรือที่ไม่มีพังงา	 เช่น	 เรือเพลา 

ใบจักรยาวให้ยึดระหว่างส่วนแกนที่ใช้ควบคุมทิศทางเรือหรือส่วนของเครื่องยนต์เข้ากับส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของเรือ	เพื่อจ�ากัดการเคลื่อนที่ของเรือ

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๗๓/๒๕๖๑

เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลาในการแจ้งจุดจอดเรือ

การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือ	หรือเครื่องมืออย่างใด	ๆ	ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด

และการท�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส�าหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย	
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 ข้อ ๕ การท�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เรือ	 ให้เจ้าท่าตอกเครื่องหมายแสดงหมายเลข

ประจ�าเรือบริเวณขื่อใต้เก๋ง	หรือบริเวณกราบเรือด้านในซ่ึงใกล้ทวนหัว	 เป็นเครื่องหมายวงกลม	

ภายในประกอบด้วยอักษร	จท.	ขนาดความสูงอักษรไม่น้อยกว่า	๐.๖๐	เซนติเมตร	และแถวล่าง 

เป็นหมายเลขสามหลักแสดงรหัสประจ�าส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	ขนาดความสูงหมายเลข 

ไม่น้อยกว่า	๐.๒๕	เซนติเมตร	ตามภาพ

 ข้อ ๖	 การท�าเครื่องหมายบนเรือให้ท�าเป็นแถบสีบนโครงสร้างเก๋งเรือ	ขนาดความกว้าง

ไม่น้อยกว่า	๐.๐๘	เซนติเมตร	ตลอดความยาวของเก๋งเรือ	 โดยท�าเป็นสีขาวสลับสีส้ม	กรณีไม่มี 

เก๋งเรือให้ท�าเครื่องหมายในต�าแหน่งที่เหมาะสมและเห็นเด่นชัด

 ข้อ ๗	 เมือ่ท�าการเสร็จสิน้	ให้ถ่ายภาพเรอืไว้เป็นหลกัฐาน	แล้วบนัทกึข้อมลูเรอืเข้าในระบบ

รายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า

 ข้อ ๘	 กรณีมีเหตุจ�าเป็นต้องเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือออกจากจุด 

ที่จอดเรือ	 เพ่ือน�าเรือไปเปลี่ยนประเภทหรือน�าเรือไปเพื่อทดลอง	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ

ยื่นค�าขอเคลื่อนย้ายเรือตามที่กรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด	และวางหลักประกันเป็นเงินสด	หรือ 

เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้	ต่อเจ้าท่าในวงเงินอย่างน้อย	ดังนี้

	 ๒,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือขนาดไม่เกิน	 ๑๐	ตันกรอส

	 ๖,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๑๐	ตันกรอส	แต่ไม่เกิน	 ๓๐	ตันกรอส

	 ๑๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า		 ๓๐	ตันกรอส		แต่ไม่เกิน	 ๖๐	ตันกรอส

	 ๔๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า		 ๖๐	ตันกรอส		แต่ไม่เกิน	๑๕๐	ตันกรอส

	 ๕๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า		๑๕๐	ตันกรอส		แต่ไม่เกิน	๓๐๐	ตันกรอส

	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า		๓๐๐	ตันกรอส

 ข้อ ๙	 เมือ่ได้รบัค�าขอเคลือ่นย้ายเรอืตามข้อ	๘	ให้เจ้าท่าพจิารณาเหตผุลและความจ�าเป็น

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับค�าขอ	 หากเห็นว่าเหมาะสมจึงอนุญาต 

จท
XXX
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ให้เคลือ่นย้ายเรอืได้ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด�าเนนิการปลดเคร่ืองมือ 

ควบคุมเรือและก�ากับดูแลการเคลื่อนย้ายเรือ

 ข้อ ๑๐	เมื่อเสร็จสิ้นการเคลื่อนย้ายเรือ	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือต้องแจ้งเจ้าท่า 

โดยพลัน	เพื่อแจ้งจุดจอดเทียบท่าหรือจอดทอดสมอ	เจ้าท่าจะตรวจสอบการจอดเรือ	การควบคุม

เรือไม่ให้เคลื่อนจากจุดที่จอด	บันทึกข้อมูลลงในแบบค�าขอการเคลื่อนย้ายเรือ	 ถ่ายภาพเรือไว ้

เป็นหลักฐาน	บันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า	และคืนหลักประกัน

ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือต่อไป

 ข้อ ๑๑ กรณเีจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรอืไม่น�าเรอืมาให้ท�าการติดตัง้เครือ่งมอืควบคมุเรอื

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 และให้ท�าการ 

ริบหลักประกันนั้นเสีย	 การจัดเก็บหลักประกันให้เจ้าท่าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงิน 

นอกงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังก�าหนด

 ข้อ ๑๒	กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อเรืออันมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 อาทิเช่น 

เกิดมรสุม	สภาพอากาศแปรปรวน	คลื่นลมแรง	หรือเหตุอื่นใดอันเป็นอันตรายต่อเรือ	 เจ้าของเรือ

สามารถปลดเครือ่งมือควบคมุเรอืและเคลือ่นย้ายเรอืได้	โดยต้องแจ้งเจ้าท่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร	

และยื่นค�าขอเคลื่อนย้ายเรือท้ายประกาศนี้	ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือ

	 เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ	 เจ้าท่าต้องด�าเนินการตรวจสอบเรือ	ว่าจอด

เทียบท่า	หรือทอดสมออยู่แห่งหนใด	พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือเรือใหม่ภายในสิบสอง

ชัว่โมงหลังจากได้รบัแจ้ง	โดยให้ถ่ายภาพเรอืและการตดิตัง้เครือ่งมอืควบคมุเรอืไว้เป็นหลกัฐานและ 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า

 ข้อ ๑๓	กรณีเจ้าของหรือผู ้ครอบครองเรือประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเรือเพื่อ 

จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติอื่น	 หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้คนสัญชาติอื่น	 ในขณะเรือดังกล่าวอยู่ใน

ประเทศไทย	ให้ติดตัง้เครือ่งมอืควบคมุเรอืไว้จนกว่าเจ้าของเรอืจะน�าเอกสารหลกัฐานการจดทะเบยีน 

เรือสัญชาติอ่ืนมาแสดงต่อกรมเจ้าท่า	 โดยให้เจ้าท่าตรวจสอบก่อนการปลดเครื่องมือควบคุมเรือ 

และอนุญาตให้น�าเรือออกนอกน่านน�้าไทยได้

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

จิรุตม์	วิศาลจิตร

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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วันที่.................................................
	 ข้าพเจ้า	…………....….…....................................……………...........................	เป็นเจ้าของ/ผูค้รอบครองเรอื
ชือ่	….....................................……….	หมายเลขทะเบยีน	……….......…..........………..	ขนาด	…………………..	ตนักรอส
หมายเลขโทรศัพท์	……………………..…………..…………..…….........	ซึ่งเป็นเรือที่
  ❏	 ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือตามค�าสั่ง	คสช.
	 	 ❏		 มีทะเบียนเรือแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง
	 	 ❏		 อื่น	 ๆ	 (ไม่ได้จดทะเบียน	 หรือได้เพิกถอนทะเบียนไปแล้วตามความประสงค์ของ 
เจ้าของเรือ	ให้ระบุ	.................................................)	มีความประสงค์ด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 ๑.	 แจ้งว่าเรอืดงักล่าว	จอดอยูท่ี…่…………….....…………….............……….……..................... 
	 	 	 ต�าบล................................	อ�าเภอ..............................	จงัหวดั…………..............…..……….
	 	 ๒.	 จะพิทักษ์รักษาเรือและไม่น�าเรือออกจากจุดจอดเรือเพื่อท�าการประมง
	 ในการน้ีขอเชิญเจ้าหน้าที่	 ตรวจสอบเรือและจุดจอด	พร้อมทั้งด�าเนินการตามมาตรการควบคุมเรือ 
ในวันที่….......…………...................................จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการ
        

สําหรับเจ้าหน้าที่

	 ❏	 ได้รับเรื่องไว้แล้ว	วันที่	.................................	ลงชื่อ	เจ้าหน้าที่	.......................................................	
	 ❏		ตรวจสอบจุดจอดเรือแล้ว	วันที่	......................................................................................................	
	 	 พบเรือ	ที่	lat/long	(ถ้ามี)	..............................................................................................................
	 ❏	 ท�าเครื่องหมายเรือแล้ว		 	 ❏		ตรึงพังงาแล้ว	หมายเลข	:	..........................................
	 ❏		ถ่ายภาพเรือแล้ว		 	 ❏		บันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว

สําหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทน

	 ❏	 ได้รับส�าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว

กรมเจ้าท่า

	แบบแจ้งจุดจอดเรือและมาตรการควบคุมเรือ	 	 		 	

ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(..............................................................)

....................................................
(....................................................)

....................................................
(....................................................)

	 เลขท่ี	 ...............

เรียน	..........................................................
เพื่อด�าเนินการ
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	แบบคาขอเคลื่อนย้ายเรือ

	 เลขท่ี	 ...............

วันที่.................................................
	 ข้าพเจ้า	......................................................................................................	เป็นเจ้าของ/ผูค้รอบครองเรอื
เรอืชือ่	...................................................	หมายเลขทะเบยีน	......................................	ขนาด	..................	ตนักรอส
หมายเลขโทรศัพท์	............................................	หมายเลขอุปกรณ์ตรึงพังงาเรือ	เลขที่	..........................................
.....................................................มีความประสงค์ขอด�าเนินการ	ดังนี้
 ❏	จะเคลื่อนย้ายเรือ	จากจุดจอดเรือปัจจุบัน	ไปยังจุด	 ......................................................................
ต�าบล	..…………………………………	อ�าเภอ	........................................	จังหวัด	...........................................................
ในวันที่	.............................................	โดยมีเหตุผล	ดังนี้	.........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 ❏	แจ้งว่าได้เคลือ่นย้ายเรอืโดยไม่ได้รบัอนญุาต	เมือ่วนัที.่......................................................................
จากจุดจอดเรือเดิม	ไปยังจุด.....................................................................................................................................
ต�าบล...............................................	อ�าเภอ........................................	จังหวัด........................................................
เนื่องจากเหตุฉุกเฉินดังนี้..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบท�าการล็อกเรือ	ในวันที่	...........
.................................................................................................................................................................................

กรมเจ้าท่า

สําหรับเจ้าหน้าที่

	 ❏	 ได้รับเรื่องไว้แล้ว	วันที่	.................................	ลงชื่อ	เจ้าหน้าที่	.......................................................	
	 ❏		ตรวจสอบจุดจอดเรือแล้ว	วันที่	......................................................................................................	
	 	 พบเรือ	ที่	lat/long	(ถ้ามี)	..............................................................................................................
	 ❏		ตรึงพังงาแล้ว	หมายเลข	:	...................................	❏		ถ่ายภาพเรือแล้ว		
 ❏		บันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว

สําหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทน

	 ❏	 ได้รับส�าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว

....................................................
(....................................................)

....................................................
(....................................................)

ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(..............................................................)

❏	อนุญาต	มอบ.........................................ด�าเนินการ
❏	ไม่อนุญาต	เนื่องจาก................................................
.......................................................................................
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๙	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	

๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	

พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่าโดยได้หารือกรมประมงแล้ว	จึงออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผนด�าเนินการ	และการตรวจสอบการ

แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๒	 เจ้าของเรอืประมงทีป่ระสงค์จะแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรือจะต้องมหีนงัสอืรบัรอง

จากกรมประมง	และต้องยื่นค�าขอพร้อมทั้งแผนและวิธีด�าเนินการ	ณ	ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ

หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

	 (๑)		กรณีเป็นเรือไม้	 ให้ระบุในแผนด�าเนินการว่าท�าการรื้อเอาไม้ไปใช้ในกิจการอย่างใด

หรือเอาเรือไปจมท�าปะการังเทียม	หรือลากเรือขึ้นบกเพื่อน�าไปยุบหรือเพื่อน�าวัสดุไปใช้ประโยชน์

อันใด

	 (๒)		กรณเีป็นเรอืเหลก็	ให้ระบใุนแผนด�าเนนิการว่ารือ้	ท�าลาย	แยกชิน้ส่วนหรอืเอาเรอืไป

จมท�าปะการังเทียม	และหากจะรื้อหรือท�าลายเรือด้วยวิธีการยุบเรือเป็นเศษเหล็กให้ด�าเนินการ 

ได้เฉพาะอู่เรือที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า	 และในการรื้อ	 ยุบท�าลายหรือ 

แยกชิ้นส่วนเรือดังกล่าวให้ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 ข้อ ๓	 ในการยื่นค�าขออนุมัติแผนด�าเนินการตามข้อ	 ๒	 ให้แนบหนังสือรับรองจาก 

กรมประมงด้วย

 ข้อ ๔	 ในการพจิารณาอนมุตัแิผนด�าเนนิการ	ให้ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื

สอบถามความเห็นส�านักมาตรฐานเรือและส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้าก่อน 

ส�าหรับผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาให้สอบถามความเห็นเจ้าพนักงานตรวจท่า 

และเจ้าพนักงานตรวจเรือ	ก่อนพิจารณาอนุมัติ	และให้ด�าเนินการ	ดังนี้

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๗๒/๒๕๖๑

เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติ

แผนด�าเนินการและการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	
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	 (๑)	 กรณีอนุมัติแผนด�าเนินการ	ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค�าขอว่าสามารถด�าเนินการท�าลาย

เรือได้

	 (๒)	 กรณีมคีวามเหน็ให้แก้ไขแผนด�าเนนิการ	ให้มหีนังสอืแจ้งผูย้ืน่ค�าขอแจ้งให้แก้ไขภายใน

ก�าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	หากไม่ด�าเนินการภายในก�าหนดให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค�าขอ

	 (๓)	 กรณีไม่อนุมัติแผนด�าเนินการ	ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค�าขอเพื่อทราบ

 ข้อ ๕	 ให้เจ้าของเรอืยืน่หนงัสอืเชญิเจ้าหน้าทีก่รมเจ้าท่า	จากส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื

หรอืส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา	และเจ้าหน้าทีก่รมประมงหรอืประมงจงัหวดั	เพือ่ร่วมตรวจสอบ

การด�าเนินการ	จนกระท่ังแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือแล้วเสร็จ	โดยให้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน

เล่ม	๑๓๕	ตอนพิเศษ	๑๐๖	ง	ราชกิจจานุเบกษา	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๑

 ข้อ ๖	 ให้ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค

สาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ควบคุมและก�ากับดูแลการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือในกรณีต่าง	ๆ	

ด้วยความระมัดระวังและติดตามสถานะของการด�าเนินการดังกล่าวเป็นระยะ	 ๆ	ทั้งนี้เพ่ือให้มี 

ความชัดเจนว่าเรือล�าดังกล่าว	ได้ด�าเนินการตามที่ร้องขอจริง

 ข้อ ๗	 ให้ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค

สาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	ท�าบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือเอกสารอื่น	ๆ	 ท่ีสามารถยืนยัน

กระบวนการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ	และให้รายงานผู้บังคับบัญชา

ตามล�าดับชั้นทราบ	ก่อนส่งส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

 ข้อ ๘	 กรณีน�าเรือไปท�าลายที่ต่างประเทศ	ผู้ยื่นค�าขอต้องส่งมอบหลักฐานการแจ้งออก

จากน่านน�้าไทยไปยังประเทศที่ด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือ	รวมท้ังหลักฐานประกอบ 

เพิ่มเติมให้แก่ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน	 เพื่อให้แน่ใจว่าเรือดังกล่าว 

จะได้รับการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายตามที่ยื่นค�าขอจริง

 ข้อ ๙ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยในการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือล�าใด	ให้เจ้าหน้าท่ีของ

กรมเจ้าท่าและกรมประมงร่วมกนัตรวจสอบการแยกช้ินส่วนหรอืท�าลายเรอืนัน้โดยละเอยีดรอบคอบ

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

จิรุตม์	วิศาลจิตร

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๓	วรรคหนึ่ง	ประกอบกับมาตรา	๕๔/๒	วรรคสาม

และมาตรา	๕๔/๑๐	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑ 

อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไข 

ในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ	การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร	การขอโอน

กรรมสิทธิ์	 การแจ้งงดใช้เรือ	และการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ	 ส�าหรับเรือประมงหรือ 

เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	พ.ศ.	๒๕๖๑”

 ข้อ ๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	และหนังสือสั่งการอื่นใด	ซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับ

 ข้อ ๔	 ในระเบียบนี้

	 “เรือประมง”	หมายความว่า	 เรือทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท�าการประมง	เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้าในทางการค้า

	 “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า”	หมายความว่า	เรือขนถ่ายสัตว์น�้าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

 ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด	๑
การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรืออื่น

หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

 ข้อ ๖	 ภายใต้หมวดนี้

ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร	การขอโอนกรรมสิทธิ์	การแจ้งงดใช้เรือ

และการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ	ส�าหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

พ.ศ.	๒๕๖๑	



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 113

	 “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า”	ได้แก่

	 (๑)	 เรือขนถ่ายเพื่อการประมง	 หมายความว่า	 เรือที่ใช้ส�าหรับการขนถ่ายสัตว์น�้า 

ขนส่งสตัว์น�า้	แปรรปูสตัว์น�า้	หรอืเก็บรกัษาสตัว์น�า้เป็นการเฉพาะ	โดยไม่มรีะบบเครือ่งท�าความเยน็

	 (๒)	 เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น	หมายความว่า	 เรือที่ใช้ส�าหรับการขนถ่ายสัตว์น�้า

ขนส่งสัตว์น�้า	แปรรูปสัตว์น�้า	หรือเก็บรักษาสัตว์น�้าเป็นการเฉพาะ	โดยมีระบบเครื่องท�าความเย็น

 “เรอืบรรทกุสนิค้าทัว่ไป”	หมายความว่า	เรือใด	ๆ	ทีมี่ดาดฟ้าหลายดาดฟ้า	หรือดาดฟ้าเดีย่ว 

ก็ตาม	ออกแบบมาเพื่อใช้ส�าหรับการขนส่งสินค้าแห้งทั่วไป	โดยไม่มีระบบเครื่องท�าความเย็น

 ข้อ ๗	 การขอเปลี่ยนประเภทเรือหรือประเภทการใช้	 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ 

หรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องด้วยแบบ	ก.๕	เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือพร้อมด้วย

เอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๓)	 หนังสือรับรองจากกรมประมง

	 (๔)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

	 (๕)	 รายงานผลการตรวจเรือร่วมระหว่างเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่กรมประมง

	 (๖)	 กรณีเจ้าของหรือผู ้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา	 เมื่อมายื่นค�าร้องด้วยตนเอง 

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทุกคนลงลายมือชื่อในค�าร้อง	ก.๕	พร้อมกับน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคล	ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน

	 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้มาย่ืนค�าร้องด้วยตนเอง	 ให้มอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใด 

มาด�าเนนิการแทนด้วยใบมอบอ�านาจ	แบบ	บ.๙๒	หรอืด้วยหนงัสอืมอบอ�านาจอนัชอบด้วยกฎหมาย

ของเจ้าของหรอืผู้ครอบครองนัน้	และให้ผู้รบัมอบอ�านาจเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในค�าร้อง	ก.๕	โดยต้อง

น�าส�าเนาบตัรประจ�าตัวบคุคลของผูร้บัมอบอ�านาจพร้อมด้วยส�าเนาบตัรประจ�าตวับคุคลของเจ้าของ

หรือผู้ครอบครอง	ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 (๗)	 กรณีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองเป็นนติบิคุคล	ซึง่มใิช่ส่วนราชการ	หรอืรฐัวสิาหกิจ	เช่น

ห้างหุ้นส่วน	หรือบริษัทจ�ากัด	หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	หรือมูลนิธิต่าง	ๆ	ให้ผู้มีอ�านาจลงนามแทน

นิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราประจ�าส�านักงานของนิติบุคคลนั้นในค�าร้อง	 ก.๕ 

โดยต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล	พร้อมด้วยส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	ซ่ึงรับรอง

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	 ๖	 เดือน	 โดยผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน
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	 ถ้าผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว	มิได้มายื่นค�าร้อง 

ด้วยตนเองให้มอบอ�านาจให้ผู้หน่ึงผู้ใดมาด�าเนินการแทนด้วยใบมอบอ�านาจ	แบบ	บ.๙๒	หรือ 

ด้วยหนังสือมอบอ�านาจอันชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลนั้น	 และให้ผู ้รับมอบอ�านาจเป็น 

ผูล้งลายมือชือ่ในค�าร้อง	ก.๕	โดยต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตวับุคคลของผูร้บัมอบอ�านาจ	พร้อมด้วย

ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	 ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	 ๖	 เดือน 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 (๘)	 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง	หรือ

ราชการบริหารส่วนภมูภิาค	หรอืราชการบรหิารส่วนท้องถ่ิน	หรอืรฐัวิสาหกจิ	ให้หวัหน้าส่วนราชการ	

หรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�าร้อง	ก.๕	หรือจะใช้หนังสือราชการของส่วนราชการนั้น

มอบหมายให้	ผู้ใดมาด�าเนินการแทนก็ได้

	 (๙)	 การลงลายมือชื่อและการประทับตราประจ�าส�านักงานของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ในค�าร้อง	ก.๕	หรือใบมอบอ�านาจหรือหนังสือมอบอ�านาจของเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว 

ให้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราประจ�าส�านักงานเพิ่มไว้ให้เพียงพอแก่การตัดเป็นหลักฐาน 

ลงสมุดทะเบียน

	 (๑๐)	 ผลการอนมุติัแบบแปลนเรอืซ่ึงได้รบัการอนมุตัจิากส�านกัมาตรฐานเรอื	ในกรณทีีเ่รอื

ดังกล่าว	มีขนาดตั้งแต่	๒๔	เมตร	ตามกฎข้อบังคับหรือข้อบังคับออกตามความในพระราชบัญญัติ

การเดินเรือในน่านน�้าไทย	พระพุทธศักราช	๒๔๕๖	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 (๑๑)	 ภาพถ่ายแสดงเรอืเต็มล�า	กราบซ้ายและกราบขวาของเรือ	ช่ือเรอื	หมายเลขทะเบียน

เรอืเครือ่งหมายหรอืสญัลักษณ์ประจ�าเรอื	อตัลกัษณ์เรือ	เคร่ืองยนต์ขับเคลือ่นเรือและหมายเลขเคร่ือง

	 เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือแจ้งเจ้าพนักงาน 

ตรวจเรือเพื่อด�าเนินการตรวจเรือตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

	 ในการด�าเนินการตรวจเรือตามหมวดนี้	 เจ้าพนักงานตรวจเรือจะต้องแจ้งกรมประมง 

หรือส�านักงานประมงพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อด�าเนินการตรวจร่วมกัน

	 ภายหลังจากการด�าเนินการตรวจร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าท่ี 

กรมประมงให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดท�ารายงานร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีกรมประมง	พร้อมทั้งแนบ

ภาพถ่ายที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเรือ	 และให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ 

นายทะเบียนเรือเพื่อด�าเนินการต่อไป
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	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งและพิจารณารายงานของเจ้าพนักงาน 

ตรวจเรือตามวรรคสี่แล้ว	 เห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี ้

ให้นายทะเบียนหมายเหตุเปลี่ยนแปลงรายการในใบทะเบียนเรือไทย	 โดยประทับตราค�าว่า 

“มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”	ด้วยหมึกสีแดงไว้ตรงบริเวณที่มีการแก้นั้น	แล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยน

ประเภทเรือหรือประเภทการใช้ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	โดยกรอกข้อความหมายเหตุว่า

	 “ได้เปลี่ยน..................เป็น.........................เมื่อวันที่................

	 	 	 	 ที่ท�าการ...................

	 	 	 	 	 นายทะเบียนเรือ”

เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเครื่องพิมพ์ท่ีช่องหมายเหตุ	 โดยในช่องว่างเหนือค�าว่า	

“นายทะเบียนเรือ”	ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	 ท่ีท�าการนั้นลงนามและประทับตราก�ากับ	 เสร็จแล้ว 

จัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	พร้อมทั้งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนในอัตราตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง

	 ในกรณีเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นเหตุให้ขนาดตันกรอสเปลี่ยนแปลงไป 

ให้เจ้าของเรือด�าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือตามที่ก�าหนดไว้ใน	หมวด	๒

 ข้อ ๘	 เพื่อประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเรือไทย	 ให้เจ้าของเรือประมงที่ได้ย่ืนขอ 

ใบอนุญาตท�าประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง	 ตามความในมาตรา	 ๕๔/๕	 (๕) 

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญตัเิรอืไทย	พุทธศกัราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	ต้องขอเปลีย่นประเภทเรอืต่อนายทะเบยีนเรอื 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงจากกรมประมง

	 หากพ้นก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	และปรากฏว่าเจ้าของเรือมิได้มาแจ้งงดใช้เรือ 

ตามระเบียบนี้ด้วย	ให้นายทะเบียนเรือมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจ�าหน่ายทะเบียนเรือ

ออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๙ ภายใต้หมวดนี	้ให้ใช้บงัคบักบัเรอืทีม่กีารเปลีย่นประเภทเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่าย

สัตว์น�้าเป็นเรืออื่น	หรือการเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	ดังนี้

	 (๑)	 การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรือบรรทุกคนโดยสาร

	 (๒)		 การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป

	 (๓)		 การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรือดัน	-	ลากจูง

	 (๔)		 การเปลีย่นเรอืประเภทเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้เป็นเรอือืน่ทีไ่ม่ใช่เรอืโดยสาร

เรือบรรทุกสินค้า	หรือเรือดัน	-	ลากจูง
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	 (๕)	 การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือประมง

	 (๖)	 การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

 ข้อ ๑๐	การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรือบรรทุกคนโดยสาร	

ต้องมีลักษณะตามข้อก�าหนด	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่มีระบบท�าความเย็นในระวางต้องท�าการรื้อระบบท�า 

ความเยน็ในระวางออกทัง้ระบบ	รวมถงึอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง	ระบบจ่ายไฟฟ้า	สายไฟฟ้าและอปุกรณ์

พ่วงต่าง	ๆ	ส�าหรับเครื่องท�าความเย็นในระวาง

	 (๒)	 ต้องน�าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�าประมงออกจากตัวเรือ	น�าเสากระโดงหัวเรือ 

ออกจากตัวเรือ	รวมถึงการลบเครื่องหมายประจ�าเรือประมงออกจากตัวเรือ

	 (๓)	 ต้องท�าการรือ้ขอบระวางห้องบรรทุกสตัว์น�า้และปรับพืน้ดาดฟ้าให้เป็นระดบัเดยีวกัน

และเรียบเสมอกัน	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนโดยสาร	

	 (๔)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเกินกว่า	๒๔	เมตร	ต้องได้รับการอนุมัติแบบ

แปลนเรอืจากส่วนวศิกรรมเรอืและนวตักรรมเรอื	ส�านกัมาตรฐานเรอื	กรมเจ้าท่า	และให้เจ้าพนกังาน

เรือท�าการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ

	 (๕)	 ต้องจัดให้มีที่นั่งเพียงพอส�าหรับคนโดยสาร	และมีหลังคาส�าหรับผู้โดยสาร

	 (๖)	 ต้องจัดให้มีราวกันตก	ตามมาตรฐานการต่อเรือ

	 (๗)	 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย	 เครื่องมือเครื่องใช้	 ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ 

การตรวจเรือและข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง

	 (๘)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ต้องกั้นห้องเครื่อง	และต้องมีฝากั้น

กันชนตอนหัวเรือและท้ายเรือ	ซึ่งกันไม่ให้น�้าเข้าได้เมื่อเวลาเรือโดนกัน

	 (๙)	 บรเิวณหวัเรอืให้มห้ีองลอย	ตามรูปลกัษณะเรอื	มคีวามยาววดัตามแนวเส้นศนูย์กลาง

ของเรือจากตอนหน้าของห้องลอยถึงตอนท้ายของห้องลอยไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของความยาว

ตลอดล�าของเรือ

	 (๑๐)	มคีนประจ�าเรอืทีม่คีณุสมบติั	ตามกฎข้อบงัคบัการตรวจเรือ	และข้อบงัคบักรมเจ้าท่า

ที่เกี่ยวข้อง

	 (๑๑)	ต้องเขยีนประเภทการใช้ไว้ทีข้่างเรอืบรเิวณกึง่กลางล�าทัง้สองกราบเป็นการถาวรและ

เห็นได้ชัดเจน	โดยให้มีขนาดตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด	แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร

และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ
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 ข้อ ๑๑ การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป	

ต้องมีลักษณะตามข้อก�าหนด	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่มีระบบท�าความเย็นในระวางต้องท�าการรื้อระบบ 

ท�าความเย็นในระวางออกทั้งระบบรวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง	 ระบบจ่ายไฟฟ้า	 สายไฟฟ้าและ

อุปกรณ์พ่วงต่าง	 ๆ	 ส�าหรับเครื่องท�าความเย็น	 รื้อห้องระวางสินค้าที่เป็นห้องบรรทุกปลาเดิม 

(Fish	Hold)	โดยต้องมคีวามยาวของระวางสนิค้าท่ีวดัตามแนวเส้นศนูย์กลางของตวัเรอืจากต�าแหน่ง

ด้านหน้าของระวางสินค้าถึงด้านท้ายของระวางสินค้าไม่น้อยกว่า	๔	เมตร

	 (๒)	 ต้องน�าอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าประมงออกจากตวัเรอื	น�าเสากระโดงหวัเรอืออก

จากตัวเรือรวมถึงการลบเครื่องหมายประจ�าเรือประมงออกจากตัวเรือ

	 (๓)	 ส�าหรับขอบปากระวาง	 และฝาปิดปากระวางบนดาดฟ้าที่ใช้บรรทุกสินค้าต้องมี 

ความสามารถผนึกน�้าได้

	 (๔)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเกินกว่า	 ๒๔	 เมตร	 ต้องได้รับการอนุมัติ 

แบบแปลนเรือจากส่วนวิศกรรรมเรือและนวัตกรรมเรือ	ส�านักมาตรฐานเรือ	กรมเจ้าท่า	และให้ 

เจ้าพนักงานเรือท�าการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือท่ีได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยน

ประเภทเรือ

	 (๕)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ต้องกั้นห้องเครื่อง	และต้องมีฝากั้น

กันชนตอนหัวเรือและท้ายเรือ	ซึ่งกันไม่ให้น�้าเข้าได้เมื่อเวลาเรือโดนกัน

	 (๖)	 บรเิวณหวัเรอืให้มห้ีองลอย	ตามรูปลกัษณะเรอื	มคีวามยาววดัตามแนวเส้นศนูย์กลาง

ของเรือจากตอนหน้าของห้องลอยถึงตอนท้ายของห้องลอยไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของความยาว

ตลอดล�าของเรือ

	 (๗)	 ต้องจดัให้มอีปุกรณ์ความปลอดภัย	เคร่ืองมือเครือ่งใช้	ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคบัการ

ตรวจเรือและข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง

	 (๘)	 มคีนประจ�าเรอืทีม่คีณุสมบตั	ิตามกฎข้อบงัคบัการตรวจเรอื	และข้อบงัคบักรมเจ้าท่า

ที่เกี่ยวข้อง

	 (๙)	 ต้องเขียนประเภทการใช้ไว้ท่ีข้างเรือบริเวณกึ่งกลางล�าทั้งสองกราบเป็นการถาวร 

และเหน็ได้ชดัเจน	โดยให้มีขนาดตัวอกัษรทีส่ามารถมองเหน็ได้เด่นชดั	แต่ไม่น้อยกว่ายีส่บิเซนตเิมตร	

และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ

 ข้อ ๑๒	 การเปลีย่นประเภทเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้เป็นเรอืดนั	-	ลากจงู	ต้องมี

ลักษณะตามข้อก�าหนด	ดังนี้
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	 (๑)	 กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่มีระบบท�าความเย็นในระวางต้องท�าการรื้อระบบ 

ท�าความเย็นในระวางออกทั้งระบบ	รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ระบบจ่ายไฟฟ้า	สายไฟฟ้าและ

อุปกรณ์พ่วงต่าง	ๆ	ส�าหรับเครื่องท�าความเย็นในระวาง

	 (๒)	 ต้องน�าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�าประมงออกจากตัวเรือ	น�าเสากระโดงหัวเรือ 

ออกจากตัวเรือ	รวมถึงการลบเครื่องหมายประจ�าเรือประมงออกจากตัวเรือ

	 (๓)	 ต้องท�าการรือ้ขอบระวางห้องบรรทุกสตัว์น�า้และปรับพืน้ดาดฟ้าให้เป็นระดบัเดยีวกัน

และเรียบเสมอกัน	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยส�าหรับพื้นที่ปฏิบัติงานในการดัน	-	ลากจูง

	 (๔)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเกินกว่า	 ๒๔	 เมตร	 ต้องได้รับการอนุมัติ 

แบบแปลนเรือจากส่วนวิศกรรรมเรือและนวัตกรรมเรือ	ส�านักมาตรฐานเรือ	กรมเจ้าท่า	และให้ 

เจ้าพนักงานเรือท�าการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือท่ีได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยน

ประเภทเรือ

	 (๕)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ต้องกั้นห้องเครื่อง	และต้องมีฝากั้น

กันชนตอนหัวเรือและท้ายเรือ	ซึ่งกันไม่ให้น�้าเข้าได้เมื่อเวลาเรือโดนกัน

	 (๖)	 บรเิวณหวัเรอืให้มห้ีองลอย	ตามรูปลกัษณะเรอื	มคีวามยาววดัตามแนวเส้นศนูย์กลาง

ของเรือจากตอนหน้าของห้องลอยถึงตอนท้ายของห้องลอยไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของความยาว

ตลอดล�าของเรือ

	 (๗)	 ต้องจัดให้มียางกันกระแทกติดตั้งไว้โดยรอบตัวเรือ	 และตะขอลากจูงเป็นไปตาม 

กฎข้อบังคับการตรวจเรือ	และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง

	 (๘)	 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย	 เครื่องมือเครื่องใช้	 ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ 

การตรวจเรือและข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง

	 (๙)	 มคีนประจ�าเรอืทีม่คีณุสมบตั	ิตามกฎข้อบงัคบัการตรวจเรอื	และข้อบงัคบักรมเจ้าท่า

ที่เกี่ยวข้อง

	 (๑๐)	ต้องเขียนประเภทการใช้ไว้ที่ข้างเรือบริเวณกึ่งกลางล�าทั้งสองกราบเป็นการถาวร 

และเหน็ได้ชดัเจน	โดยให้มีขนาดตัวอกัษรทีส่ามารถมองเหน็ได้เด่นชดั	แต่ไม่น้อยกว่ายีส่บิเซนตเิมตร	

และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ

 ข้อ ๑๓	 การเปลี่ยนเรือประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรืออื่นที่ไม่ใช่ 

เรือโดยสารเรือบรรทุกสินค้า	หรือเรือดัน	-	ลากจูง

	 (๑)	กรณีเรือประมง	หรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่มีระบบท�าความเย็นในระวางต้องท�าการรื้อ

ระบบท�าความเยน็ในระวางออกทัง้ระบบรวมถงึอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง	ระบบจ่ายไฟฟ้า	สายไฟฟ้าและ
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อุปกรณ์พ่วงต่าง	ๆ	ส�าหรับเครื่องท�าความเย็นและรื้อห้องระวางสินค้าที่เป็นห้องบรรทุกปลาเดิม	

(Fish	Hold)	โดยต้องมคีวามยาวของระวางสนิค้าท่ีวดัตามแนวเส้นศนูย์กลางของตวัเรอืจากต�าแหน่ง

ด้านหน้าของระวางสินค้าถึงด้านท้ายของระวางสินค้าไม่น้อยกว่า	๔	เมตร

	 (๒)	 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย	 เครื่องมือเครื่องใช้	คนประจ�าเรือที่มีคุณสมบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ	 และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นท่ีเก่ียวข้อง	 ตลอดจน 

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

	 (๓)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเกินกว่า	 ๒๔	 เมตร	 ต้องได้รับการอนุมัติ 

แบบแปลนเรือจากส่วนวิศวกรรรมเรือและนวัตกรรมเรือ	 ส�านักมาตรฐานเรือ	 กรมเจ้าท่า	 และ 

ให้เจ้าพนักงานเรือท�าการตรวจเรือ	 ให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือท่ีได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยน

ประเภทเรือ

	 (๔)	 ต้องเขียนประเภทการใช้ไว้ท่ีข้างเรือบริเวณกึ่งกลางล�าทั้งสองกราบเป็นการถาวร 

และเหน็ได้ชดัเจน	โดยให้มีขนาดตัวอกัษรทีส่ามารถมองเหน็ได้เด่นชดั	แต่ไม่น้อยกว่ายีส่บิเซนตเิมตร	

และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ

 ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือประมง	ต้องมีลักษณะตามข้อก�าหนด	ดังนี้

	 (๑)	 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย	 เครื่องมือเครื่องใช้	คนประจ�าเรือที่มีคุณสมบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบส�าคัญ

รับรองการตรวจเรือส�าหรับเรือประมง	พ.ศ.	๒๕๕๙	และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (๒)	 ส�าหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดล�าเกินกว่า	 ๒๔	 เมตร	 ต้องได้รับการอนุมัติ 

แบบแปลนเรือจากส่วนวิศกรรรมเรือและนวัตกรรมเรือ	ส�านักมาตรฐานเรือ	กรมเจ้าท่า	และให้ 

เจ้าพนักงานเรือท�าการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือท่ีได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยน

ประเภทเรือ

	 (๓)	 ต้องด�าเนินการจัดท�าเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงเป็นไปตามประกาศของ 

กรมเจ้าท่าและกรมประมงที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๕	การเปลีย่นประเภทเรอือืน่เป็นเรือขนถ่ายสตัว์น�า้	ต้องมีลกัษณะตามข้อก�าหนด	ดงันี้

	 (๑)	 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย	 เครื่องมือเครื่องใช้	คนประจ�าเรือที่มีคุณสมบัติ 

ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ	และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (๒)	 ส�าหรับเรือท่ีมีขนาดความยาวตลอดล�าเกินกว่า	๒๔	เมตร	ต้องได้รับการอนุมัติแบบ

แปลนเรอืจากส่วนวศิวกรรรมเรอืและนวตักรรมเรอื	ส�านกัมาตรฐานเรอื	กรมเจ้าท่าและให้เจ้าพนกังาน

เรือท�าการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
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	 (๓)	 ต้องด�าเนินการจัดท�าเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงเป็นไปตามประกาศของ 

กรมเจ้าท่าและกรมประมงที่เกี่ยวข้อง

	 (๔)	 กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่มีระบบท�าความเย็นในระวางต้องท�าการตรวจและทดสอบ

ระบบท�าความเย็น	อุปกรณ์เกี่ยวข้องของระบบควบคุมหรือตัดการท�างานของระบบท�าความเย็น	

ระบบจ่ายไฟฟ้าสายไฟฟ้า	ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ	และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๖	 การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าเป็นเรืออื่น	 หรือเรืออื่น 

เป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 เจ้าพนักงานตรวจเรือต้องจัดให้มีหลักฐานภาพถ่าย 

การร้ือระบบการแยกโครงสร้างเรือ	ชิ้นส่วนใด	ๆ	ออกจากตัวเรือรวมถึงการติดตั้งโครงสร้างเรือ 

ส่วนประกอบใดในเรือประกอบแสดงการเปลี่ยนประเภทเรือด้วย

	 ข้อ	๑๗	 ในกรณีเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือแล้วมาขอ 

จดทะเบียนเรือใหม่เป็นเรือประเภทอื่น	ให้น�าความในหมวดนี้มาบังคับด้วยโดยอนุโลม

หมวด	๒
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

 ข้อ ๑๘	 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือ	 ให้เจ้าของ 

หรือผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมายยื่นค�าร้องด้วยแบบ	 ก.๕	 เป็นรายล�าต่อ 

นายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๓)	 หนังสือรับรองจากกรมประมง

	 (๔)	 ใบส�าคัญรบัรองการตรวจเรอื	และใบส�าคญัแสดงการตรวจเรอืเพือ่จดทะเบียนเรอืไทย

	 (๕)	 รายงานผลการตรวจเรือร่วมระหว่างเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่กรมประมง

	 (๖)	 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ	 และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือ 

หรือเอกสารอื่นที่นายทะเบียนเรือเห็นสมควรในกรณีขยายตัวเรือ

	 ใบเสร็จรับเงินค่าแรงในการเปลี่ยนแปลงตัวเรือที่เสียอากรถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

(กรณีขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ)
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	 ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องจักร	(กรณีเปลี่ยนเครื่องจักรเรือ)

	 (๗)	 ภาพถ่ายเรือ	จ�านวน	๒	ภาพ	(กรณีขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ)	

	 (๘)	 ภาพถ่ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจ�าเรือ

	 (๙)	 กรณีเจ้าของหรือผู ้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา	 เมื่อมายื่นค�าร้องด้วยตนเอง 

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทุกคนลงลายมือชื่อในค�าร้อง	ก.๕	พร้อมกับน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคล	ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน

	 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้มายื่นค�าร้องด้วยตนเอง	 ให้มอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใด 

มาด�าเนนิการแทนด้วยใบมอบอ�านาจ	แบบ	บ.๙๒	หรอืด้วยหนงัสอืมอบอ�านาจอนัชอบด้วยกฎหมาย

ของเจ้าของหรือผู ้ครอบครองนั้น	 และให้ผู้รับมอบอ�านาจเป็นผู ้ลงลายมือช่ือในค�าร้อง	 ก.๕ 

โดยต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ	พร้อมด้วยส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 (๑๐)	 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นนิติบุคคล	ซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจ 

เช่น	ห้างหุ้นส่วน	หรือบริษัทจ�ากัด	หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	หรือมูลนิธิต่าง	ๆ	ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม

แทนนติบิคุคล	เป็นผูล้งลายมอืชือ่และประทบัตราประจ�าส�านกังานของนติิบคุคลนัน้ในค�าร้อง	ก.๕

โดยต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล	พร้อมด้วยส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	ซ่ึงรับรอง

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	 ๖	 เดือน	 โดยผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองรับรองส�าเนาถูกต้อง	มอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน

	 ถ้าผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว	มิได้มายื่นค�าร้อง 

ด้วยตนเองให้มอบอ�านาจให้ผู้หน่ึงผู้ใดมาด�าเนินการแทนด้วยใบมอบอ�านาจ	แบบ	บ.๙๒	หรือ 

ด้วยหนังสือมอบอ�านาจอันชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลนั้น	 และให้ผู ้รับมอบอ�านาจเป็น 

ผูล้งลายมือชือ่ในค�าร้อง	ก.๕	โดยต้องน�าส�าเนาบัตรประจ�าตวับุคคลของผูร้บัมอบอ�านาจ	พร้อมด้วย

ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	 ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	 ๖	 เดือน 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล	 เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 (๑๑)	 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง 

หรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค	 หรือราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 ให้หัวหน้า 

ส่วนราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�าร้อง	ก.๕	หรือจะใช้หนังสือราชการของ 

ส่วนราชการนั้นมอบหมายให้	ผู้ใดมาด�าเนินการแทนก็ได้
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	 (๑๒)	 การลงลายมอืชือ่และการประทบัตราประจ�าส�านกังานของเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง

ในค�าร้อง	ก.๕	หรือใบมอบอ�านาจหรือหนังสือมอบอ�านาจของเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว 

ให้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราประจ�าส�านักงานเพิ่มไว้ให้เพียงพอแก่การตัดเป็นหลักฐาน

ลงสมุดทะเบียน

 ข้อ ๑๙	 ให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับการออกใบทะเบียนใหม่แทน

ฉบับเดิมค่าเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียน

เรือไทยทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราตามขนาดของเรอืทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตกุารเรยีกเกบ็เงนิ

ไว้ในค�าร้อง	และให้ปฏิบัติ	ดังนี้	

	 (๑)	 หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในใบทะเบียนเรือไทยและ 

ใบอนุญาตใช้เรือโดยประทับตราค�าว่า	“มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”	ด้วยหมึกสีแดงไว้ตรงบริเวณ

รายการทีม่กีารแก้น้ันแล้วบนัทกึข้อมลูการเปลีย่นแปลงลงในฐานข้อมลูระบบทะเบยีนเรอื	และกรอก

ข้อความในช่องหมายเหตุว่า

“เปลี่ยน...............เป็น....................เมื่อวันที่....................

ที่ท�าการ........................

นายทะเบียนเรือ”

เสร็จแล้วพิมพ์ใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ	โดยให้นายทะเบียนเรือลงนาม

พร้อมประทับตราก�ากับ

	 (๒)	 ออกใบทะเบยีนใหม่แทนฉบบัเดมิ	ด้วยแบบ	บ.๕๓	โดยบันทกึข้อมูลการออกใบแทน

ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบยีนเรอื	ส่วนในช่องว่างส�าหรบัลงนาม	“นายทะเบยีนเรือ”	ให้กรอกนาม

นายทะเบยีนเรอืเดมิโดยกรอกค�าว่า	“(ลงชือ่)”	ไว้หน้านามนัน้	ๆ	แล้วพมิพ์ใบทะเบยีนเรอืไทยผ่าน

ทางเครื่องพิมพ์และกรอกข้อความหมายเหตุว่า

	 “ใบทะเบียนเรือไทยออกให้แทนฉบับเดิม	 เนื่องจากขยายตัวเรือ	 หรือลดขนาดตัวเรือ 

หรือเปลี่ยนเครื่องจักร	เมื่อวันที่......................

ที่ท�าการ	......................................

นายทะเบียนเรือ”

	 (๓)	 ในกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงตัวเรือท�าให้มขีนาดเพิม่ข้ึน	ให้เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมส�าหรับ

ใบอนุญาตใช้เรือในอัตราที่สูงขึ้นตามขนาดของเรือเท่าที่เพิ่มขึ้นด้วย	 และหมายเหตุในค�าร้องว่า

“เก็บเงินเพิ่มตามขนาดใหม่แล้ว....................บาท	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่.................... 

เมื่อวันที่...................”	แล้วลงนามก�ากับไว้
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	 (๔)	 เมื่อได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิมแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือหมายเหตุใน 

ใบทะเบยีนฉบบัเดมิว่า	“ได้ออกใบทะเบียนเรอืไทย	เล่มที.่.......	ใหม่แล้ว	เนือ่งจากขยายตวัเรอืหรอื

ลดขนาดตัวเรือหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเรือ	 เมื่อวันที่.......................”	แล้วรวบรวมไว้กับค�าร้องและ

เอกสารต้นฉบับ

	 (๕)	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนในอัตราตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	

แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง

 ข้อ ๒๐	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ	ตามข้อ	๑๙	นอกเมืองท่า

ขึน้ทะเบยีนของเรอื	และนายทะเบยีนเรอืนัน้ได้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมส�าหรบัการออกใบทะเบยีนใหม่ 

แทนฉบับเดิมค่าเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและ 

ใบทะเบียนเรือไทยที่เพิ่มขึ้น	 โดยได้หมายเหตุการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ในค�าร้อง 

ให้นายทะเบียนเรือหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงนั้นในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ

	 เมื่อหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในใบทะเบียนเรือไทยและ 

ใบอนุญาตใช้เรือแล้ว	ก่อนมอบให้ผู้ยื่นค�าขอใช้ไปพลางก่อน	ให้จัดท�าส�าเนาค�าร้องและเอกสาร 

ตามข้อ	๑๘	ส่งไป	ให้นายทะเบยีนเรอื	ประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้เพือ่ออกใบทะเบยีนใหม่ 

ตามนัยแห่งข้อ	๑๙	(๒)	ส่งกลบัมาให้	และเมือ่นายทะเบียนเรอืผูร้บัค�าร้องได้รบัใบทะเบียนฉบับใหม่

แล้วก่อนมอบให้แก่ผู้ย่ืนค�าขอให้เรียกใบทะเบียนฉบับเดิมส่งคืนไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมือง

ท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นต่อไป

 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น	 ได้ออก 

ใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิมโดยที่ตนมิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเอง	 ให้หมายเหตุท่ีท้ายค�าร้องว่า	

“ได้ออกใบทะเบยีนเรือไทยเล่มที.่..............เลขท่ี...............เมือ่วนัท่ี.................โดยเมอืงท่า..................

เก็บค่าธรรมเนียมแล้ว”	แล้วลงนามก�ากับไว้	และหมายเหตุการเปล่ียนแปลงตัวเรือหรือส่วนอ่ืน 

ของเรือในสมุดทะเบียนของเมืองท่าด้วย

หมวด	๓
การโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าที่จดทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๒๒	 การโอนกรรมสิทธิ์ตามระเบียบนี้ให้หมายความถึง	 การซื้อขาย	 (รวมทั้ง 

การขายฝากและการขายทอดตลาด)	การแลกเปลี่ยน	การให้	การรับมรดก	การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

โดยทางอื่น	และรวมทั้งการเพิ่มหรือลดจ�านวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วย
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 ข้อ ๒๓	 การยื่นค�าร้องตามข้อ	๒๒	ให้ผู้โอนและผู้รับโอนหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย

ยื่นค�าร้องด้วยแบบ	บ.๖๕	เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ฝ่ายผู้โอน	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 	 (ข)	 หนังสือรับรองจากกรมประมง

	 	 (ค)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 	 (ง)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 	 (จ)	 หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนเรือของสามีหรือภรรยา

	 	 (ฉ)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ให้ความยินยอมตามข้อ	(จ)

	 	 (ช)	 ส�าเนาใบทะเบียนสมรส	(ในกรณีสมรส)

	 	 (ซ)	 ส�าเนาใบหย่าในกรณีหย่า	(เอกสารตาม	(จ)	(ฉ)	และ	(ช)	ไม่ต้องใช้)

	 	 (ฌ)	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย	(แบบ	บ.๕๖)

	 (๒)	 ฝ่ายผู้โอน	(นิติบุคคล)

	 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 	 (ข)	 หนังสือรับรองจากกรมประมง

	 	 (ค)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 	 (ง)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	 ซึ่งรับรองจาก 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (จ)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 (๓)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 (๔)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(นิติบุคคล)

	 	 (ก)	 ส�าเนาใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

	 	 (ข)	 ส�าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั	หนงัสอืบรคิณห์สนธิ

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับหรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 ในกรณีที่ไม่สามารถมาด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	 ให้เพิ่มหนังสือมอบอ�านาจและ 
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ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ

	 หนังสือมอบอ�านาจท�าในต่างประเทศ	 ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารีปับลิก 

(Notary	Public)	หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองด้วย

	 ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 ถ้าเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ที่น�ามาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศผู้ยื่นค�าร้องต้องจัดให้มี 

ค�าแปลเป็นภาษาไทยและรับรองค�าแปลถูกต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานนั้น	หากผู้แปล

เป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้แปลด้วย

	 ถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์นอกราชอาณาจักร	ให้ท�าการโอนต่อกงสุลไทยประจ�าเมืองท่าท่ีมี

การโอนกรรมสิทธิ์เรือ	และไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าร้องตามแบบแห่งวรรคหนึ่ง

 ข้อ ๒๔	 เมื่อได้รับค�าร้องขอโอนกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยหลักฐานครบถ้วนแล้ว	 ส�าหรับ 

นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้	ให้ด�าเนนิการตรวจสอบหลกัฐานกรรมสทิธิเ์ดมิ 

จากเจ้าหน้าที่ผู้รักษาสมุดทะเบียนก่อน

	 ส�าหรับนายทะเบียนเรืออื่นอันมิใช่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ 

ให้จัดส่งค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ	๒๓	ไปตรวจสอบและขออนุญาตท�าการโอน 

จากนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือนั้นเสียก่อน

	 การขอตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบปฏิบัติ	ดังนี้

	 (๑)	 ช่ือผู ้โอนหรือผู ้ถือกรรมสิทธิ์เดิมตามในค�าร้องถูกต้องตรงกับช่ือผู ้ถือกรรมสิทธิ ์

ในสมุดทะเบียนหรือไม่

	 (๒)	 ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์น้ิวมือ	 หรือดวงตราประจ�าส�านักงานของผู้โอนในค�าร้อง 

ถูกต้องตรงกับในสมุดทะเบียนหรือไม่	

	 (๓)	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น	หรือเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้น

ของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเดิมและจ�านวนหุ้นเดิมตามค�าร้องถูกต้อง 

ตรงกับหลักฐานหรือไม่

	 (๔)	 เรอืนัน้มกีารจ�านอง	ศาลสัง่อายดั	หรอืหมายเหตอุย่างอืน่ไว้ในสมดุทะเบยีนว่าอย่างไร

บ้างหรือไม่

 (๕)	 เสรจ็แล้วให้จดัส่งเรือ่งกลบัคนืโดยด่วน	หากมีเหตุอ่ืนอันควรชีแ้จง	ให้ชีแ้จงประกอบด้วย 

เมือ่ได้รบัผลการตรวจสอบและพจิารณาเห็นสมควรให้โอนกรรมสทิธ์ิเรอืได้	ให้เสนอขอค�าส่ังอนญุาต

จากนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

 ข้อ ๒๕	 เมื่อได้มีการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์ได้แล้ว	 ให้เรียกเก็บ 
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ค่าธรรมเนียมการโอนในอัตราตามขนาดของเรือตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 แล้วหมายเหตุ 

การเรียกเก็บไว้ท่ีท้ายค�าร้องด้วย	และให้นายทะเบียนเรือลงนามในหนังสือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ 

เรือไทย	(แบบ	บ.๕๖)

	 การท�าสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้ท�าเป็นคู่ฉบับมอบให้ผู้โอนและผู้รับโอน 

และส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	๑	ฉบับ	อีก	๑	ฉบับเก็บไว้ที่นายทะเบียนเรือผู้ท�าการโอน

	 การท�าสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน	ส่วนการลงลายมือช่ือในช่อง 

ผู้โอนและผู้รับโอน	 ให้ผู้โอนและผู้รับโอนทุกคนหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย	 เป็นผู้ลงนาม 

ในช่องของตน

 ข้อ ๒๖	ในการโอนกรรมสิทธิ์	ถ้าเป็นการโอนโดยการซื้อขายให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บ

ใบรับเงิน	ซึ่งได้เสียอากรตามประมวลรัษฎากรหรือใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก�ากับภาษี	และส�าเนา 

ใบ	ภ.พ.	๒๐	อันถูกต้องตามกฎหมายเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 หากผู้รับโอนมีความจ�าเป็นต้องขอต้นฉบับใบรับเงินหรือใบก�ากับภาษีคืน	ก็ให้ยื่นค�าร้อง

ขอคืนด้วยแบบ	ก.๕	โดยให้แสดงเหตุผลโดยชัดเจนต่อนายทะเบียนเรือ	ในการรับใบรับเงินหรือ 

ใบก�ากับภาษีคืนไปน้ีให้ผู้ขอบันทึกข้อความว่า	 “ได้รับใบรับเงินหรือใบก�ากับภาษีคืนไปแล้ว” 

ไว้ในค�าร้องพร้อมด้วยลงลายมือชื่อ	ตลอดจน	วัน	 เดือน	ปี	ก�ากับไว้	ก่อนท่ีจะคืนใบรับเงินหรือ 

ใบก�ากับภาษีให้ไป	ให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาและลงลายมือชื่อก�ากับไว้

 ข้อ ๒๗	 การขอโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยโดยนิติกรรมฝ่ายเดียว	 เช่น	 การรับมรดกซึ่งมี

พินัยกรรมหรือโดยค�าสั่งศาล	ผู้ขอโอนต้องยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียนเรือตามข้อ	๒๓	และส�าหรับ

การโอนโดยทางอื่น	นอกจากนิติกรรม	เช่น	การรับมรดกซึ่งไม่มีพินัยกรรมหรือโดยการครอบครอง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๓๘๒	 ให้ยื่นต่อนายทะเบียนเรือเฉพาะท่ี 

ประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนเท่านัน้ภายใน	๙๐	วนันบัตัง้แต่วนัทีเ่รอืได้ตกมาเป็นของตนตามข้อ	๒๒	

นอกจากหลักฐานตามข้อ	๒๓	ต้องแสดงหลักฐานการได้กรรมสิทธิ์	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ส�าหรับการรับมรดก	ต้องมีหนังสือพินัยกรรมหรือค�าสั่งศาล

	 (๒)	 ส�าหรับการครอบครอง	 ต้องมีหลักฐานการครอบครองหรือค�าสั่งศาล	 ถ้าผู ้ขอ 

ไม่สามารถจะแสดงหลักฐานการครอบครองได้	หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่เป็นที่เช่ือถือได้ 

ผู้ขอต้องน�าพยานบุคคลมาให้การจนเป็นที่เชื่อถือได้แทน

 ข้อ ๒๘	 เมื่อได้รับค�าร้องขอโอนกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ	๒๖	ถ้าพิจารณา 

เห็นว่ามีมูลพอเชื่อถือได้ว่าผู ้ขอโอนสมควรได้รับกรรมสิทธิ์	 และเห็นว่าผู ้ขอโอนมีลักษณะที ่

จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้และการขอโอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 ให้จัดส่งค�าร้อง 
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พร้อมเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบที่เจ้าหน้าที่ผู ้รักษาสมุดทะเบียนของเมืองท่าข้ึนทะเบียน 

ของเรือน้ัน	และเมือ่ได้รบัผลการตรวจสอบและพจิารณาเหน็ว่าสมควรโอนกรรมสิทธ์ิได้	ให้น�าเสนอ 

นายทะเบยีนเรอืแห่งเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืน้ันและส�าหรับการโอนโดยทางอืน่นอกจากนติกิรรม

ให้มีการประกาศโฆษณาด้วย

 ข้อ ๒๙	 ถ้านายทะเบียนเรือพิจารณาเห็นว่าการขอโอนนั้นมีมูลพอเช่ือถือได้	 ส�าหรับ 

การโอนโดยนิติกรรมฝ่ายเดียวให้สั่งโอนตามข้อ	๒๗	ส่วนการโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนั้น

ภายใน	๗	วัน	นับตั้งแต่วันรับค�าร้อง	 ให้จัดท�าประกาศอันมีข้อความตามค�าร้องของผู้ขอ	โดยมี

ก�าหนดให้ยืน่คัดค้านได้ภายใน	๓๐	วนั	นับต้ังแต่วนัทีปิ่ดประกาศไว้	ณ	ทีท่�าการเมืองท่า	ขึน้ทะเบยีน

ของเรอื	๑	ฉบบั	ส่งไปปิดไว้	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอซึง่ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์ดมิมภีมูลิ�าเนาอยู	่๑	ฉบบั	แล้วส่ง

ส�าเนาประกาศดังกล่าว	ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายตามจ�านวนฉบับและจ�านวน

วันดังต่อไปนี้	โดยผู้ขอโอนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามจ�านวนที่จ�าเป็นต้องจ่าย

	 (๑)	 เรือที่มิใช่เรือกล

  (ก)	ขนาดต�า่กว่า	๒๕	ตันกรอส	ประกาศในหนงัสอืพมิพ์ภาษาไทย	๑	ฉบบั	มกี�าหนด	๓	วนั

	 	 (ข)	ขนาดตั้งแต่	 ๒๕	 ตันกรอสข้ึนไป	 แต่ต�่ากว่า	 ๑๐๐	 ตันกรอส	 ประกาศใน

หนังสือพิมพ์ภาษาไทย	๒	ฉบับ	มีก�าหนดฉบับละ	๕	วัน

	 	 (ค)	ขนาดตั้งแต่	๑๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย	๒	ฉบับ 

มีก�าหนด	ฉบับละ	๗	วัน

	 (๒)	 เรือกล

  (ก)	ขนาดต�า่กว่า	๑๐	ตันกรอส	ประกาศในหนงัสอืพมิพ์ภาษาไทย	๑	ฉบบั	มกี�าหนด	๕	วนั

	 	 (ข)	ขนาดต้ังแต่	๑๐	ตันกรอสขึน้ไป	แต่ต�า่กว่า	๕๐	ตนักรอส	ประกาศในหนงัสอืพิมพ์

ภาษาไทย	๒	ฉบับ	มีก�าหนดฉบับละ	๗	วัน

	 	 (ค)	ขนาดตั้งแต่	 ๕๐	 ตันกรอสข้ึนไป	 แต่ต�่ากว่า	 ๒๐๐	 ตันกรอส	 ประกาศใน

หนังสือพิมพ์ภาษาไทย	๓	ฉบับ	มีก�าหนดฉบับละ	๑๐	วัน

	 	 (ง)	 ขนาดตั้งแต่	๒๐๐	ตันกรอสขึ้นไป	ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย	๓	ฉบับ 

มีก�าหนด	ฉบับละ	๑๕	วัน

 ข้อ ๓๐	 เมื่อได้ปิดประกาศและโฆษณาตามข้อ	 ๒๘	 แล้ว	 ถ้าผู้คัดค้านค�าร้องขอโอน

กรรมสทิธ์ิยืน่คดัค้าน	ภายในก�าหนด	๓๐	วนั	นบัตัง้แต่วนัประกาศ	ให้นายทะเบยีนเรอืแจ้งผูค้ดัค้าน

น�าคดีไปฟ้องศาลภายในก�าหนด	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันที่แจ้งและให้นายทะเบียนเรืองดการโอน 

กรรมสิทธิรายนี้ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิพากษาคดีถึงที่สุด
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	 ถ้าผู้ยื่นคัดค้านไม่น�าคดีไปฟ้องศาลภายในก�าหนดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าค�าคัดค้านนั้น 

เป็นอันตกไป

 ข้อ ๓๑	 เม่ือการขอโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ	 ๒๗	 มีมูลพอเชื่อถือได้ว่าผู้ขอสมควรได้รับ

กรรมสิทธิ์ตามข้อ	๒๘	ส�าหรับการโอนโดยนิติกรรมฝ่ายเดียว	หรือได้ประกาศโฆษณาครบก�าหนด	

๓๐	วัน	ส�าหรับโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามข้อ	๒๙	หรือผู้คัดค้านไม่น�าคดีไปฟ้องศาล

ภายในก�าหนด	๑๕	วัน	ตามข้อ	๓๐	และพ้นก�าหนดการประกาศโฆษณา	๓๐	วัน	ตามข้อ	๒๙ 

ให้สั่งท�าการโอนได้	โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ข้อ ๓๒	 เมื่อได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและท�าสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ	 ๒๕	 หรือ 

เมื่อได้รับค�าสั่งให้ท�าการโอนได้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ	๓๑	แล้ว	ให้หมายเหตุ	การโอน

กรรมสิทธิ์ในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	โดยประทับตราค�าว่า	“มีรายการแก้ไขใหม่

แล้ว”	ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่บริเวณใกล้ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเดิมและให้บันทึก

ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	 เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยและ

ใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องรายการโอนกรรมสิทธิ์แล้วให้นายทะเบียนเรือลงนาม

พร้อมประทับตราก�ากับไว้

 ข้อ ๓๓	 หลกัฐานต่าง	ๆ	ทีผู่ข้อน�ามาแสดงในการขอโอนกรรมสทิธิน์ัน้	ให้นายทะเบยีนเรอื

เรยีกเกบ็รกัษาไว้ทกุอย่าง	เว้นแต่เอกสารใดทีจ่ะเรยีกต้นฉบบัไว้ไม่ได้	เพราะเป็นหลกัฐานอนัผูข้อโอน 

จ�าต้องมีไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วยก็ให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาไว้แทน

	 ถ้าผูร้บัค�าร้องมใิช่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้	ให้ส่งส�าเนาค�าร้อง

ขอโอนและคู่ฉบับสัญญาโอนไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียน	๑	ชุด

	 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	 ให้นายทะเบียนเรือให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียน

ในอัตราตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง

 ข้อ ๓๔	 การหมายเหตุในสมุดทะเบียน	 ให้เป็นหน้าท่ีของผู้รักษาสมุดทะเบียนโดยคัด

ข้อความจากหลักฐานต่าง	ๆ	ซึ่งตนได้รับ

 ข้อ ๓๕	 กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	 ซึ่งไม่อาจ 

ถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได้ตามกฎหมายเรือไทย	 กรณีเรืออยู่ในประเทศไทย	 ให้นายทะเบียนเรือ 

มีค�าสั่งล็อกเรือไว้ก่อน	 นอกจากเอกสารหลักฐานตามข้อ	 ๒๒	 ให้ผู้ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ ์

ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ
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นั้นในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๒)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ

นั้น	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๓)	 หนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบวิทยุคมนาคม	

(Service	Provider)	แสดงว่ามีการปลดสัญญาณเรียกขาน	 (Call	sign)	และ/หรือ	รหัส	MMSI 

ที่แสดงความเป็นเรือไทยแล้ว	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 ภายหลังจากนายทะเบียนเรือได้ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์และถอนทะเบียนเรือไทยแล้ว 

ในการด�าเนินการเพื่อปลดล็อกเรือ	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบว่ามีการด�าเนินการในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ได้ลบชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือไทยออกจากตัวเรือแล้ว

 (๒)	 มใีบทะเบยีนเรอืทีจ่ดทะเบยีนต่างประเทศมาแสดงต่อนายทะเบยีนเรอื	และจดัท�าส�าเนา 

ซ่ึงมีการรับรองความถูกต้องจากสถานทูตหรือสถานกงสุลจากประเทศท่ีเรือนั้นไปจดทะเบียน 

มามอบให้นายทะเบียนเรือด้วย

	 (๓)	 มีการเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนต่างประเทศแทนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือเดิม

	 (๔)	 น�าใบแจ้งเรือออกมาแสดงต่อนายทะเบียนเรือ

	 (๕)	 เก็บหลักฐานภาพถ่ายเรือเต็มล�า	ซ้ายขวา	 ท่ีแสดงสภาพของเรือท่ีได้มีการเขียนช่ือ

และเลขทะเบียนต่างประเทศ

 ข้อ ๓๖	 กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย	 ซึ่งไม่อาจ 

ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามกฎหมายเรือไทย	กรณีเรืออยู่ต่างประเทศ	นอกจากเอกสารหลักฐาน 

ตามข้อ	๒๓	ให้ผู้ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์	ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ

นั้น	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๒)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคม 

ประจ�าเรือนั้น	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๓)	 หนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบวิทยุคมนาคม	

(Service	Provider)	แสดงว่ามีการปลดสัญญาณเรียกขาน	 (Call	sign)	และ/หรือ	รหัส	MMSI 
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ที่แสดงความเป็นเรือไทยแล้ว	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 นายทะเบียนเรือจะด�าเนินการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์เรือได้	 เมื่อเจ้าของเรือยื่นเอกสาร

หลักฐานการจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่น	พร้อมส�าเนาซ่ึงมีการรับรองความถูกต้องจากสถานทูต 

หรือสถานกงสุลจากประเทศที่เรือนั้นไปจดทะเบียน	หรือมีหนังสือสัญญาจะซ้ือจะขาย	พร้อมท้ัง

หลกัฐานการแจ้งเรอืออกจากประเทศไทย	หลกัฐานการแจ้งเรือเข้าเมืองท่าปัจจบัุน	และทะเบียนเรือ 

ชั่วคราวจากประเทศปลายทาง

	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารตามวรรคก่อนที่ออกให้ 

โดยหน่วยงานต่างประเทศ	โดยประสานไปยังหน่วยงานของประเทศท่ีออกเอกสารดังกล่าวเพ่ือให้

ยืนยันความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว

 ข้อ ๓๗	 ให้นายทะเบียนเรือออกหนังสือรับรองการถอนทะเบียนเรือไทย	 (Certificate 

of	Deletion)	ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เรือด้วย

หมวด	๔
การแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

 ข้อ ๓๘	 เจ้าของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�า้	ที่ประสงค์จะแจ้งงดใช้เรือให้ยื่นค�าขอ

ตามแบบ	 ก.๕	 ที่แนบท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียนเรือ	 ณ	 ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ 

หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาซึ่งเรือนั้นจอดอยู่	พร้อมแนบหลักฐานและเอกสาร	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 รูปถ่ายเรือเต็มล�า	จ�านวน	๒	รูป

	 (๓)	 กรณีมอบอ�านาจ	ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 (ก)	 หนังสือมอบอ�านาจและ

  (ข)	 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูม้อบอ�านาจและผูรั้บมอบอ�านาจ	หรือเอกสาร 

แสดงตัวบุคคลอย่างอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

	 (๔)	 หลักฐานและเอกสารอื่น	ๆ

	 	 (ก)	 กรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา	ให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 	 (ข)	 กรณีท่ีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล	 ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบคุคล	ซึง่ได้รบัการรบัรองจากกรมพัฒนาธรุกจิการค้าไม่เกนิหกเดอืน	และส�าเนาบตัรประจ�าตวั

ประชาชนของผู้มีอ�านาจลงนามกระท�าการแทนนิติบุคคล
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 ข้อ ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการคงไว้ซ่ึงทะเบียนเรือไทย	ให้เจ้าของเรือประมงท่ีได้ยื่นขอ 

ใบอนุญาตท�าประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง	 ตามความในมาตรา	 ๕๔/๕	 (๕) 

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	ต้องแจ้งของดใช้เรือต่อนายทะเบียนเรือ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมงจากกรมประมง

	 หากพ้นก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง	 และปรากฏว่าเจ้าของเรือมิได้มาขอเปลี่ยน

ประเภทเรือตามระเบียบนี้ด้วย	ให้นายทะเบียนเรือมีค�าสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจ�าหน่าย

ทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๔๐	 ในการยื่นค�าของดใช้เรือ	 ให้เจ้าของเรือน�าเรือที่จะของดใช้มาเพ่ือให้ก�าหนด 

จุดจอดเรือและท�าการล็อกเรือก่อนหรือในวันที่ยื่นค�าของดใช้เรือด้วย

 ข้อ ๔๑ การล็อกเรือ	 ให้ใช้เครื่องมือตรึงพังงาเรือ	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ล็อก	 ประกอบด้วย 

ตัวล็อกและลวดบนตัวล็อกมีตราสัญลักษณ์กรมเจ้าท่าและหมายเลขรหัสประจ�าอุปกรณ  ์

ตรึงระหว่างพังงาและส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือเพื่อจ�ากัดการหมุนของพังงา	ส�าหรับเรือที่ไม่มีพังงา	

เช่น	 เรือเพลาใบจักรยาว	ให้ยึดระหว่างส่วนแกนท่ีใช้ควบคุมทิศทางเรือหรือส่วนของเครื่องยนต ์

เข้ากับส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือเพื่อจ�ากัดการเคลื่อนที่ของเรือ

	 เมื่อท�าการล็อกเรือ	 ท�าเครื่องหมายท่ีแสดงอัตลักษณ์เรือ	 หรือท�าเครื่องหมายบนเรือ 

เสรจ็ส้ินให้ถ่ายภาพเรอืไว้เป็นหลกัฐาน	แล้วบนัทกึข้อมลูเรอืเข้าในระบบรายงานผลการควบคมุเรอื

ของกรมเจ้าท่า

 ข้อ ๔๒	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารตามข้อ	๓๘	แล้วเห็นว่า

ครบถ้วนถูกต้อง	 และได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าได้ก�าหนดจุดจอดเรือและท�าการล็อกเรือ 

ตามข้อ	 ๔๐	 และข้อ	 ๔๑	 แล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการบันทึกข้อมูลการงดใช้เรือลงใน 

ฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	พร้อมทั้งสแกนเอกสารหลักฐานเข้าจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

และออกใบรับแจ้งการงดใช้เรือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ยื่นค�าขอไว้เป็นหลักฐาน 

พร้อมทัง้ลงนาม	วนั	เดอืน	ปี	และประทบัตราก�ากับไว้	และให้หมายเหตกุารงดใช้เรอืในสมดุหลักฐาน 

การงดใช้เรือ	และเก็บใบอนุญาตใช้เรือรวมไว้กับค�าร้องและเอกสารต้นฉบับ	ณ	ท่ีท�าการทะเบียน

เรือนั้น

 ข้อ ๔๓	 ให้เจ้าของเรือแจ้งของดใช้เรอืได้คราวละ	๑	ปี	โดยให้นายทะเบยีนระบวุนัทีง่ดใช้

เรือไว้ในใบรับแจ้งการงดใช้เรือตามแบบในข้อ	 ๓๘	 และเมื่อพ้นก�าหนดดังกล่าวให้ใบรับแจ้ง 

การงดใช้เรือที่นายทะเบียนออกให้ตามข้อ	๔๒	เป็นอันยกเลิก
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	 เจ้าของเรือท่ีมีความประสงค์จะแจ้งงดใช้เรือต่อไปให้ยื่นค�าขอตามแบบในข้อ	 ๓๘ 

ต่อนายทะเบียนเรือก่อนถึงวันครบก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	 โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานและเอกสาร 

ตามข้อ	๓๘	(๑)	และ	(๒)	อีก

	 หากพ้นก�าหนดระยะเวลาในการแจ้งงดใช้เรอืตามวรรคหนึง่	และเจ้าของเรอืไม่ด�าเนนิการ

ตามวรรคสอง	ให้ถอืว่าเจ้าของเรอืมเีจตนาจะใช้เรอืและสนันษิฐานว่าได้ใช้เรอืนัน้อยู	่ให้นายทะเบยีนเรือ 

พิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของเรือและเรือท่ียกเลิกการงดใช้เรือตามวรรคก่อนโดย

เคร่งครัดต่อไป

 ข้อ ๔๔	 ให้ถอืว่าใบแจ้งการงดใช้เรอืและการงดใช้เรอืตามประกาศกรมเจ้าท่า	ที	่๑๓๙/	๒๕๖๐ 

ลงวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๖๐	เป็นใบรับแจ้งการงดใช้เรือและการงดใช้เรือตามระเบียบฉบับนี ้

และยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบ	๑	ปี	ตามใบรับแจ้งงดใช้เรือส�าหรับการประมง

	 เมื่อท�าการล็อกเรือตามข้อ	 ๓๙	 แล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือออกใบรับแจ้งการงดใช้เรือ 

ตามประกาศนี้ให้แก่เจ้าของเรือ	 โดยให้มีอายุการงดใช้เรือไม่เกิน	๑	ปี	นับแต่วันออกใบรับแจ้ง 

การงดใช้เรือตามประกาศนี้

 ข้อ ๔๕ การปลดล็อกเรือ

	 (๑)	 กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อกออกจากจุดที่จอดเรือ	 เพื่อน�าเรือ 

ไปเปล่ียนประเภทหรือน�าเรือไปทดสอบ	 ให้เจ้าของเรือยื่นค�าขอตามแบบค�าขอเคลื่อนย้ายเรือ 

ท้ายระเบยีบนี	้และวางหลกัประกนัเป็นเงนิสดหรอืเชค็ทีธ่นาคารเป็นผูส้ัง่จ่ายหรอืรบัรองซึง่สามารถ

เรียกเก็บเงินได้	ต่อนายทะเบียนเรือในวงเงินอย่างน้อย	ดังนี้	

	 	 ๒,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดไม่เกิน	 ๑๐	 ตันกรอส

	 	 ๖,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๑๐	 ตันกรอส	 แต่ไม่เกิน	 ๓๐	 ตนักรอส

	 	 ๑๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๓๐	 ตันกรอส	 แต่ไม่เกิน	 ๖๐	 ตนักรอส

	 	 ๔๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๖๐	 ตันกรอส	 แต่ไม่เกิน	 ๑๕๐	 ตนักรอส

	 	 ๕๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	๑๕๐	 ตันกรอส	 แต่ไม่เกิน	 ๓๐๐	 ตนักรอส

	 	๑๐๐,๐๐๐	บาท		ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	๓๐๐	 ตันกรอส

	 การจัดเก็บหลักประกัน	 ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงิน 

นอกงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังก�าหนด

	 เมื่อได้รับค�าขอเคลื่อนย้ายเรือตามวรรคหนึ่งแล้วให้นายทะเบียนเรือพิจารณาภายใน 

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับค�าขอว่าจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเรือได้หรือไม่	 หากเห็นว่าสมควร 

ให้นายทะเบียนเรือค�าสั่งอนุญาตและก�าหนดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเรือ	พร้อมทั้งด�าเนินการ
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ปลดล็อกเรือและควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเรือต่อไป

	 เมื่อท�าการเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นแล้ว	 ให้เจ้าของเรือแจ้งนายทะเบียนเรือเพื่อก�าหนด 

จุดจอดเรือและท�าการล็อกเรือใหม่	 โดยให้นายทะเบียนเรือท�าการบันทึกข้อมูลลงในแบบค�าขอ

เคลื่อนย้ายเรือถ่ายภาพเรือไว้เป็นหลักฐาน	บันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือ

ของกรมเจ้าท่า	และคืนหลักประกันให้กับเจ้าของเรือ

 กรณเีจ้าของเรอืไม่น�าเรือมาให้ท�าการลอ็กภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ท�าการรบิหลกัประกนั 

นั้นเสียและให้ท�าการเพิกถอนและเรียกคืนใบรับแจ้งการงดใช้เรือจากเจ้าของเรือ	 พร้อมทั้ง 

ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดแก่ผู้ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัดต่อไป

	 (๒)	กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจมีอันตรายต่อเรือ	อาทิเช่น	เกิดมรสุม	สภาพอากาศแปรปรวน

คล่ืนลมแรง	หรอืเหตุจ�าเป็นอืน่ใดอนัมอิาจหลกีเลีย่งได้	ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรอืปลดลอ็กเรอื

และเคลื่อนย้ายเรือ	 และแจ้งให้นายทะเบียนเรือทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบค�าขอ 

เคลื่อนย้ายเรือท้ายระเบียบนี้พร้อมกับแนบใบรับแจ้งการงดใช้เรือมาด้วยทันทีท่ีสามารถกระท�าได	้

แต่ไม่เกินสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือ

	 เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคก่อน	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบเรือ	ก�าหนดจุดจอดเรือและ 

ล็อกเรือใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือ	พร้อมท้ังถ่ายภาพเรือ 

และสถานที่จอดไว้เป็นหลักฐาน	แล้วบันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือของ 

กรมเจ้าท่า

 เมือ่ก�าหนดจดุจอดเรอืและลอ็กเรอืใหม่แล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอืบนัทกึไว้ในระบบทะเบยีนเรอื 

และหมายเหตุไว้ในใบรับแจ้งการงดใช้เรือ	ก่อนส่งใบรับแจ้งการงดใช้เรือคืนให้เจ้าของเรือเก็บไว ้

เป็นหลักฐาน

	 (๓)	กรณีเจ้าของเรือประสงค์จะยกเลิกการของดใช้เรือ	 ให้เจ้าของเรือส่งคืนใบรับแจ้ง 

การงดใช้เรือแก่นายทะเบยีนเรอื	และให้นายทะเบียนเรอืด�าเนนิการเพกิถอนการงดใช้เรอื	หมายเหตุ

การยกเลิกหรือเพิกถอนการงดใช้เรือในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือ	 และบันทึกในฐานข้อมูล 

ระบบทะเบียนเรือ	 ในการนี้ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบว่ามีกรณีต้องด�าเนินการตามกฎหมาย 

กบัเรือและเจ้าของเรอืหรอืไม่อย่างไร	หากมใีห้ด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนดโดยเคร่งครดั	ก่อน

รายงานให้นายทะเบียนทราบเพื่อท�าการปลดล็อกเรือและแจ้งให้เจ้าของเรือมาน�าเรือและรับใบ

อนุญาตใช้เรือกลับไป	และบันทึกในระบบรายงายผลการควบคุมเรือของกรมเข้าท่า
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 ข้อ ๔๖	 กรณีพบการเคลื่อนย้ายเรือท่ีถูกล็อกออกจากจุดจอดเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หรือไม่แจ้งให้นายทะเบยีนเรอืทราบ	ให้นายทะเบยีนเรอืรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยไม่ชกัช้า	

พร้อมทั้งเพิกถอนใบรับแจ้งการงดใช้เรือและบันทึกในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือและในระบบ

ทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่าด้วย	 โดยให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 

อย่างเคร่งครัด

 ข้อ ๔๗	 กรณีมีการท�าลายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ล็อกเรือตามข้อ	๔๑	โดยฝ่าฝืนระเบียบ

ฉบบันีแ้ละมิได้รับอนญุาตจากเจ้าท่า	หรือกรณทีีม่กีารกระท�าใด	ๆ	ทีฝ่่าฝืนระเบยีบนี	้ให้นายทะเบยีนเรอื 

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยไม่ชักช้า	และบันทึกในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือและในระบบ

ทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่า	 โดยให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตามกฎหมายกับผู ้ท่ีฝ่าฝืน 

โดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

จิรุตม์	วิศาลจิตร

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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ค�าร้องเรื่อง	ของดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

เขียนที่	..............................................................

วันที่	...........		เดือน	.......................	พ.ศ.	.........

	 ข้าพเจ้า	............................................................	นามสกุล	...........................................................

สัญชาติ	.......................	อายุ	..........	ปี	อยู่บ้านเลขที	่....................	หมู่ที	่.................	ถนน	........................

ต�าบล/แขวง	......................	อ�าเภอ/เขต	...........................	จงัหวดั	.........................	โทร.	..........................

ขอยื่นค�าร้องดังต่อไปนี้	ด้วยข้าพเจ้าฯ	เป็นเจ้าของเรือชื่อ	“	...................................................................	”

หมายเลขทะเบยีน	.......................	ขนาด	....................	ตนักรอส	ใบอนญุาตใช้เรอืหมดอายวุนัที	่..............

มีความประสงค์	..........................................................................................................................................

	 ๑.	 ของดใช้เรือมีก�าหนดเวลา	๑	ปี	ตั้งแต่วันที่	.............	เดือน	..........................	พ.ศ.	...............

	 	 ถึงวันที่	......................	เดือน	...........................	พ.ศ.	......................

	 ๒.	 ก�าหนดจุดจอดเรอืและลอ็กเรือ	ณ	........................................................................................

พร้อมนี้	ข้าพเจ้าฯ	ได้แนบเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

 ❏	 ๑.	 ใบอนุญาตใช้เรือ

 ❏	 ๒.		รูปถ่ายเรือเต็มล�า	จ�านวน	๑	รูป

 ❏	 ๓.		กรณีบุคคลธรรมดา	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 ❏	 ๔.		กรณีนิติบุคคล	ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	ซึ่งได้รับการรับรองจาก

กรมพฒันาธรุกจิการค้าไม่เกนิหกเดอืน	และส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

กระท�าการแทนนิติบุคคล

 ❏	 ๕.	 กรณมีอบอ�านาจ	หนงัสอืมอบอ�านาจให้ด�าเนนิการแทน	ส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน

ของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ	หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลอย่างอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการให้แก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ

														(	...........................................	)	ผู้ยื่นค�าร้อง

กรมเจ้าท่า

แบบ	ก.๕		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เลขที	่...............
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  ใบรับแจ้งการงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า
เลขที่	............/……...……

วันที่	.........	เดือน	.......................	พ.ศ.	………..…
	 ได้รบัแจ้งงดใช้เรอืส�าหรบัการประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	เรอืชือ่	“……….......….……..........................”
หมายเลขทะเบียนเรือ	........................................	ขนาด	...............	ตันกรอส	ณ	เมืองท่า	.......................................
ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่	.......................................	เจ้าของกรรมสิทธิ์	...........................................................
ที่อยู่	.................................................................................................	เบอร์โทรศัพท์	..............................................
	 แจ้งงดใช้เรือมกี�าหนดเวลา	.......๑......ปี	ตัง้แต่วนัที	่................	เดอืน	.........................	พ.ศ.	...................
ถึงวันที่	.............	เดือน	.............................	พ.ศ.	....................
	 สถานที่จอดเรือและล็อกเรือ.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
	 	 	 	 	 (.................................................	)	 	
	 	 	 	 	 นายทะเบียนเรือ
	 	 	 	 	 ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ

•	 หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือ	ต้องแจ้งกรมเจ้าท่าเพื่อหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือแห่งใหม่โดยพลัน

•	 เมื่อจะขอท�าการถอนการงดใช้เรือเป็นการชั่วคราว	โปรดน�าใบรับแจ้งการงดใช้เรือเป็นการชั่วคราวแสดงด้วย

  ใบรับแจ้งการงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า
เลขที่	............/……...……

วันที่	.........	เดือน	.......................	พ.ศ.	………..…
	 ได้รบัแจ้งงดใช้เรอืส�าหรบัการประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	เรอืชือ่	“……….......….……..........................”
หมายเลขทะเบียนเรือ	........................................	ขนาด	...............	ตันกรอส	ณ	เมืองท่า	.......................................
ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่	.......................................	เจ้าของกรรมสิทธิ์	...........................................................
ที่อยู่	.................................................................................................	เบอร์โทรศัพท์	..............................................
	 แจ้งงดใช้เรือมกี�าหนดเวลา	.......๑......ปี	ตัง้แต่วนัที	่................	เดอืน	.........................	พ.ศ.	...................
ถึงวันที่	.............	เดือน	.............................	พ.ศ.	....................
	 สถานที่จอดเรือและล็อกเรือ.....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
	 	 	 	 	 (.................................................	)	 	
	 	 	 	 	 นายทะเบียนเรือ
	 	 	 	 	 ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ

•	 หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือ	ต้องแจ้งกรมเจ้าท่าเพื่อหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือแห่งใหม่โดยพลัน

•	 เมื่อจะขอท�าการถอนการงดใช้เรือเป็นการชั่วคราว	โปรดน�าใบรับแจ้งการงดใช้เรือเป็นการชั่วคราวแสดงด้วย

ฉบับกรมเจ้าท่า

ฉบับเจ้าของเรือ



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 137

หมายเหตุกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือ
ครั้งที่	๑	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครั้งที่	๒	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................	
ครั้งที่	๓	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครั้งที่	๔	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครั้งที่	๕	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

หมายเหตุกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือ
ครั้งที่	๑	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครั้งที่	๒	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................	
ครั้งที่	๓	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครั้งที่	๔	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครั้งที่	๕	เปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด	ณ	.................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ฉบับกรมเจ้าท่า

ฉบับเจ้าของเรือ
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วันที่.................................................
	 ข้าพเจ้า	......................................................................................................	เป็นเจ้าของ/ผูค้รอบครองเรอื
เรอืชือ่	...................................................	หมายเลขทะเบยีน	......................................	ขนาด	..................	ตนักรอส
หมายเลขโทรศัพท์	............................................	หมายเลขอุปกรณ์ตรึงพังงาเรือ	เลขที่	..........................................
.....................................................มีความประสงค์ขอด�าเนินการ	ดังนี้
 ❏	จะเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือปัจจุบัน	ไปยังจุดจอด	...................................................................
ต�าบล	..…………………………………	อ�าเภอ	........................................	จังหวัด	...........................................................
ในวันที่	.............................................	โดยมีเหตุผล	.................................................................................................
.............................................................................	พร้อมกันนี้	ได้วางหลักประกันเป็น	...........................................
จ�านวน	.....................	บาท	แล้ว	หากข้าพเจ้าไม่น�าเรอืมาให้ลอ็กภายในก�าหนด	ข้าพเจ้ายนิยอมให้รบิหลกัประกนั
 ❏	แจ้งว่าได้เคลือ่นย้ายเรอืด้วยเหตฉุกุเฉนิ	เมือ่วนัที	่.............................................................................
จากจุดจอดเรือเดิม	ไปยังจุดจอด	............................................................................................................................
ต�าบล	..…………………………………	อ�าเภอ	........................................	จังหวัด	...........................................................
เนื่องจากเหตฉุุกเฉิน	ดังนี้	........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบท�าการล็อกเรือ
ในวันที่	........................................................

   ❏	อนุญาต	มอบ	..................................ด�าเนินการ
   ❏	ไม่อนุญาต	เนื่องจ�าก.........................................
			................................................................................

	 ❏	 ได้รบัเรือ่งไว้แล้ว	เมือ่วนัที	่..................................	ลงชือ่	เจ้าหน้าที	่.................................................
 ❏	 ตรวจสอบจุดจอดเรอืแล้ว	วนัที	่..........................	ต�าบลที	่lat/long	(ถา้มี)	....................................
 ❏	 ล็อกเรือแล้ว	หมายเลข	seal	:	...........................	 ❏		ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว
 ❏	 บันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว	 	 											 ❏		รับหลักประกันแล้ว

สําหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทน

❏		ได้รับส�าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว				 	 ❏		รับหลักประกันคืนแล้ว

กรมเจ้าท่า

	แบบค�าขอเคลื่อนย้ายเรือ	 	 		 	 	 	 	 	 เลขที	่...............

ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(..............................................................)

................................................................
(..............................................................)

................................................................
(..............................................................)
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	 โดยทีปั่จจุบนั	มเีรอืประมงไทยทีป่รากฏรายชือ่อยูใ่นฐานข้อมลูทะเบยีนเรือเป็นจ�านวนมาก

และจากการส�ารวจเรือท่ีมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไปท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนเรือ	ปรากฏว่า 

ไม่พบเรือหรือเจ้าของเรือเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไปแล้ว	

และมเีรือบางส่วนทีพ่บเจ้าของเรอืและได้มกีารแจ้งว่าเรอืจม	ช�ารดุ	หรือขายไปต่างประเทศ	แต่ไม่มี

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน	ซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะมีการน�าเรือประมงดังกล่าวไปท�าการ

ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	โดยน�าเรอืไปสวมทะเบยีนเรอืประมงของเรอืล�าอืน่	หรอืจดทะเบยีน

เป็นเรือประมงใหม่	ประกอบกับกรมเจ้าท่าอยู่ในระหว่างการด�าเนินการส�ารวจเรือที่มีขนาดต�่ากว่า

สิบตันกรอส	เพื่อให้ทราบจ�านวนเรือประมงท้ังหมดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน	ดังนั้น	 เพื่อประโยชน์ในการ

ส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลเรือประมงให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอันเป็นการป้องกันและ 

ปราบปรามการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	จึงมีความจ�าเป็นต้องควบคุมจ�านวนเรือ

ส�าหรับการท�าประมงเป็นการชั่วคราว

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๔	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

พ.ศ.	๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ให้นายทะเบยีนเรืองดจดทะเบยีนเรอืประมงเป็นระยะเวลาสองปีนบัแต่วันท่ีประกาศ

นี้ใช้บังคับ	 เว้นแต่เรือที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมายประกาศก�าหนด

ให้มกีารจดทะเบยีนเพ่ิมเติมตามข้อ	๑	ของค�าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิท่ี	๒๔/๒๕๕๘	

เรื่อง	การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	เพิ่มเติม	

ลงวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๘

 ข้อ ๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

ไพรินทร์	ชูโชติถาวร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง	การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 ตามที่มีค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ท่ี	๙/๒๕๖๒	ลงวันท่ี	๙	กรกฎาคม	

๒๕๖๒	 ข้อ	 ๔	 ยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา 

การท�าประมงผิดกฎหมาย	ประกอบกับประกาศกองทัพเรือ	 เรื่อง	 แผนและข้ันตอนการยกเลิก 

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	

ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม	 ลงวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 ซึ่งก�าหนดให้กรมเจ้าท่า 

ตรวจวัดขนาด	และท�าอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	 โดยก�าหนดว่าเรือล�าใด 

ยังมิได้จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและให้จดทะเบียนเป็นเรือประมงได้ตาม 

หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย	 เรือไทย	 ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือ	 และจดทะเบียน 

เรือประมงให้และหนังสือกรมประมง	ที่	 กษ	๐๕๑๘/๘๗๙๑	ลงวันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒ 

เรื่อง	การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	ดังนั้น	 เพื่อให้การจดทะเบียน

เรือประมงขนาดไม่ถึงสิบตันกรอสเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๔	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

ซึ่งเพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 มิให้น�าประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการ

ชั่วคราว	พ.ศ.	๒๕๖๑	ประกาศ	ณ	วันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๖๑	มาใช้บังคับกับการจดทะเบียน 

เรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการตรวจวัดขนาดและท�าอัตลักษณ์ 

จากกรมเจ้าท่าตามระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และข้ันตอนการตรวจสอบเรือ	

การท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือและการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีขนาดไม่เกิน 

สิบตันกรอส	พ.ศ.	๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง	การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓	
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 ข้อ ๒	 การจดทะเบียนเรือประมงพ้ืนบ้านท่ีมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอสตามข้อ	๑	จะต้อง 

ได้รับหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือประมงด้วย

 ข้อ ๓	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

อธิรัฐ	รัตนเศรษฐ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๖๑	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะ	“เจ้าท่า”	จึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ระเบียบน้ีเรียกว่า	 “ระเบียบกรมเจ้าท่า	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ 

ความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับ

สถานเดียว	พ.ศ.	๒๕๖๑”

 ข้อ ๒		ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓		ในระเบียบนี้

	 “ความผิด”	หมายความว่า	ความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	ที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว

	 “คณะกรรมการเปรียบเทียบ”	หมายความว่า	คณะกรรมการซึ่งระเบียบนี้ก�าหนดให้มี 

หน้าที่ท�าการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษ

ทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว

	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่าซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งให้เป็น	“เจ้าท่า”	จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 ข้อ ๔	 เมือ่ปรากฏว่ามกีารกระท�าความผดิเกดิข้ึนตามพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	

๒๔๘๑	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าการจับกุม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบด�าเนินการ	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีความผิดซ่ึงหน้า	 ให้ท�าการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ	ผู้ต้องสงสัยว่าได้กระท�า 

ความผิด	 เอกสาร	หลักฐาน	 เรือ	และหรือสิ่งต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการกระท�าความผิด	บันทึกถ้อยค�า 

ผู ้ต้องสงสัยว่าได้กระท�าความผิด	 และบันทึกถ้อยค�าพยานหรือผู ้ท่ีเก่ียวข้องตามแบบ	 ก.๗ 

ท้ายระเบียบนี้

	 (๒)		กรณีมิใช่ความผิดซึ่งหน้า	ให้เชิญด้วยวาจาหรือมีหนังสือเชิญผู้ต้องสงสัยว่าได้กระท�า

ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย

ที่มีโทษปรับทางปกครอง	หรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียว

พ.ศ.	๒๕๖๑	
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ความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาพบ	 เพ่ือแสดงเอกสาร	พยาน	 และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง	พร้อมท้ัง 

ด�าเนินการตาม	(๑)	เท่าที่สามารถจะด�าเนินการได้

 ข้อ ๕	 หากเจ้าหน้าที่ผู้ท�าการจับกุม	 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นจากเอกสาร	พยาน	และหลักฐานตามข้อ	๔	แล้ว	พบว่ามีพยานหลักฐาน 

พอจะเชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยนั้นน่าจะเป็นผู้กระท�าความผิด	ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหา	และให้แจ้ง

ข้อหาแก่ผู้ต้องหานัน้ทราบการกระท�าความผดิ	วนั	เวลา	และสถานทีเ่กดิเหต	ุและช้ีแจงให้ผูต้้องหา

เข้าใจถงึความผดิทีเ่กดิข้ึนว่าเป็นความผิดทีอ่าจท�าการเปรยีบเทยีบได้ตามมาตรา	๖๑	แห่งพระราช

บญัญตัเิรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญติั

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ถ้าผู ้ต้องหาตามวรรคหนึ่งยอมรับสารภาพว่าเป็นผู ้กระท�าความผิดและยินยอมให ้

เปรียบเทียบเมื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท�าการเปรียบเทียบตามที่ก�าหนด 

ในระเบียบนี้	และผู้กระท�าความผิดได้ช�าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ 

มีการเปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีอาญานั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา	ประกอบกับมาตรา	๖๘/๑๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไข

เพ่ิมเตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	

หรือคดีปกครองเป็นอันสิ้นสุด

	 เมื่อได้แจ้งผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท�าการจับกุม	

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการต่อไป	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบ	 ให้บันทึกถ้อยค�าของ 

ผู้กระท�าความผิดไว้ตามแบบ	 ก.๗	 ท้ายระเบียบนี้	 และท�าการเปรียบเทียบตามอ�านาจหน้าท่ี 

หรือสรุปเรื่องและส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดรวมทั้งแบบ	ก.๗	ที่ได้บันทึกถ้อยค�าแล้วให้เจ้าหน้าที่

หรือคณะกรรมการท�าการที่มีอ�านาจหน้าที่แล้วแต่กรณีท�าการเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ 

ในระเบียบนี้

	 (๒)	 กรณีผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ	 ให้บันทึกค�า	ถ้อยค�า 

ไว้ตามแบบ	ก.๗	ท้ายระเบียบนี้	 และให้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีอาญาหรือ 

ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�านาจในการพิจารณาคดีอาญาเพ่ือบังคับช�าระค่าปรับทางปกครองแล้วแต่

กรณีแก่ผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดนั้นต่อไป

 ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่คนเดียว	ในสังกัดกลุ่มตรวจการขนส่งทางน�้า	ส�านักความปลอดภัย 

และสิง่แวดล้อมทางน�า้	ส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื	ส�านกังานเจ้าท่าภูมภิาค	และส�านกังานเจ้าท่า



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง144

ภูมิภาคสาขา	กรมเจ้าท่า	 มีหน้าที่กระท�าการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย 

ที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษทางอาญาท่ีเป็นโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท 

ซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 ข้อ ๗	 กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษ 

ทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียวเกิน	๕๐,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ให้กลุ่มตรวจ

การขนส่งทางน�้า	 ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ 

และส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	แล้วแต่กรณี	มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัด	จ�านวนไม่เกิน 

๕	คน	เป็นคณะกรรมการมีหน้าที่เปรียบเทียบความผิดซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

 ข้อ ๘	 กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษ 

ทางอาญาที่เป็นโทษปรับสถานเดียวเกิน	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 แต่ไม่เกิน	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จับกุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 

ดังต่อไปนี้ท�าการเปรียบเทียบ

	 (๑)	 คณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วยผู ้แทน 

ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	 และส�านักกฎหมาย 

หน่วยละ	 ๑	 คน	 ร่วมเป็นคณะกรรมการ	 มีหน้าที่เปรียบเทียบความผิดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	โดยให้เลือกกันเองเป็นประธานและเลขานุการ

	 หากคณะกรรมการตาม	 (๑)	 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ความผิดที่จะต้องท�าการ 

เปรียบเทียบมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้ความรู ้ความช�านาญของเจ้าหน้าที่บุคคลใดในสังกัด 

กรมเจ้าท่าเป็นพิเศษ	หรือต้องใช้ความรู้ในทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญ	เฉพาะจากหน่วยงานใด

ในสังกัดกรมเจ้าท่าให้คณะกรรมการน�าเสนอตามล�าดับชั้นถึงรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อสั่งการให ้

เจ้าหน้าที่นั้นหรือหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการได้	 แต่รวมจ�านวนคณะกรรมการ 

ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน	๕	คน

	 (๒)	 คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาค	 ประกอบด้วยผู้อ�านวยการส�านักงาน 

เจ้าท่าภูมิภาคหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเปน็ประธาน	และเจ้าหน้าที่ในสงักัดส�านักงานเจา้ท่าภูมภิาค

หรือภูมิภาคสาขาที่ผู ้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคมอบหมาย	 จ�านวนไม่เกิน	 ๔	 คน 

เป็นกรรมการ	มีหน้าที่เปรียบเทียบความผิดซ่ึงเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ	โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ี 

ซึ่งมิได้สังกัดส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เกิดเหตุการกระท�าความผิดจ�านวนไม่น้อยกว่า	๑	คน	

ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

	 กรณตีาม	(๒)	หากผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคพจิารณาแล้วเห็นว่ามคีวามจ�าเป็น
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ที่จะต้องใช้ความรู้ความช�านาญของเจ้าหน้าที่บุคคลใดในสังกัดกรมเจ้าท่าเป็นพิเศษ	หรือต้องใช ้

ความรู้ในทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหน่วยงานใดในสังกัดกรมเจ้าท่า	หรือควรมี 

นิติกรในสังกัดส�านักกฎหมายร่วมในคณะกรรมการด้วย	 ให้ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค

เสนอรองอธิบดีกรมเจ้าท่า	 เพื่อส่ังการให้เจ้าหน้าที่นั้นหรือหน่วยงานส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็น 

คณะกรรมการได้	แต่รวมจ�านวนคณะกรรมการทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน	๕	คน

 ข้อ ๙	 กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่มีโทษปรับทางปกครองหรือมีโทษ 

ทางอาญาทีเ่ป็นโทษปรบัสถานเดยีวเกนิกว่า	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ให้เจ้าหน้าทีผู่จ้บักมุ	ผูร้บัผดิชอบ	

หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่งเรื่องให้คณะกรรมการในส่วนกลางท�าการเปรียบเทียบ

	 คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนกลาง	ประกอบด้วย

	 (๑)	 อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประธาน

	 (๒)	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายหรือผู้แทน	เป็นกรรมการ

	 (๓)	 ผู้อ�านวยส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้แทน	เป็นกรรมการ

	 (๔)	 หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือหรือผู้แทน	เป็นกรรมการ

	 (๕)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคในพื้นที่เกิดเหตุหรือผู้แทน	เป็นกรรมการ

	 (๖)	 เจ้าหน้าที่ใด	ๆ	ตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร	เป็นกรรมการ

	 (๗)	 นิติกรทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูอ้�านวยการส�านกักฎหมาย	เป็นกรรมการและเลขานกุาร

	 กรณีตาม	(๖)	หากประธานคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้

ความรู้ความช�านาญของเจ้าหน้าที่บุคคลใดในสังกัดกรมเจ้าท่าเป็นพิเศษ	 หรือต้องใช้ความรู ้

ในทางเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหน่วยงานใดในสังกัดกรมเจ้าท่า	หรือควรมีนิติกร 

ในสังกัดส�านักกฎหมายร่วมในคณะกรรมการเพิ่มเติม	 ให้พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นหรือ 

หน่วยงานส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมเป็นการท่ัวไปหรือเป็นการเฉพาะคราว 

หรือไม่ก็ได้

 ข้อ ๑๐	 ในการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดของคณะกรรมการตามข้อ	๗	และข้อ	๘ 

ต้องมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกคนจึงถือเป็นองค์ประชุม

	 ในการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดของคณะกรรมการตามข้อ	 ๙	 ต้องมีกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า	๔	คน	เข้าประชุมจึงถือเป็นองค์ประชุม	และหากประธานหรือเลขานุการไม่เข้าร่วม

ประชุม	 ให้ที่ประชุมเลือกเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมเป็นประธานและเลขานุการในการประชุม 

ครั้งนั้นก็ได้

 ข้อ ๑๑	 ในการเปรียบเทียบให้ก�าหนดค่าปรับที่ผู้กระท�าความผิดพึงช�าระ	ดังนี้
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	 (๑)	 กรณีเป็นการกระท�าความผิดครั้งแรก	 และไม่เคยกระท�าความผิดฐานอื่นตาม 

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาก่อน	ให้เปรียบเทียบได ้

ไม่เกินร้อยละ	๔๐	ของอัตราโทษสูงสุด

	 (๒)	 กรณีเป็นการกระท�าความผิดซ�้าในความผิดฐานเดิม	 และไม่เคยกระท�าความผิด 

ฐานอื่นตามพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาก่อน 

ให้เปรียบเทียบได้ไม่เกินร้อยละของอัตราโทษสูงสุด	ตามตารางดังต่อไปนี้	

ความถี่ในการ

กระท�าความผิด

กระท�าความผิด

ครั้งที่	๒

กระท�าความผิด

ครั้งที่	๓

ภายใน	๑	ปี ๘๐ ๑๐๐

ภายใน	๒	ปี ๗๐ ๙๐

ภายใน	๓	ปี ๖๐ ๘๐

ภายใน	๔	ปี ๕๐ ๗๐

เกินกว่า	๔	ปี ๔๐ ๖๐

ระยะเวลา

กระท�าความ

ผิดซ�้าฐานเดียวกับ

การกระท�าความผิด

ครั้งก่อน

	 (๓)	 กรณีตาม	 (๑)	 และ	 (๒)	 หากผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดได้กระท�าความผิด 

ในฐานอื่นตามพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาก่อน 

ให้ก�าหนดค่าปรับเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ	๑๐	ของอัตราโทษสูงสุด	จากค่าปรับตาม	(๑)	และ	(๒)

	 (๔)	 กรณีมีความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท�าความผิด

	 	 (๔.๑)	 อาจกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	เกีย่วข้องกบัการท�าประมงผดิกฎหมาย

หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ	ให้ก�าหนดค่าปรับเต็มจ�านวน

  (๔.๒)	 ดหูมิน่เจ้าพนกังาน	ต่อสูห้รือขัดขวางการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที	่ขัดขืนค�าส่ัง 

ของเจ้าหน้าที่	 มิให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
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ท้าทายกฎหมาย	 เป็นต้น	 ให้เพิ่มการก�าหนดค่าปรับอีกไม่เกินร้อยละ	๒๐	ของอัตราโทษสูงสุด 

จาก	(๑)	และ	(๒)

	 (๕)	 กรณีมีเหตุอันควรปราณี	เช่น	เขลาเบาปัญญา	ยากจน	ป่วย	ขาดการศึกษา	ไม่รู้เท่า

ในข้อก�าหนดของกฎหมาย	มิได้จงใจท้าทายหรือละเมิดกฎหมาย	รับสารภาพ	ต้องช่วยเหลือบิดา

มารดาให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่	ฯลฯ	ให้ก�าหนดค่าปรับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕	แต่ไม่เกิน

ร้อยละ	๕๐	ของอัตราโทษสูงสุด	จาก	(๑)	(๒)	(๓)	และ	(๔)

 ข้อ ๑๒	 เมือ่ได้ท�าการก�าหนดค่าปรบัแล้ว	ให้เจ้าหน้าทีห่รอืเลขานกุารของคณะกรรมการ

เปรียบเทียบบันทึกผลการพิจารณาเปรียบเทียบและค่าปรับท่ีท�าการเปรียบเทียบลงในแบบ	ก.๗	

แล้วให้เจ้าหน้าทีแ่ละกรรมการลงนามในการก�าหนดค่าปรบันัน้ทุกคนไว้เป็นหลกัฐาน	จากนัน้ให้เชิญ

ด้วยวาจาหรือมีหนังสือเชิญให้ผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าความผิดมาช�าระค่าปรับภายใน	๓๐	วัน

	 เมื่อได้รับช�าระค่าปรับภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้ออกใบเสร็จรับเงิน

ให้แก่ผู ้ต้องหาหรือผู ้กระท�าความผิดและแจ้งผู ้นั้นทราบว่าคดีอาญานั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด 

หรือคดีปกครองนั้นเป็นอันสิ้นสุด	 ไม่มีการด�าเนินคดีแก่ผู้นั้นอีกต่อไป	 จากนั้นให้ส่งเงินให้แก่ 

กองคลัง	กรมเจ้าท่า	 เพื่อด�าเนินการหักเงินค่าปรับท่ีได้รับไว้เป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัลน�าจับให้

แก่บุคคลต่าง	 ๆ	 (ถ้ามี)	 ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และน�าส่งคลังตามระเบียบกฎหมาย 

ของกระทรวงการคลังต่อไป

	 หากไม่มีการช�าระค่าปรับภายในระยะเวลา	 ๓๐	 วัน	 ให้เจ้าหน้าที่หรือเลขานุการของ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบส่งเร่ืองให้	 เจ้าหน้าท่ีผู้จับกุม	 เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หรอืส�านกักฎหมายด�าเนินการร้องทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดอีาญาหรอืฟ้องคดต่ีอศาล

ทีม่เีขตอ�านาจในการพจิารณาคดีอาญาเพ่ือบงัคบัช�าระค่าปรบัทางปกครองแล้วแต่กรณ	ีแก่ผูต้้องหา

หรือผู้กระท�าความผิดนั้นต่อไป

 ข้อ ๑๓	 เมื่อคดีเลิกกันหรือคดีเป็นอันยกเลิกจากการเปรียบเทียบและช�าระค่าปรับแล้ว	

ให้เจ้าหน้าทีห่รอืเลขานกุารของคณะกรรมการทีท่�าการเปรยีบเทียบส่งเรือ่งคนืให้เจ้าหน้าทีผู่จ้บักมุ	

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บส�านวนคดี	และจัดท�าและส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ให้กลุ่มคดีและบังคับคดีส�านักกฎหมาย	เพื่อรวบรวมเป็นสถิติข้อมูลคดี	 ให้กลุ่มตรวจการเดินเรือ 

ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า	 เป็นสถิติข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย	และให้ส�านัก

มาตรฐานทะเบียนเรือ	รวบรวมเป็นประวัติข้อมูลของเรือ

 เมือ่คดถีงึท่ีสดุในชัน้พนกังานสอบสวน	พนกังานอยัการ	และศาล	ให้เจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบจัดท�าและส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่งด้วย
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 ข้อ ๑๔	 เพือ่เป็นมาตรการในการป้องกนัการกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิ

เรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	และฉบบัทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	และการท�าการประมงผดิกฎหมาย	ให้ส�านกั

มาตรฐานทะเบียนเรือ	ท�าการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับตามข้อ	๑๓	และรายช่ือเรือซ่ึงเก่ียวข้องกับ

การท�าการประมงทีถ่กูต้องตามกฎหมาย	(White	List)	เรอืซึง่เกีย่วข้องกบัการท�าการประมงไม่ชอบ

ด้วยตามกฎหมาย	(Black	List)	เรอืทีม่คีวามเสีย่งจะเกีย่วข้องกบัการท�าการประมงไม่ชอบด้วยตาม

กฎหมาย	(Grey	List)	และเรือที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะเกี่ยวข้องกับการท�าการประมงไม่ชอบด้วยตาม

กฎหมาย	 (Watch	 List)	พร้อมทั้งเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 

ทางเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าและที่ท�าการหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า

 ข้อ ๑๕ ให้อธบิดีกรมเจ้าท่าเป็นผูรั้กษาการตามระเบยีบนี	้และมอี�านาจตคีวามและวนิจิฉยั

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้	ค�าวินิจฉัยของอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

จิรุตม์	วิศาลจิตร

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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เล่มที่............	เลขที่.............../.............(พ.ศ.)..........	หน้า	๑
สถานท่ีท�าการบันทึก............................................................
..............................................................................................
วันที่........	เดือน.....................	พ.ศ.	...............	เวลา..........น.

(แบบ ก.๗)

๑.	ผู้กล่าวหา/ผู้จับกุม/

	 ผู้รับผิดชอบส�านวนคดี

ชื่อ-สกุล......................................	อายุ.........ปี	ต�าแหน่ง.......................................

กลุ่ม/ส�านักงาน........................	กอง/ส�านัก...........................	กรม......................

❍	ได้แจ้งการกระท�าความผดิและข้อกล่าวหาตาม	๘.	ให้ผูต้้องสงสยั/ผูต้้องหา/

ผู้กระท�าความผิด	ตาม	๓.	ทราบ	❍	แจ้งให้ทราบแล้วว่าเป็นความผิดที่อาจท�า

การเปรียบเทียบได้	และคดีอาญาเป็นอันเลิกกัน/คดีปกครองสิ้นสุดเมื่อได้ช�าระ

ค่าปรบัแล้ว	เมือ่วนัที.่....................................	เวลา.................น.	ด้วย		❍	วาจา

❍	เป็นหนงัสอื......................................................................................................

				ลงชื่อ																																												เจ้าหน้าที่

(....................................................)

๒.	 ผู้น�าจับ ชือ่-สกลุ..................................	อาย.ุ........ปี	สถานทีต่ดิต่อได้	เลขที.่......................

หมูท่ี.่........	หมูบ้่าน...............................	ซอย...........	ต�าบล/แขวง.........................

อ�าเภอ/เขต....................	จงัหวดั..........................	โทรศพัท์...................................

ได้แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า.....................................................................

.............................................................................................................................	

๓.	 ผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา/

	 ผู้กระท�าความผิด

ชือ่-สกลุ..................................	อาย.ุ........ปี	ภมูลิ�าเนา/สถานทีต่ดิต่อได้	ณ	อาคาร

ชือ่.........................................................	เลขที/่เลขห้อง.......................	หมูท่ี.่........

หมู่บ้าน.......................................	ซอย...........	ต�าบล/แขวง.................................

อ�าเภอ/เขต....................	จงัหวดั..........................	โทรศพัท์...................................

สญัชาต.ิ.............	อาชพี....................	มส่ีวนเกีย่วข้องกบัเรอืในฐานะ.....................

❍	ได้รับทราบข้อกล่าวหาตาม	๖.	❍	ไม่รับทราบข้อกล่าวหา

																					ลงชื่อ			

(....................................................)

วันที่.................................................

๔.	 ตัวการร่วม/ผู้ใช้/

	 ผู้สนับสนุน

ชือ่-สกลุ..................................	อาย.ุ........ปี	สถานทีต่ดิต่อได้	เลขที.่......................

หมูท่ี.่........	หมูบ้่าน...............................	ซอย...........	ต�าบล/แขวง.........................

อ�าเภอ/เขต....................	จงัหวดั..........................	โทรศพัท์...................................

การกระท�า..........................................................................................................	

ณ.........................................................................................................................

วนั................ที.่..........	เดอืน...........................	พ.ศ.	...................	เวลา..............น.
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๕.	พยาน ชือ่-สกลุ...........................................	อาย.ุ.....ปี	สถานท่ีตดิต่อได้	เลขที.่................

หมูท่ี.่........	หมูบ้่าน...............................	ซอย...........	ต�าบล/แขวง.........................

อ�าเภอ/เขต....................	จงัหวดั..........................	โทรศพัท์...................................

การเห็นเหตุการณ์โดยสงัเขป.....................................................................................

.............................................................................................................................

๖.	 สิ่งที่ใช้ในการกระท�า

	 ความผิดอื่นนอกจากเรือ

.............................................................................................................................	

มีกรณี	❍	ยึด	❍	อายัด	ไว้โดย.........................................................................

ผูด้แูลรกัษา....................................................	โทรศพัท์.........................................

๗.	 เรือที่ใช้/เกี่ยวข้อง

	 กับการกระท�าความผิด

เรือชื่อ........................................	หมายเลขทะเบียนเรือ.......................................

สญัชาต.ิ.....................	ประเภทเรอื.....................	ประเภทการใช้..........................

มีกรณี	❍	กักเรือ	❍	ล๊อกเรือ	❍	อื่น	ๆ	.........................................................

โดย.............................................	ณ......................................................................

พกิดั...............................	ตัง้แต่วนัที.่..............................	ถงึ.................................

ผูด้แูลรกัษาเรอื..............................................	โทรศพัท์.........................................

๘.	 ข้อกล่าวหา/

	 ฐานความผิด/

	 ลักษณะการกระท�า

	 โดยสังเขป

ผู้ต้องหาได้กระท�าการ.......................................................................................... 

ณ.........................................................................................................................

สถานทีส่งัเกตไุด้ง่ายใกล้เคยีง.................................................................................

วนั................ที.่..........	เดอืน...........................	พ.ศ.	...................	เวลา..............น.

ซึง่เป็นความผดิฐาน.......................................................	ตามมาตรา......................

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๙.	 เอกสาร/หลักฐาน ๑.	ภาพถ่าย........................จ�านวน....ภาพ	ภาพถ่าย.......................จ�านวน....ภาพ

	 ภาพถ่าย........................จ�านวน....ภาพ	ภาพถ่าย.......................จ�านวน....ภาพ

๒.	 เอกสาร..............................................................................	จ�านวน...........แผ่น

	 เอกสาร..............................................................................	จ�านวน...........แผ่น

๓.	 อืน่	ๆ	.................................................................................	จ�านวน..................

๑๐.	การสารภาพ/

	 ยินยอมให้เปรียบเทียบ

ข้าพเจ้า...............................................	❍	ยอมรับสารภาพว่าได้กระท�าการเป็น

ความผดิตาม	๘.	❍	โดยใช้เรอืตาม	๗.	❍	สิง่อ่ืนตาม	๖.	ในการกระท�าความผดิ

❍	ยินยอมให้เปรียบเทียบ	❍	ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ

																					ลงชื่อ									

(....................................................)

(แบบ ก.๗) เล่มที่............	เลขที่.............../.............(พ.ศ.)..........	หน้า	๒
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๑๑.	การเปรียบเทียบ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ....................................................................................

ได้เปรยีบเทยีบแล้วเป็นเงนิ.........................บาท	(...............................................)

เมื่อวันที่.................	เดือน..........................................	พ.ศ.	.....................

ลงชือ่ผูเ้ปรยีบเทียบ................................................................................................

๑๒.	การแจ้งผลการ

	 เปรียบเทียบให้

	 ผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา/

	 ผู้กระท�าความผิดทราบ

เจ้าหน้าที่/เลขานุการของคณะกรรมการที่มีหน้าที่เปรียบเทียบ	ได้แจ้ง

❍	ด้วยวาจา	❍	เป็นหนงัสอื..............................................................................

ลงชื่อ																																					ผู้แจ้ง

(..............................................)

๑๓.	การช�าระเงินค่าปรับ ❍	ยนิยอมช�าระเงนิค่าปรบั	.................................................	ได้รบัเงนิค่าปรบัไว้

จ�านวน....................................บาท	โดยออกหลักฐานให้แก่ผู้ช�าระค่าปรับแล้ว 

เป็นใบเสร็จรับเงิน	เล่มที่.............	เลขที่...................	ลงวันที่...............................

ลงชื่อผู้รับเงิน.................................	ลงชื่อผู้ส่งเงินให้กองคลัง..............................

ได้น�าเงินส่งกองคลังแล้วเมื่อวันที่...............................................	เวลา..............น.

ตามใบน�าส่งที่.........../.........(พ.ศ.)........

ลงชือ่เจ้าหน้าทีก่องคลงั	ผูร้บัเงนิ..........................................................................

❍	ไม่ยนิยอมช�าระค่าปรบั	เนือ่งจาก.....................................................................

ต้องด�าเนินการ	❍	แจ้งความร้องทุกข์	❍	ส่ง	สกม.	ด�าเนินการต่อไป

(แบบ ก.๗) เล่มที่............	เลขที่.............../.............(พ.ศ.)..........	หน้า	๓
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๙	วรรคสี่	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	

พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่าโดยได้หารือกรมประมงแล้ว	จึงออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผนด�าเนินการ	และการตรวจสอบการ

แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๒	ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๗๒/๒๕๖๑	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและ

เง่ือนไขในการจดัท�าแผนด�าเนนิการ	การอนมุตัแิผนด�าเนนิการ	และการตรวจสอบการแยกชิน้ส่วน

หรือท�าลายเรอืประมง	ลงวนัที	่๒๗	เมษายน	๒๕๖๑	และให้ใช้ประกาศนีบั้งคบัแทน	ระเบียบ	ค�าสัง่	

และประกาศฉบับใดขัดหรือแย้งกับประกาศนี้	ให้ใช้ประกาศนี้บังคับ

 ข้อ ๓	 ให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอ�านาจวินิจฉัย	ตีความ	หรือก�าหนดแนวทางปฏิบัติใด	ๆ	ให้

เป็นไปตามประกาศนี้

 ข้อ ๔	 ให้อธิบดีกรมเจ้าท่ารักษาการตามประกาศนี้

หมวด	๑
การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือในประเทศ

 ข้อ ๕	 เจ้าของเรอืประมงทีป่ระสงค์จะแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืต้องยืน่ค�าร้องขออนมุตัิ

แผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือตามแบบ	ก.๕	แนบท้ายประกาศนี้	ณ	ส�านักมาตรฐาน

ทะเบียนเรือหรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือนั้นอยู่ในพื้นที่ที่จะถูกท�าลาย	พร้อมทั้งเอกสาร

หลักฐาน	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 แผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๒)	 ทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๑๐/๒๕๖๒

เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผน

ด�าเนินการ	และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 153

	 (๓)	 หนังสือรับรองจากกรมประมง	ให้แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือได้

 (๔)	 สญัญาจะซ้ือจะขายเรือระหว่างเจ้าของเรอืประมงซ่ึงเป็นผูข้าย	และผูซ้ือ้ท่ีมวีตัถุประสงค์ 

จะน�าไปแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย	(ถ้ามี)

	 (๕)	 สญัญาแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืระหว่างเจ้าของเรอืประมงหรอืผูซ้ือ้	และอูเ่รอืหรอื

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือตามกฎหมาย

	 (๖)	 กรณีเจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา	และมายื่นค�าร้องด้วยตนเอง

	 	 (ก)	 ให้ลงนามในค�าร้องด้วยตนเอง

  (ข)	 น�าบัตรประชาชนของเจ้าของเรอืมาให้นายทะเบยีนเรอืจดัท�าส�าเนาไว้เป็นหลกัฐาน

	 (๗)	 กรณีเจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา	และมิได้มายื่นค�าร้องด้วยตนเอง

	 	 (ก)	 ให้ท�าและลงนามในหนังสือมอบอ�านาจตามแบบ	บ.๙๒	ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

หรือด้วยหนังสือมอบอ�านาจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย

	 	 (ข)	 ให้ผู้รับมอบอ�านาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�าร้อง

	 	 (ค)	 น�าบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจมาให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาไว้เป็น

หลักฐาน

	 	 (ง)	 ส�าเน�าบัตรประชาชนของเจ้าของเรือซึ่งลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 (๘)	 กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล	 และผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลมายื่นค�าร้อง 

ด้วยตนเอง

  (ก)	 ให้ผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคลเป็นผูล้งลายมอืชือ่พร้อมประตรานติบิคุคล	(ถ้าม)ี 

ในค�าร้อง

	 	 (ข)	 น�าบัตรประชาชนของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาให้นายทะเบียนเรือ 

จัดท�าส�าเนาไว้เป็นหลักฐาน

	 	 (ค)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	ซึ่งรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้าหรือหน่วยงานทีมี่อ�านาจตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน	และให้ผูม้อี�านาจลงนามแทนนติิบุคคล

ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องด้วย

	 (๙)	 กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล	และผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลมิได้มายื่นค�าร้อง

ด้วยตนเอง

	 	 (ก)	 ให้ท�าและลงนามในหนังสือมอบอ�านาจตามแบบ	บ.๙๒	ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

หรือด้วยหนังสือมอบอ�านาจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย

	 	 (ข)	 ให้ผู้รับมอบอ�านาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�าร้อง
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	 	 (ค)	 น�าบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจมาให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาไว้เป็น

หลักฐาน

	 	 (ง)	 ส�าเน�าบตัรประชาชนของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคลซึง่ลงนามรบัรองส�าเนา

ถูกต้อง

	 (๑๐)	กรณีเจ้าของเรือเป็นส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือองค์กรของรัฐ	 ให้หัวหน้าส่วน

ราชการ	รัฐวสิาหกจิ	หรอืองค์กรของรฐั	ซึง่มอี�านาจตามกฎหมาย	เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในค�าร้อง	หรอื

จะใช้หนังสือราชการของส่วนราชการนั้นมอบหมายให้ผู้ใดมาด�าเนินการแทนก็ได้	โดยผูด้�าเนินการ

แทนต้องน�าบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจมาให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาไว้เป็นหลักฐาน

 ข้อ ๖	 แผนด�าเนินการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืให้มรีายละเอยีดและขัน้ตอนวธิกีาร	ดงันี้

	 (๑)	 รายละเอียดของแผนประกอบด้วย

	 	 (ก)	 รายละเอยีดของเรอืทีจ่ะน�าไปแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	ได้แก่	ข้อมลูขนาดเรอื

ชื่อเรือ	 หมายเลขทะเบียนเรือ	 สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจ�าเรือ	 (อัตลักษณ์เรือ)	 วัสดุเรือ	

ประเภทเรือเครื่องยนต์เรือ	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ของเรือ

	 	 (ข)	 ภาพถ่ายของเรือเต็มล�ากราบซ้ายและกราบขวา	 ก่อนด�าเนินการแยกชิ้นส่วน 

หรือท�าลายภาพถ่ายเครื่องยนต์เรือ	ภาพถ่ายเจ้าของ	ภาพถ่ายอู่เรือหรือผู้ที่จะท�าการแยกช้ินส่วน

หรือท�าลายเรือภาพถ่ายชื่อเรือ	หมายเลขทะเบียนเรือ	และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจ�าเรือ	

(อัตลักษณ์เรือ)

  (ค)	 รายละเอียดของอู่หรือผูท้�าการแยกชิน้ส่วนหรือท�าลายเรือ	ได้แก่	อปุกรณ์	เคร่ืองมือ

แรงงาน	แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของอู่หรือสถานที่แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือและจุดหรือ

บริเวณที่จะท�าการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 	 (ง)	 วิธีการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	ได้แก่

	 	 	 -	 การแยกชิ้นส่วนหรือยุบเรือเป็นเศษเหล็ก	 ให้มีรายละเอียดดังนี้	การเตรียม

การก่อนท�าลายเรือ	การคัดแยกวัสดุหรือสิ่งของอันตราย	น�้ามัน	เคมีภัณฑ์	หรือใยแก้วออกจากเรือ

การตดัหรอืการใช้เครือ่งมอืกลเพือ่แยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	การใช้เครือ่งจกัรหนกัเพือ่ยบุท�าลาย

การเผาท�าลาย	การแยกชิน้ส่วนเพือ่การจ�าหน่าย	การจดัการวสัดคุงเหลอื	ระยะเวลาด�าเนนิการโดย

รวมและในแต่ละขั้นตอน	เป็นต้น

	 	 	 การรือ้หรอืท�าลายเรอืด้วยวิธกีารยบุเรอืเป็นเศษเหลก็ให้ด�าเนินการได้เฉพาะอูเ่รอื

ที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า
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	 	 	 -	 การน�าเรือไปจมท�าปะการังเทียม	ให้มีรายละเอียดดังนี้	การเตรียมการก่อน

ท�าลายเรือการคัดแยกวัสดุหรือสิ่งของอันตราย	น�้ามัน	เคมีภัณฑ์	หรือใยแก้วออกจากเรือ	การแยก

เครื่องยนต์เรือหรืออุปกรณ์ประจ�าเรือบางส่วนไปจ�าหน่าย	วิธีการเคลื่อนย้ายเรือ	จุดที่จะน�าเรือไป

จม	หลกัฐานการอนญุาตทิง้วสัดุในทางน�า้ตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย	ระยะเวลา

ด�าเนินการโดยรวมและในแต่ละขั้นตอน	เป็นต้น

	 	 (จ)	 มาตรการความปลอดภยัและการป้องกนัมลพษิต่อสิง่แวดล้อม	ได้แก่	ถังดกัน�า้มัน

หรือที่กักเก็บสิ่งที่อาจก่อมลพิษ	อุปกรณ์ความปลอดภัยส�าหรับบุคคลที่ท�าการแยกชิ้นส่วนหรือ 

ท�าลายเรือการเข้าท�างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ	ชัว่โมงการท�างานในพืน้ทีเ่สีย่งภยั	การเข้าท�างานในพืน้ทีส่งู 

การควบคุมกรณีเกิดเพลิงไหม้	การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน	

เป็นต้น

	 (๒)	 ในการจดัท�าแผนด�าเนนิการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	ให้อูเ่รอืหรอืผูด้�าเนนิการแยก

ชิน้ส่วนหรือท�าลายเรอืเป็นผูจั้ดท�าโดยเจ้าของเรอืประมงเป็นผูล้งนามรบัรอง	หรือเจ้าของเรอืประมง

เป็นผู้จัดท�าและให้อู่เรือหรือผู้ด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือเป็นผู้ลงนามรับรอง	หรือแนบ

เอกสารก�าหนดการปฏบิติังานของอูเ่รือหรอืผูด้�าเนนิการแยกชิน้ส่วนท�าลายเรอืทีม่กีารลงนามรบัรอง

โดยบุคคลดังกล่าวมาพร้อมกับแผนด�าเนินการของเจ้าของเรือ

 ข้อ ๗	 ก่อนอนมุตัแิผนด�าเนนิการให้เสนอคณะกรรมการพจิารณาแผนด�าเนนิการแยกชิน้

ส่วนหรือท�าลายเรือ	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน	ดังนี้

	 (๑)	 กรณเีป็นเรือขนาดไม่เกิน	๕๐๐	ตนักรอส	ในส่วนกลางให้ส�านกัมาตรฐานทะเบียนเรอื

เสนอรองอธบิดีทีค่วบคมุการปฏบิติัราชการของส�านกัมาตรฐานทะเบียนเรอืเพือ่แต่งตัง้	และในส่วน

ภมูภิาคให้ผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคแต่งตัง้	คณะกรรมการพจิารณาแผนด�าเนนิการแยก

ชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	จ�านวนไม่เกิน	๓	คน	ดังนี้

	 	 (ก)	 เจ้าพนักงานตรวจเรือ

	 	 (ข)	 เจ้าพนักงานตรวจท่า

	 	 (ค)	 นิติกร	นักวิชาการขนส่ง	หรือเจ้าพนักงานขนส่ง

	 โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวเลือกกันเองให้เป็นประธานคณะกรรมการ	และเลขานุการ

 (๒)	 กรณเีป็นเรอืขนาดเกนิกว่า	๕๐๐	ตันกรอส	ให้มคีณะกรรมการพิจารณาแผนด�าเนินการ 

แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือดังต่อไปนี้	เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติแผนด�าเนินการ
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	 	 (ก)	 รองอธิบดีกรมเจ้าท่าที่ได้รับมอบหมาย	 เป็นประธานคณะกรรมการ

	 	 (ข)	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	หรือผู้แทน		 เป็นกรรมการ

	 	 (ค)	 ผู้อ�านวยการส�านักความปลอดภัยและ		 เป็นกรรมการ

	 	 	 สิ่งแวดล้อมทางน�้า	หรือผู้แทน

	 	 (ง)	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานเรือ	หรือผู้แทน		 เป็นกรรมการ

	 	 (จ)	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	 เป็นกรรมการและเลขานกุาร

	 	 	 หรือผู้แทน

	 	 (ฉ)	 เจ้าหน้าที่ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ		 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

 ข้อ ๘	 เมือ่คณะกรรมการพจิารณาแผนด�าเนินการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืได้พิจารณา

แผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือตามข้อ	๖	และรายละเอียดต่าง	ๆ	ตามวรรคสองแล้ว 

ให้แจ้งผลการพจิารณาว่าเห็นชอบหรอืไม่	แก่ผู้อ�านวยการส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรือ	หรือผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา	เพือ่พิจารณาอนมัุตแิผนด�าเนนิการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืต่อไป

	 ในการพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วน 

หรอืท�าลายเรอืและการพจิารณาอนมุตัแิผนด�าเนนิการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืของผูอ้�านวยการ	

ส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอืหรอืผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมิูภาคสาขาตามวรรคหนึง่	ให้พจิารณา 

ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

	 (๑)	 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๒)	 พจิารณารายละเอยีดข้อมลูเรอื	ประวตัเิจ้าของเรอื	ประวตัแิละประสบการณ์ของอูเ่รอื

หรอืผู้ท�าการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	โดยอูเ่รอืหรอืผู้ท�าการแยกชิน้ส่วนหรือท�าลายเรอืต้องไม่มี

ประวัติว่ามีการหลบเลี่ยงกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�าประมงผิดกฎหมาย

	 (๓)	ประเมนิขดีความสามารถและศกัยภาพของอูเ่รอืหรอืผูท้�าการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลาย

เรือว่าสามารถแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือนั้นได้จริง

	 (๔)	ประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระยะเวลาทีใ่ช้ในการแยกชิน้ส่วนหรอื

ท�าลายเรือ

	 (๕)	ประเมินความเหมาะสมด้านมาตรการความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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 ข้อ ๙	 เมื่อผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคสาขาได้พิจารณาค�าร้องขออนุมัติแผนด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือและเอกสาร

หลักฐานตามข้อ	๕	แผนด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือตามข้อ	๖	การให้ความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการพิจารณาแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือตามข้อ	 ๘	 วรรคหนึ่ง 

และรายละเอียดต่าง	ๆ	ตามข้อ	๘	วรรคสองแล้ว	ให้แจ้งผู้ยื่นค�าร้อง	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีอนุมัติแผนด�าเนินการ	 ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค�าร้องว่าอนุมัติแผนด�าเนินการ 

และสามารถด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือได้

	 (๒)	 กรณีมีความเห็นให้แก้ไขค�าร้องหรือแผนด�าเนินการแยกชินส่วนหรือท�าลายเรือ 

ให้แจ้งผู้ยื่นค�าร้องเป็นหนังสือเพ่ือให้แก้ไขค�าร้องหรือแผนด�าเนินการดังกล่าวภายในก�าหนดเวลา 

ไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน	หากไม่ด�าเนินการภายในก�าหนดดังกล่าวให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค�าร้อง	พร้อมแจ้ง

สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

	 (๓)	 กรณีไม่อนมุติัแผนด�าเนนิการ	ให้มหีนงัสอืแจ้งผูย้ืน่ค�าร้องเพือ่ทราบ	พร้อมท้ังแจ้งสทิธิ

อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 ข้อ ๑๐	 ในการด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	 ให้เจ้าของเรือยื่นหนังสือเชิญ 

เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า	ณ	หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ	และเจ้าหน้าท่ีกรมประมงหรือประมงจังหวัด 

เพ่ือร่วมตรวจสอบการด�าเนินการ	จนกระทั่งแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือแล้วเสร็จ	 โดยให้บันทึก

ภาพถ่ายตามข้อ	๑๒	ไว้เป็นหลักฐาน

	 เมื่อกรมเจ้าท่าได้รับหนังสือเชิญตามวรรคหนี่งแล้ว	 ในส่วนกลางให้เสนอรองอธิบด ี

กรมเจ้าท่าที่ได้รับมอบหมาย	ในส่วนภูมิภาคให้เสนอผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง

	 ให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง	 จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้าย

ประกาศนี้	(check	list)	พร้อมแนบภาพถ่ายและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง	โดยให้เจ้าหน้าที่

กรมประมงลงนามร่วมด้วย	โดยให้เสนอตามล�าดบัช้ันถึงคณะกรรมการพจิารณาแผนด�าเนนิการแยก

ชิน้ส่วนหรือท�าลายเรอืเพือ่ทราบก่อนส�าเนาส่งส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือรวบรวมเป็นข้อมลูต่อไป

 ข้อ ๑๑	 ให้คณะกรรมการพิจารณาแผนด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือ	ผู้อ�านวย

การส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื	ผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา	หรอืผูท้ีไ่ด้รับมอบหมาย

ควบคุมและก�ากับดูแลการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือในกรณีต่าง	 ๆ	ด้วยความระมัดระวังและ

ตดิตามสถานะของการด�าเนนิการดงักล่าวเป็นระยะ	ๆ	ทัง้นี	้เพือ่ให้มคีวามชดัเจนว่าเรอืล�าดงักล่าว

ได้ด�าเนินการตามแผนด�าเนินการหรือตามที่ร้องขอจริง
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 ข้อ ๑๒	 ให้ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื	ผูอ้�านวยการส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาค

สาขาหรือเจ้าหน้าทีผู่ท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย	ท�าบนัทกึหลกัฐาน	ข้อมลูพกิดัหรอืตาบลทีน่าเรอืไปจมหรอื

แยกช้ินส่วนท�าลายเรือ	 หรือเอกสารอื่น	 ๆ	 ที่สามารถยืนยันการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือได ้

จนเสร็จสิ้นกระบวนการ	และภาพถ่าย	ประกอบไปด้วย	หลักฐานภาพถ่ายอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เรือระหว่างแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๒)	 เรือหรือวัสดุเรือภายหลังแยกชิ้นส่วนหรือท�าลาย

	 (๓)	 เจ้าหน้าทีก่รมเจ้าท่าและเจ้าหน้าทีก่รมประมงผูท้�าการควบคมุตรวจสอบ	เจ้าของเรอื

ผู้ซื้อและผู้ขายเรือ	ตัวแทนเจ้าของเรือ	ผู้ซื้อและผู้ขายเรือ	ผู้ซื้อวัสดุเรือ

	 (๔)	 สถานทีน่�าเรอืไปจม	หรอืสถานทีท่�าการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	ในระหว่างด�าเนนิ

การและเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จและให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ันทราบ	ก่อนส่งส�านัก

มาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 ข้อ ๑๓	 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยในการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือล�าใด	คณะกรรมการ

พิจารณาแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค	ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	 เจ้าหน้าท่ีของ 

กรมเจ้าท่าและกรมประมงผู้ได้รับมอบหมาย	อาจตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือซ�้า 

โดยละเอียดรอบคอบ

 ข้อ ๑๔	 ในกรณีที่มิได้มีการด�าเนินการตามแผนด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือ 

ไม่ว่าด้วยเหตใุด	หรอืมกีรณจี�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนด�าเนนิการ	ให้เจ้าของเรอืหรือผูป้ระกอบการ 

แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือยื่นค�าร้องขอแก้ไขหรือปรับแผนด�าเนินการ	โดยให้น�าความในข้อ	๗ 

ข้อ	๘	และข้อ	๙	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 กรณีที่มิได้มีการด�าเนินการตามแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	และเจ้าของ

เรอืมไิด้มกีารด�าเนนิการตามวรรคหนึง่	ให้ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอืหรอืผูอ้�านวยการ

ส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา	อาจเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการพจิารณาแผนด�าเนนิการแยกชิน้ส่วน

หรือท�าลายเรือให้ความเห็นชอบ	ก่อนมีค�าสั่งให้เจ้าของเรือแก้ไขแผนด�าเนินการหรือเพิกถอนการ

อนุมัติแผนด�าเนินการก็ได้

	 ภายหลังได ้เพิกถอนการอนุมัติแผนด�าเนินการแยกชิ้นส ่วนหรือท�าลายเรือแล้ว 

ให้ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	หรือผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแจ้ง

เจ้าของเรือทราบและด�าเนินการต่อไป	ดังนี้
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	 (๑)	 ด�าเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของเรือและเรือโดยเคร่งครัด

	 (๒)	 กรณีสนันษิฐานได้ว่าเจ้าของเรอืมเีจตนาจะไม่แยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	ให้แจ้งความ

ด�าเนินคดีกับเจ้าของเรือฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

	 (๓)	 ส่งรายชื่อเรือนั้นให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพ่ือเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศ

รายชื่อในบัญชีเรือเฝ้าระวัง

	 (๔)	 ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือนั้นอีก

	 (๕)	 แจ้งกรมประมงเพือ่ประกาศให้เรอืนัน้เป็นเรอืประมงผดิกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วย

การประมงและแจ้งรายชื่อเรือนั้นไปยัง	FAO	เพื่อประกาศเป็น	IUU	List

หมวด	๒
การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือในต่างประเทศ

 ข้อ ๑๕	 ให้เจ้าของเรือประมงที่ประสงค์จะแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือในต่างประเทศ 

ยื่นค�าร้องขออนุมัติแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	ตามแบบ	ก.๕	แนบท้ายประกาศนี้

ณ	ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	กรมเจ้าท่า	พร้อมทั้งเอกสาร 

หลักฐานตามข้อ	๕	ในกรณีที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศต้องมีโนตารี่พลับลิคของประเทศนั้น

รับรองพร้อมทั้งจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทย

	 ให้เจ้าของเรอืตามวรรคหนึง่น�าหลกัประกนัเป็นเงนิสด	หรือเชค็ทีธ่นาคารเป็นผูส้ัง่จ่ายหรอื

รับรอง	ซึง่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้	ต่อส�านกัมาตรฐานทะเบียนเรอืหรอืส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	

ในวงเงินอย่างน้อยดังต่อไปนี้	พร้อมค�าร้องด้วย

	 ๒,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือขนาดไม่เกิน	 ๑๐	ตันกรอส

	 ๖,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๑๐	ตันกรอส	แต่ไม่เกิน	 ๓๐	ตันกรอส

	 ๑๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๓๐	ตันกรอส	แต่ไม่เกิน	 ๖๐	ตันกรอส

	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	 ๖๐	ตันกรอส	แต่ไม่เกิน	๑๕๐	ตันกรอส

	 ๓๐๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	๑๕๐	ตันกรอส	แต่ไม่เกิน	๓๐๐	ตันกรอส

	 ๕๐๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	๓๐๐	ตันกรอส	แต่ไม่เกิน	๕๐๐	ตันกรอส

	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า	๕๐๐	ตันกรอส

	 ให้คืนหลักประกันตามวรรคสองเมื่อได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้แล้ว
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	 (๑)	 ด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือเสร็จสิ้น

	 (๒)	 มหีนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	แสดงการยกเลิก

	 	 (ก)	 ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ

	 	 (ข)	 ใบอนุญาตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ

	 (๓)	 มีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบวิทยุคมนาคม

(Service	Provider)	แสดงว่ามีการปลดสัญญาณเรียกขาน	 (Call	Sign)	และ/หรือรหัส	MMSI 

ที่แสดงความเป็นเรือไทยแล้ว

	 (๔)	 นายทะเบียนเรือได้เพิกถอนทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๑๖	 การพิจารณาแผนด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือส�าหรับเรือทุกขนาด 

ให้ส�านักมาตรฐานทะเบยีนเรอืหรอืส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาเสนอคณะกรรมการตามข้อ	๗	(๒)

เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

 ข้อ ๑๗ ก่อนจะเริ่มด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือท่ีต่างประเทศ	ให้เจ้าของเรือ 

มีหนังสือเชิญเจ้าหน้าท่ีกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่กรมประมง	 เพื่อเดินทางไปร่วมตรวจสอบการ 

ด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	ณ	ต่างประเทศนั้นจนแล้วเสร็จ	 โดยเจ้าของเรือต้องแสดง 

หลักฐานการแจ้งออกจากน่านน�้าไทยไปยังประเทศที่ด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ 

(Port	Clearance)	หนังสือแจ้งเข้าประเทศท่ีจะน�าเรือไปแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือ	 (Port	 In) 

และหนังสอืส�าแดงการด�าเนนิการทางศลุกากร	มาพร้อมกบัหนงัสอืเชญิดงักล่าว	และให้เจ้าของเรอื

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พัก	และค่าใช่จ่ายต่าง	ๆ	ของเจ้าหน้าที่ด้วย

	 เม่ือกรมเจ้าท่าได้รบัหนังสอืเชญิตามวรรคหนีง่แล้ว	ให้เสนออธิบดกีรมเจ้าท่าเพือ่มอบหมาย

เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง

 ข้อ ๑๘	 ให้น�าความในข้อ	๖	ข้อ	๘	ข้อ	๙	ข้อ	๑๐	วรรคสอง	และวรรคสาม	ข้อ	๑๑ 

ข้อ	๑๒	ข้อ	๑๓	และข้อ	๑๔	มาใช้บังคับกับการด�าเนินการตามหมวดนี้ด้วย

 ข้อ ๑๙	 กรณีได้เพิกถอนการอนุมัติแผนด�าเนินการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือตาม 

ประกาศนี้แล้ว	ให้ยึดหลักประกันตามข้อ	๑๓	ด้วย
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หมวด	๓
บทเฉพาะกาล

 ข้อ ๒๐	 ให้ถอืว่าการด�าเนินการใด	ๆ	ตามประกาศกรมเจ้าท่า	ท่ี	๗๒/๒๕๖๑	เรือ่ง	ก�าหนด

หลกัเกณฑ์	วธิกีารและเง่ือนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนมุติัแผนด�าเนนิการ	และการตรวจ

สอบการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	ลงวันท่ี	๒๗	 เมษายน	๒๕๖๑	 เป็นการด�าเนินการ 

ตามประกาศนี้

	 กรณีการด�าเนนิการส่วนใดตามประกาศกรมเจ้าท่า	ที	่๗๒/๒๕๖๑	เรือ่ง	ก�าหนดหลกัเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	 การอนุมัติแผนด�าเนินการ	 และการตรวจสอบ 

การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	ลงวันท่ี	๒๗	เมษายน	๒๕๖๑	ยังไม่แล้วเสร็จให้น�าความ 

ในประกาศนี้ไปใช้บังคับในการด�าเนินการส่วนที่เหลือโดยอนุโลม

	 กรณีการขอแยกช้ินส่วนหรือท�าลายเรือในต่างประเทศก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

แต่ยังมิได้เร่ิมการด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	 ให้น�าความในหมวดท่ี	 ๒	 ไปใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

สมศักดิ์	ห่มม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๙	วรรคสี่	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	

พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่าโดยได้หารือกรมประมงแล้ว	จึงออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการและเง่ือนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	 การอนุมัติแผนด�าเนินการ	 และการตรวจสอบ 

การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	เพิ่มเติมไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกความในข้อ	๕	(๕)	ของประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๑๐/๒๕๖๒	เรื่อง	ก�าหนด

หลกัเกณฑ์	วธิกีารและเง่ือนไขในการจัดท�าแผนด�าเนนิการ	การอนมุตัแิผนด�าเนนิการ	และการตรวจ

สอบการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืประมง	ลงวนัท่ี	๑๖	มกราคม	๒๕๖๒	และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ทน

	 “(๕)	สัญญาแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือระหว่างเจ้าของเรือประมงหรือผู้ซื้อ	 และอู่เรือ 

หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือตามกฎหมาย	 ในกรณีท่ีเจ้าของเรือ 

มิได้ด�าเนินการท�าลายเรือประมงเอง”

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

สมศักดิ์	ห่มม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๙๒/๒๕๖๒

เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�าแผนด�าเนินการ	การอนุมัติแผน

ด�าเนินการ	และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง	เพิ่มเติม
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่า	จึงออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขในการแจ้ง

กรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	 ได้สูญหายไป	 ถูกข้าศึกยึด	 ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง 

ท�าลายหรือถูกละทิ้งไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๗๔/๒๕๖๑	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไข

ในการแจ้งกรณีเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้สูญหายไป	 ถูกข้าศึกยึด	 ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	

อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	ลงวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๑

 ข้อ ๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด	๑
บททั่วไป

 ข้อ ๓	 เจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	 เมื่อเรือนั้นได้สูญหายไป	 ถูกข้าศึกยึด 

ถกูเพลิงไหม้โดยสิน้เชงิ	อบัปาง	ท�าลายหรอืถกูละท้ิง	ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรอืด้วยแบบ

พิมพ์	ก.๕	ที่แนบท้ายประกาศนี้	พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๓)	 รายงานประจ�าวันรับแจ้งเป็นหลักฐานจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	แสดงถึงเหตุ 

แห่งการเพิกถอนทะเบียนเรือไทย

	 (๔)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาตแิสดงการยกเลกิหรอืเพกิถอนใบอนญุาตให้มเีคร่ืองวิทยุคมนาคมประจ�าเรือนัน้ 

ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๑๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการแจ้งกรณีที่เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว 

ได้สูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด	ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	
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	 (๕)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ

นั้น	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๖)	 หนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบวิทยุคมนาคม

(Service	Provider)	แสดงว่ามีการปลดสัญญาณเรียกขาน	 (Call	sign)	และ/หรือ	รหัส	MMSI	 

ที่แสดงความเป็นเรือไทยแล้ว	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๗)	 กรณีมอบอ�านาจ	ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 (ก)		หนังสือมอบอ�านาจ	และ

	 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ	หรือ

เอกสารแสดงตัวบุคคลอย่างอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

	 (๘)	 หลักฐานและเอกสารอื่น	ๆ

	 	 (ก)	 กรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา	ให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 	 (ข)	 กรณีที่เจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล	ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล	ซึง่ได้รบัการรับรองจากกรมพฒันาธรุกจิการค้าไม่เกนิ	๖	เดอืน	และส�าเนาบตัรประจ�าตวั

ประชาชนของผู้มีอ�านาจลงนามกระท�าการแทนนิติบุคคล

	 (๙)	 ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือและหรือใบทะเบียนเรือไทยสูญหาย	 ให้แนบรายงาน 

ประจ�าวันรับแจ้งเอกสารหาย	จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมาแสดงแทน

	 กรณกีารแจ้งตามวรรคหนึง่มไิด้เป็นการแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจ�าเมอืงท่าข้ึนทะเบียน

ของเรือนั้น	 ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งส่งเรื่องไปยังนายทะเบียนประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนเป็น 

ผู้ด�าเนินการตามประกาศน้ี	 และเมื่อด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นายทะเบียนประจ�าเมืองท่าขึ้น

ทะเบยีนแจ้งเจ้าของเรอืโดยตรงเพือ่ทราบ	หรอืรายงานกลบัไปยงันายทะเบยีนเรอืผูร้บัแจ้งเพือ่แจ้ง

เจ้าของเรือทราบต่อไป

 ให้ถอืว่าการแจ้งตามวรรคหนึง่และวรรคสองเป็นการแจ้งแก่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียน



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 165

หมวดที่	๒
เรือประมง	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และเรือสนับสนุนการประมง

 ข้อ ๔	 ส�าหรบัเรือประมง	เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	และเรอืสนบัสนนุการประมง	นอกเหนอืจาก

เอกสารหลักฐานตามข้อ	๓	แล้ว	ให้เจ้าของเรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย	ดังนี้

	 (๑)	 ภาพถ่ายที่แสดงตัวเรือตามสภาพสาเหตุที่แจ้งเพิกถอนทะเบียนเรือ	 และสถานที่ 

ที่เกิดเหตุเรือสูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด	ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง

	 กรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม	 (๑)	 ได้	 ให้ยื่นภาพถ่ายและระบุพิกัดต�าบล 

ที่ของสถานที่เกิดเหตุเรือสูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด	 ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	 อับปาง	ท�าลายหรือ 

ถกูละทิง้	พร้อมทัง้แนบบันทกึชีแ้จงข้อเท็จจริงอนัประกอบด้วย	สาเหตกุารแจ้งเพกิถอน	จุดเกดิเหตุ	

วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ	ผู้ควบคุมเรือขณะเกิดเหตุ	ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

	 (๒)		เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเรือตามที่ผู้แจ้งประสงค์

จะส่งให้นายทะเบยีนเรอืประกอบการพจิารณา	เช่น	เอกสารการเรยีกค่าสนิไหมจากผูร้บัประกนัภยั

หนังสือรับรองจากสมาคมประมง	หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 (๓)	 รายงานประจ�าวันรับแจ้งเป็นหลักฐานจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

หมวดที่	๓
การท�าลายเรือขนถ่ายสัตว์น�้าและเรือสนับสนุนการประมง

 ข้อ ๕	 กรณเีป็นการท�าลายเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้หรอืเรือสนับสนนุการประมง	ให้ระบวุธิกีาร

แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือในแบบพิมพ์	ก.๕	ในข้อ	๓	พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	ดังนี้

	 (๑)		หลักฐานภาพถ่ายเรือก่อนการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๒)		หลักฐานภาพถ่ายเรือขณะการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๓)		หลักฐานภาพถ่ายเรือหรือวัสดุเรือภายหลังการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๔)		หลักฐานภาพถ่ายสถานที่ที่ใช้ในการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๕)		สญัญาแยกช้ินส่วนหรอืท�าลายเรอืระหว่างเจ้าของเรอืขนถ่ายสัตว์น�า้หรอืเรอืสนบัสนนุ

การประมงหรอืผูซ้ือ้	และอูเ่รอืทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้กบักรมเจ้าท่าหรอืบคุคลทีไ่ด้รบัอนญุาตให้แยกช้ิน

ส่วนหรือท�าลายเรอืตามกฎหมายใด	ๆ	กรณีเจ้าของเรอืให้อูเ่รอืหรอืบุคคลน้ันด�าเนนิการแยกช้ินส่วน

หรือท�าลายเรือแทน
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	 (๖)	 รายละเอียดของอู่หรือผู้ท�าการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	ได้แก่	อุปกรณ์	เครื่องมือ

แรงงาน	แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของอู่หรือสถานที่แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือและจุดหรือ

บริเวณที่แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

	 (๗)	 หากเป็นการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือขนถ่ายสัตว์น�้าหรือเรือสนับสนุนการประมง

ในต่างประเทศและเอกสารที่ยื่นเป็นเอกสารภาษาต่างประเทศ	 ต้องมีการรับรองความถูกต้อง 

ของเอกสารนั้นจากสถานทูต	สถานกงสุล	ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง	หรือโดยโนตารีพับลิก	

(Notary	Public)	ของประเทศนั้น	พร้อมทั้งจัดท�าค�าแปลเป็นภาษาไทย

	 (๘)	 แผนการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ

หมวดที่	๔
การเพิกถอนทะเบียนเรือ

 ข้อ ๖	 เมื่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นได้รับค�าร้องตามข้อ	๓ 

และเอกสารอืน่	ๆ	ตามหมวด	๑	หมวด	๒	และหมวด	๓	แล้วแต่กรณ	ีให้พจิารณาว่าสมควรเพกิถอน

ทะเบียนเรือไทยหรือไม่	โดยให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนินการสอบสวนเจ้าของเรือถึงเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเรือหรือผู้เกี่ยวข้อง

ด้วยก็ได้

	 (๒)	 ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือหรือสมุดทะเบียนว่า	 ช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

เรือถูกต้องตรงกันหรือไม่ด้วย

	 เม่ือนายทะเบียนเรือได้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว	 เห็นว่าเหตุแห่งการแจ้งเช่ือถือได้ 

ให้นายทะเบียนเรือเพิกถอนทะเบียนเรือไทย

	 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย	 ให้นายทะเบียนเรือมีอ�านาจด�าเนินการตรวจสอบก่อนจะ 

เพิกถอนทะเบียนเรือ

 ข้อ ๗	 เมื่อนายทะเบียนเรือเพิกถอนทะเบียนเรือไทยแล้ว	และจ�าหน่ายทะเบียนเรือออก

จากสมดุทะเบยีนเรอื	โดยให้ประทับตราค�าว่า	“เพกิถอนทะเบยีนเรอืไทย”	ด้วยหมกึสแีดงไว้ทีช่่อง

รายการในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	และบันทึกข้อมูลการเพิกถอนทะเบียนเรือไทย

ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	โดยกรอกข้อความหมายเหตุว่า

“เพิกถอนทะเบียนเรือไทย	เนื่องจาก.........เมื่อวันที่.........”

ที่ท�าการ...........................

นายทะเบียนเรือ
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	 เมือ่ด�าเนนิการตามวรรคหนึง่เสร็จสิน้แล้ว	ให้พมิพ์ใบทะเบียนเรอืไทยและใบอนญุาตใช้เรอื

ผ่านทางเครือ่งพมิพ์ทีช่่องหมายเหต	ุโดยในช่องว่างเหนอืค�าว่า	“นายทะเบยีนเรอื”	ให้นายทะเบยีนเรอื 

ณ	ที่ท�าการนั้นลงนามและประทับตราก�ากับ	และหมายเหตุในสมุดทะเบียนและสมุดหลักฐาน

การยกเลิกเรือด้วย

 ข้อ ๘ เมือ่ด�าเนินการตามประกาศน้ีเสรจ็สิน้แล้ว	ให้นายทะเบียนเรอืสแกนเอกสารท้ังหมด

เข้าจดัเกบ็ในระบบจดัเกบ็เอกสารทะเบยีนเรอือิเลก็ทรอนกิส์กรมเจ้าท่า	และเกบ็เอกสารต้นฉบบัไว้

ที่เมืองท่าจดทะเบียนเรือ

	 เมือ่ด�าเนนิการตามวรรคหนึง่เสรจ็สิน้แล้ว	ให้นายทะเบียนเรอืส่งเรือ่งไปยงัส�านกัมาตรฐาน

ทะเบยีนเรือเพ่ือเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศรายช่ือในบัญชีเรอืเฝ้าระวงัห้ามมใิห้นายทะเบียนเรอื

รับจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือตามวรรคสองอีก

 ข้อ ๙	 เจ้าของเรือผูใ้ดไม่แจ้งแก่นายทะเบยีนเรอืว่าเรอืสญูหายไป	ถกูข้าศกึยดึ	ถูกเพลงิไหม้ 

โดยสิน้เชงิ	อบัปาง	ท�าลายหรอืถกูละทิง้	ภายในสามสบิวันนบัแต่ตนทราบเหตกุารณ์	ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท	 ตามมาตรา	 ๖๘/๒	 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

พ.ศ.	๒๕๖๑

ประกาศ	ณ	วันที่	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

สมศักดิ์	ห่มม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	แบบ	ก.๕ 	 เลขที่	 ...............

ค�าร้องเรื่อง	..............................................................................................................................................................

เขียนที่	.......................................................................
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจา้	................................................................นามสกุล	....................................................................
สัญชาต	ิ.......................อายุ	.....................ปี	อยู่บ้านเลขที่	.......................หมู่ที่	....................ถนน	.........................
ต�าบล/แขวง	...................................อ�าเภอ/เขต	...........................จังหวัด	.............................โทร.	.........................
ขอยื่นค�าร้องดังต่อไปนี้	............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................	
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

กรมเจ้าท่า
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เรื่อง	บันทึกชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี.............................................................................................................................

เขียนที่	.......................................................................
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจ้า	................................................................นามสกุล	....................................................................
สัญชาต	ิ.......................อายุ	.....................ปี	อยู่บ้านเลขที่	.......................หมู่ที่	....................ถนน	.........................
ต�าบล/แขวง	...................................อ�าเภอ/เขต	...........................จังหวัด	.............................โทร.	.........................
ข้อชีแ้จงข้อเทจ็จริง	กรณทีีไ่ม่สามารถถ่ายภาพทีแ่สดงตัวเรือตามสภาพสาเหตทุีแ่จ้งเพกิถอนทะเบียนเรือ	และสถานที ่
ที่เกิดเหตุเรือสูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด	ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้งได้	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
	 ๒.	............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
	 ๓.	............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
	 ๔.	............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
	 ๕.	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ต่อเจ้าหน้าท่ีของกรมเจ้าท่าถูกต้องและเป็น
ความจรงิทกุประการ	โดยข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าทีแ่ล้วว่าหากข้าพเจ้าแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็แก่เจ้าพนกังาน	
หรอืแจ้งให้เจ้าพนกังานจดข้อความอนัเป็นเทจ็	หรอืใช้เอกสารอนัเกดิจากการกระท�าความผดิดังกล่าว	อาจมคีวาม
ผิดและต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	๑๓๗	มาตรา	๒๖๗	และมาตรา	๒๖๘

บันทึกชี้แจงข้อเท็จจริง

ลงชื่อ.................................................................ผู้แจ้ง
(..............................................................)

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับแจ้ง
(..............................................................)
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	แบบ	ก.๕ 	 เลขที่	 ...............

ค�าร้องเรื่อง	..............................................................................................................................................................

เขียนที่	.......................................................................
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจา้	................................................................นามสกุล	....................................................................
สัญชาต	ิ.......................อายุ	.....................ปี	อยู่บ้านเลขที่	.......................หมู่ที่	....................ถนน	.........................
ต�าบล/แขวง	...................................อ�าเภอ/เขต	...........................จังหวัด	.............................โทร.	.........................
ขอยื่นค�าร้องดังต่อไปนี้	............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................	
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.................................................................................................................................................................................
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กรมเจ้าท่า
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(แบบ	บ.๙๒) 	 เลขที่	 ...............

ชนิดของเรือ................................ชื่อเรือ...............................เลขทะเบียนเรือที่...................................................... 

	 	 	 	 	 	 	 						เขียนที่	.......................................................................
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจ้า	(ผู้มอบอ�านาจ)................................................................................................	อายุ.................ปี
เชือ้ชาต.ิ....................	สญัชาติ........................	อยูบ้่านเลขที.่......................	หมูท่ี.่.............	ถนน/ซอย.....................
ต�าบล/แขวง...............................................	อ�าเภอ/เขต..................................	จงัหวดั.............................................
	 ขอมอบอ�านาจให้	(ผูร้บัมอบอ�านาจ).............................................................................	อาย.ุ................ปี
เชือ้ชาต.ิ....................	สญัชาติ........................	อยูบ้่านเลขที.่......................	หมูท่ี.่.............	ถนน/ซอย.....................
ต�าบล/แขวง...............................................	อ�าเภอ/เขต..................................	จงัหวดั.............................................
เป็นผู้จัดการ	(เรื่องใด)..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าเสมือนข้าพเจ้าได้กระท�าด้วยตนเอง

หนังสือมอบอํานาจ

ลงชื่อ	......................................................	ผู้มอบอ�านาจ
	 ......................................................

ลงชื่อ	......................................................	ผู้รับมอบอ�านาจ
	 .....................................................

ลงชื่อ	.....................................................	พยาน
	 .....................................................

ลงชื่อ	.....................................................	พยาน
	 .....................................................

โปรดอ่านค�าเตือนด้านหลัง
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คําเตือน
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของเรือหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 (๑)	 ให้กรอกรายการตามใบอนญุาตใช้เรอื	เช่น	ชนดิเรอื	ชือ่เรอื	เลขทะเบยีนเรอืขนาดเรอื	

ขนาดแรงม้า	ชื่อเจ้าของเรือให้ชัดเจน

	 (๒)	 ให้ระบุเร่ืองและอ�านาจจัดการให้ชัดเจนว่า	มอบอ�านาจให้ท�าอะไร	 เช่น	ซื้อ	 ขาย	

จ�านอง	ขายฝาก	ฯลฯ	ถ้ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย

	 (๓)	 อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมอืและใช้น�า้หนกัต่างสีกัน	ถ้าใช้พมิพ์ดดีกต้็องเป็นเครือ่ง

เดียวกัน

	 (๔)	 ถ้ามรีอยขดุลบ	ตกเติม	แก้ไข	หรอืขดีฆ่า	ให้ระบุว่าขดีฆ่า	ตกเตมิก่ีค�าและผูม้อบอ�านาจ

ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ทุกแห่ง

	 (๕)	 อย่าลงลายมอืชือ่	หรอืพมิพ์ลายนิว้มอื	ผูม้อบอ�านาจ	ก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วน

และถูกต้องตามความประสงค์แล้ว

	 (๖)	 ให้มพียานอย่างน้อย	๒	คน	ถ้าผูม้อบอ�านาจพมิพ์ลายนิว้มอืต้องมพียาน	๒	คน	พยาน

ต้องเซ็นชื่อ	จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้

	 (๗)	 หนังสือมอบอ�านาจท�าในต่างประเทศ	ควรให้สถานทูตหรือสถานกงสุล	หรือโนตาลี

ปับลิค	(Notary	Public)	รับรองด้วย

	 (๘)	 ผู้มอบอ�านาจที่มีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	ควรให้ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่เชื่อถือได้รับรองว่า

มีสติสมบูรณ์และมีความประสงค์ท�ากิจการตามที่มอบอ�านาจ
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รายงานประจ�าวันที่ เวลา.................................................

๑.	ข้อมูลเรือ หมายเลขทะเบียน หมายเลข	IMO

	 เรือชือ่......................... ขนาดตันกรอส ความยาวตลอดลา เมตร

๒.	สภาพและต�าแหน่งเรอื ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ปริมาณน�้ามันคงเหลือ	.....................................................................................	ตัน

๓.	ภาพเรือ

หมายเหตุ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ผู้ตรวจสอบ ................................................................................................................................

................................................................................................................................

รายงานการตรวจสอบเรือ
(check list)
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วันที่ท�าการตรวจ	Inspection	Date	....................................	เวลา	Time	.........................................................

สถานที่ตรวจ Place of Inspection

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ผู้ตรวจสอบ Inspectors

ลําดับ
No.

ชื่อ - นามสกุล
Name of inspector

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

1.

2.

3.

ผู้สังเกตการณ์ Observers

ลําดับ
No.

ชื่อ - นามสกุล
Name of inspector

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

1.

2.

3.

4.

ผลการตรวจสอบ Result of inspection

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

รายการตรวจสอบระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ Ongoing Demolishing Checklist
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๑.	การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือเป็นไปตามแผนที่ได้รับ 

	 การอนุมัติโดยกรมเจ้าท่าหรือไม่

	 Has	the	demolition	plan	been	approved	by	MD	?

Yes	/	No
Provided	ship	demolition

information	:	
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

๒.	 โครงสร้างที่แยกชิ้นส่วนและท�าลายแล้ว
	 Parts	or	Structure	that	has	been	demolished	?

Yes	/	No

	 ๒.๑	 เครื่องยนต์
	 	 Engine	?

Yes	/	No

	 ๒.๒		ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสาร
	 	 Radio	equipment	or	system?

Yes	/	No

	 ๒.๓		ระบบหรืออุปกรณ์เดินเรือ
	 	 Navigational	equipment	or	system?

Yes	/	No

	 ๒.๔		ระบบหรืออุปกรณ์สินค้า	หรือเครื่องมือประมง
	 	 Cargo	operation	equipment	or	system	or
	 	 fishing	gear?

Yes	/	No

	 ๒.๕		ตัวเรือ
	 	 Hull?

Yes	/	No

	 ๒.๖	 เก๋งเรือ
	 	 Deckhouse?

Yes	/	No

	 ๒.๗	 หมายเลขประจ�าเรือ	หมายเลขอัตลักษณ์เรือ
	 	 ship	Identification,	Registration	Number,	UVI	?

Yes	/	No

หมายเหตุ
Remark

รายการตรวจสอบระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ Ongoing Demolishing Checklist
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หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file

รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ
Photo	of	ship

รูปถ่ายเรือกราบซ้าย
Photo	of	ship	
(Port)

รูปถ่ายเรือกราบขวา
Photo	of	ship
(Starboard)

รูปถ่ายเครื่องยนต์
Photo	of	ship	engine
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หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file

รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ
Photo	of	ship

รูปถ่ายหมายเลขเครื่อง
Photo	of	ship	engine
serial	number

รูปถ่ายระวางสินค้า
Photo	of	cargo	hold

รูปถ่ายเก๋งเรือ
Photo	of	Deckhouse
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หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร Evidence/ Documented file

รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ
Photo	of	ship

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

รูปถ่ายอุปกรณ์สื่อสาร
และอุปกรณ์เดินเรือ
Photo	of	radio	and
navigational
equipment
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รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

วันที่ทําการตรวจ Inspection Date	....................................	เวลา Time	.....................................................

สถานที่ตรวจ Place of Inspection

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ผู้ตรวจสอบ Inspectors

ลําดับ
No.

ชื่อ - นามสกุล
Name of inspector

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

1.

2.

3.

ผู้สังเกตการณ์ Observers

ลําดับ
No.

ชื่อ - นามสกุล
Name of inspector

ลงชื่อ
Signature

หน่วยงาน
Organization

1.

2.

3.

4.

ผลการตรวจสอบ Result of inspection

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

๑.	การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือเป็นไปตามแผนที่ได้รับ 
	 การอนุมัติโดยกรมเจ้าท่าหรือไม่
	 Has	the	demolition	plan	been	approved	by	MD	?

Yes	/	No
Provided	ship	demolition

information	:	
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

๒.	 โครงสร้างที่แยกชิ้นส่วนและท�าลายแล้ว
	 Parts	or	Structure	that	has	been	demolished	?

Yes	/	No

	 ๒.๑	 เครื่องยนต์
	 	 Engine	?

Yes	/	No

	 ๒.๒		ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสาร
	 	 Radio	equipment	or	system?

Yes	/	No

	 ๒.๓		ระบบหรืออุปกรณ์เดินเรือ
	 	 Navigational	equipment	or	system?

Yes	/	No

	 ๒.๔		ระบบหรืออุปกรณ์สินค้า	หรือเครื่องมือประมง
	 	 Cargo	operation	equipment	or	system	or
	 	 fishing	gear?

Yes	/	No

	 ๒.๕		ตัวเรือ
	 	 Hull?

Yes	/	No

	 ๒.๖	 เก๋งเรือ
	 	 Deckhouse?

Yes	/	No

	 ๒.๗	 หมายเลขประจ�าเรือ	หมายเลขอัตลักษณ์เรือ
	 	 ship	Identification,	Registration	Number,	UVI	?

Yes	/	No

หมายเหตุ
Remark
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รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ
Photo	of	ship

รูปถ่ายเรือกราบซ้าย
Photo	of	ship	
(Port)

รูปถ่ายเรือกราบขวา
Photo	of	ship
(Starboard)

รูปถ่ายเครื่องยนต์
Photo	of	ship	engine
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รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ
Photo	of	ship

รูปถ่ายหมายเลขเครื่อง
Photo	of	ship	engine
serial	number

รูปถ่ายระวางสินค้า
Photo	of	cargo	hold

รูปถ่ายเก๋งเรือ
Photo	of	Deckhouse
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รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือ
Completed Demolishing Checklist

รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ
Photo	of	ship

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

รูปถ่ายอุปกรณ์สื่อสาร
และอุปกรณ์เดินเรือ
Photo	of	radio	and
navigational
equipment



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง184

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	 ๔	 ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่	๙/๒๕๖๒	เรื่อง	การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ค�าสั่งคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 บางฉบับท่ีหมดความจ�าเป็น	 ลงวันท่ี 

๙	กรกฎาคม	 พุทธศักราช	๒๕๖๒	 ข้อ	 ๑	 และข้อ	 ๒	 ของบัญชีสี่ท้ายค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	ที่	๙/๒๕๖๒	และประกาศกองทัพเรือ	เรื่อง	แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	ลงวนัที	่๓๑	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ตาราง	๔	ประกอบกบัข้อ	๔	

ของค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๒๒/๒๕๖๐	เรือ่ง	แก้ไขปัญหาการท�าการประมง

ผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	เพิม่เติมครัง้ที	่๔	ลงวนัที	่๔	เมษายน	พทุธศกัราช	

๒๕๖๐	กรมเจ้าท่าจึงประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีใบทะเบียนเรือ	 ใบอนุญาตใช้เรือ 

ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	 หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ	 น�าเรือมา 

ให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในเวลาและสถานท่ีท่ีก�าหนด	

และตามหลักเกณฑ์	วิธีการและขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 การยื่นค�าขอให้ตรวจสอบเรือ

	 	 ให้เจ้าของเรอื	ผูมี้กรรมสทิธิ	์หรอืผูค้รอบครองเรอื	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจด�าเนนิการ

ยื่นค�าขอให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบเรือและท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	ตั้งแต่บัดนี้	

เป็นต้นไป	จนถึงวันที่	 ๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	ณ	ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	 ในพื้นท่ีจังหวัด

ชายทะเล	 ทั้ง	 ๒๒	 จังหวัด	 ทั้งน้ี	 ให้ยื่นค�าขอในพื้นท่ีที่เรือนั้นจอดอยู่เพื่อความสะดวกในการ 

ตรวจสอบเรือ

	 	 ๑.๑	 ให้เจ้าของเรือ	ผูค้รอบครองเรอื	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจ	ทีย่งัไม่ได้ย่ืนลงทะเบียน

ขอตรวจสอบเรือ	ด�าเนินการยื่นค�าขอตามแบบคาร้อง	ก.๕	เพื่อขอให้ตรวจสอบและท�าอัตลักษณ์

เรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส

	 	 ๑.๒	 ให้เจ้าของเรอื	ผูค้รอบครองเรอื	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจ	ทีไ่ด้เคยยืน่ลงทะเบียน

ขอตรวจสอบเรือไว้แล้วกับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	ท่ีปรากฏในนัดหมายตรวจสอบเรือก่อน

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๒๑๒/๒๕๖๒

เรื่อง	ให้น�าเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ
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ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ	 ให้มาประสานกับส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานั้น	ๆ	 เพื่อก�าหนดวันนัด

หมายตรวจสอบเรืออีกคร้ัง	 โดยให้ถือว่าการยื่นลงทะเบียนขอตรวจสอบเรือดังกล่าวเป็นการแจ้ง 

ตามประกาศนี้

	 	 ๑.๓	 เอกสารหลักฐานในการขอให้ตรวจสอบเรือ

	 	 	 ๑.๓.๑	 เรอืทีม่ทีะเบยีนเรอื	ให้แสดงบัตรประจ�าตวัประชาชน	และยืน่ค�าร้อง	

ก.๕	กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอ�านาจพร้อมเอกสาร

ประกอบอื่น	ๆ	พร้อมทั้งให้น�าใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทยฉบับจริงมาแสดง

	 	 	 ๑.๓.๒	 เรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ	 ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน 

และยื่นค�าร้อง	ก.๕	กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถด�าเนินการได้ด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอ�านาจ

พร้อมเอกสารประกอบอื่น	ๆ

 ข้อ ๒	 ก�าหนดระยะเวลาการตรวจสอบและท�าอัตลักษณ์เรือ

	 	 ก�าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป	จนถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒

 ข้อ ๓	 การด�าเนินการภายหลังการตรวจสอบ

	 	 ๓.๑	 กรณีเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย

	 	 	 ๓.๑.๑	 เรือประมงมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	นายทะเบียนเรือจะด�าเนินการ

แก้ไขรายการในทะเบียนเรือให้ตรงกับผลการตรวจสอบเรือ	 เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเรือ

ประมง

	 	 	 ๓.๑.๒	 เรือประมงมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป	 นายทะเบียนเรือจะ 

ด�าเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรือให้ตรงกับผลการตรวจสอบเรือ	และให้ถือว่าเป็นเรือประมง

พ้ืนบ้านจนกว่ากรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์	และให้เจ้าของเรือขอรับ 

ใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยประมง

	 	 ๓.๒	 กรณีเรือประมงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทย

	 	 	 ๓.๒.๑	 ให้เจ้าของเรือประมงยื่นขอหนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือจาก 

กรมประมงและน�ามาแสดงต่อนายทะเบียนเรือ

	 	 	 ๓.๒.๒	 เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือตามกฎหมายเรือไทย

แล้วนายทะเบียนเรือจะจดทะเบียนเรือให้

	 	 	 กรณไีม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	ให้นายทะเบียนเรอืแจ้งให้เจ้าของเรอืทราบว่า

ไม่สามารถจดทะเบียนเรือไทยได้	และให้แจ้งสิทธิให้เจ้าของเรือท�าการแจ้งของดใช้เรือ	หรือเปลี่ยน
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ประเภทเรือเป็นเรืออื่น	 โดยให้น�าหลักเกณฑ์ตามมาตรา	 ๕๔/๑๐	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย 

พ.ศ.	๒๔๘๑	ซ่ึงแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 	 ๓.๒.๓	 กรณีที่ได้รับการจดทะเบียนเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป 

ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือดังน้ี	 “ให้ถือว่าเป็นเรือประมงพื้นบ้านจนกว่ากรมประมงจะ

ประกาศให้มกีารขอรบัใบประมงพาณิชย์”	และให้เจ้าของเรอืขอรบัใบอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์

ตามกฎหมายว่าด้วยประมง

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

วิทยา	ยาม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	 ๔	 ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่	๙/๒๕๖๒	เรื่อง	การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ค�าสั่งคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ	และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	บางฉบับท่ีหมดความจ�าเป็น	ลงวันท่ี	๙	

กรกฎาคม	พทุธศกัราช	๒๕๖๒	ข้อ	๑	และข้อ	๒	ของบญัชสีีท้่ายค�าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ	ที่	๙/๒๕๖๒	และประกาศกองทัพเรือ	 เรื่อง	แผนและข้ันตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการ

รายงาน	และไร้การควบคุม	ลงวันที่	๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ตาราง	๔	ประกอบกับข้อ	๔	ของ 

ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๒๒/๒๕๖๐	เรือ่ง	การแก้ไขปัญหาการท�าการประมง

ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุมเพิ่มเติมครั้งที่	๔	ลงวันที่	๔	เมษายน	พุทธศักราช	

๒๕๖๐	และมาตรา	๕๔/๒	วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และที่แก้ไข

เพ่ิมเตมิ	อธบิดกีรมเจ้าท่าจงึออกระเบยีบเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และขัน้ตอนการตรวจสอบ

เรือ	การท�าเครือ่งหมายทีแ่สดงอตัลกัษณ์เรอืและการจดทะเบยีนเรอืประมงพืน้บ้านทีม่ขีนาดไม่เกนิ

สิบตันกรอส	ไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 เมื่อได้รับค�าขอให้ตรวจสอบเรือตามประกาศกรมเจ้าท่า	 เรื่อง	 ให้น�าเรือประมง 

พื้นบ้านมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบแล้ว	ให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	พื้นที่จังหวัดชายทะเล 

รับลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายตรวจเรือออนไลน์	 เพื่อก�าหนดวันนัดหมายตรวจสอบเรือ 

และออกใบนัดหมายให้กับผู้ยื่นค�าขอ	เพื่อก�าหนดวันเวลา	และสถานที่ส�าหรับตรวจสอบเรือ

 ข้อ ๒	 สถานที่ส�าหรับตรวจสอบเรือ	และมีชุดตรวจสอบเรือไม่น้อยกว่า	๔๐	ชุด	ดังนี้

	 	 ๒.๑	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๓

	 	 	 ๒.๑.๑	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๑.๒	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๑.๓		ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๑.๔		ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์	จ�านวน	๓	ชุดตรวจ

ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ	การท�าเครื่องหมาย

ที่แสดงอัตลักษณ์เรือและการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส	

พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 	 ๒.๒	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๔

	 	 	 ๒.๒.๑	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร	จ�านวน	๓	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๒	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๓	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๔	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพงัน	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๕	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช	จ�านวน	๓	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๖	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา	จ�านวน	๓	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๗	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี	จ�านวน	๓	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๒.๘	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 ๒.๓	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๕

	 	 	 ๒.๓.๑	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๓.๒	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา	จ�านวน	๒	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๓.๓	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๓.๔	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๓.๕	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๓.๖	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล	จ�านวน	๒	ชุดตรวจ

	 	 ๒.๔	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่	๖

	 	 	 ๒.๔.๑	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๔.๒	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๔.๓	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๔.๔	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๔.๕	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง	จ�านวน	๓	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๔.๖	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี	จ�านวน	๑	ชุดตรวจ

	 	 	 ๒.๔.๗	 ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด	จ�านวน	๒	ชุดตรวจ

 ข้อ ๓	 การก�าหนดพื้นที่ตรวจสอบและท�าอัตลักษณ์เรือ	 ตามข้อ	 ๒	 ให้ผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาค�านึงถึงความเหมาะสมและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ให้มากที่สุด

 ข้อ ๔	 ขั้นตอนการตรวจสอบและท�าอัตลักษณ์เรือ

	 	 ๔.๑	 ก�าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเรอืประมงทีม่ขีนาดไม่ถงึสิบตนักรอสให้
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เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า	เรื่อง	ให้น�าเรือประมงท่ีมีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่า 

ตรวจสอบ

	 	 ๔.๒	 ให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาด�าเนินการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ทั่วถึง

โดยต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของเรือเพื่อให้การตรวจสอบและท�าอัตลักษณ์เรือเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	และให้ก�าหนดแผนงานการตรวจสอบเรือของแต่ละวันท�าการให้มีจ�านวนเรือ

เพียงพอและเต็มขีดความสามารถในการตรวจเรือ

	 	 ๔.๓	 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจสอบเรือด้วยความละเอียดรอบคอบท�า

เครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	บันทึกผลการตรวจสอบในใบรายงานผลการตรวจวัดขนาดเรือ

ประมงตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้	โดยให้เจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าของเรือหรือผู้แทนลงนาม

ในใบรายงานผลการตรวจเรือ	กรณีที่เจ้าของเรือไม่ลงนามหรือไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบให้

หมายเหตุไว้ในใบรายงานผล

	 	 ๔.๔	 การท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	 ให้ใช้การตอกเครื่องหมายแสดง

หมายเลขประจ�าเรอืบริเวณขือ่ใต้เก๋ง	(กรณเีรอืมเีก๋ง)	และบริเวณกราบเรอืด้านในซึง่อยูใ่กล้ทวนหัว

เป็นเครือ่งหมายวงกลม	ภายในประกอบด้วยอกัษรสองแถว	แถวบนแสดงอกัษร	จท	ขนาดความสงู

อักษรไม่น้อยกว่า	๐.๖๐	เซนติเมตร	และแถวล่างเป็นหมายเลขสามหลัก	(XXX)	แสดงรหัสของชุด

ตรวจขนาดความสูง	หมายเลขไม่น้อยกว่า	๐.๒๕	เซนติเมตร	ตามภาพ

 กรณีเรือที่มีทะเบียนเรือและหมายเลขทะเบียนเรือ	ให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือ	๙	หลัก

ขนาดความสูง	หมายเลขไม่น้อยกว่า	๐.๖๐	เซนติเมตร	ไว้บริเวณใต้เครื่องหมายวงกลม	กรณีพื้นที่

ใต้เคร่ืองหมายวงกลมไม่เพียงพอให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือไว้ในบริเวณอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียง 

ในต�าแหน่งที่เหมาะสม	และเห็นได้เด่นชัด

 กรณีเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ	 ให้ท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือดังต่อไปนี้ 

ไว้บรเิวณใต้เคร่ืองหมายวงกลม	กรณพีืน้ทีใ่ต้เครือ่งหมายวงกลมไม่เพยีงพอให้ตอกหมายเลขทะเบยีนเรอื 

ไว้ในบริเวณอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงในต�าแหน่งที่เหมาะสม	และเห็นได้เด่นชัด
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	 ให้ตอกหมายเลขของเมืองท่าที่ตรวจเรือตามด้วยตัวเลขลาดับที่อีกสี่หลักโดยเริ่มจาก

หมายเลข	๐๐๐๑	ไปตามล�าดับ	หากจังหวดัใดมชุีดตรวจสอบเรอืมากกว่า	๑	ชุดข้ึนไป	ให้ตอกล�าดบั

เลขที่ของชุดตรวจต่อจากหมายเลขเมืองท่าที่ตรวจ	เช่น

	 	 -	 กรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีหมายเลขเมืองท่าคือ	 ๓๑	 ชุดตรวจท่ี	 ๒ 

ล�าดับเรือที่ตรวจล�าที่	๑๐	ดังนั้น	ต้องท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	ดังนี้

	 	 	 เมืองท่าประจวบคีรีขันธ์		 =		 ๓๑

	 	 	 ชุดตรวจที่	๒		 =		 ๒

	 	 	 ล�าดับล�าที่ตรวจเรือ	ลาที่	๑๐		 =	 ๐๐๑๐

	 	 	 การตอกหมายเลขที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	คือ			 ๓๑๒๐๐๑๐

	 	 -	 กรณจีงัหวดัสมทุรสงคราม	มหีมายเลขเมอืงท่าคอื	๓๐	ชดุตรวจที	่๑	ล�าดบัเรอื

ที่ตรวจลาที่	๑๐	ดังนั้น	ต้องท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	ดังนี้

	 	 เมืองท่าสมุทรสงคราม		 =		 ๓๐

	 	 ชุดตรวจที่	๑			 =		 ๑

	 	 ล�าดับล�าที่ตรวจเรือ	ล�าที่	๑๐		 =		 ๐๐๑๐

	 	 การตอกหมายเลขที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	คือ		 	 ๓๐๑๐๐๑๐

  ๔.๕	 ให้เจ้าพนกังานตรวจเรอืบันทกึข้อมูลผลการตรวจสอบเรือลงในระบบสารสนเทศ 

บันทึกการตรวจเรือ	(เรือประมงพื้นบ้าน)	กรมเจ้าท่า	และบันทึกแนบไฟล์ข้อมูลอย่างน้อย	ดังนี้

	 	 	 ๔.๕.๑	 ใบรายงานผลการตรวจสอบเรือ

	 	 	 ๔.๕.๒	 ภาพถ่ายเรือ	ด้านซ้าย	-	ด้านขวา	เต็มล�า

	 	 	 ๔.๕.๓	 ภาพถ่ายเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ

	 	 	 ๔.๕.๔	 ภาพถ่ายเครื่องยนต์เรือ	และหมายเลขเครื่องยนต์	(ถ้ามี)

 ข้อ ๕ การด�าเนินการส�าหรับเรือที่มีทะเบียนเรือ	(การแก้ไขข้อมูลเรือ)

	 	 ๕.๑	 ให้ผู ้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรวจสอบข้อมูลในระบบ 

สารสนเทศบันทึกการตรวจเรือ	(เรือประมงพื้นบ้าน)	ของกรมเจ้าท่า	เปรียบเทียบกับใบรายงานผล

การตรวจเรือและภาพถ่าย	หากมีข้อสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานตรวจเรือเพื่อด�าเนินการแก้ไขข้อมูล 

ให้ถูกต้อง

	 	 ๕.๒	 เมื่อผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาได้ตรวจสอบข้อมูลตาม	๕.๑	

แล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศบันทึกการตรวจเรือ	(เรือประมงพื้นบ้าน)

ของกรมเจ้าท่า	ซึง่ระบบดงักล่าวจะสร้างใบส�าคญัรบัรองการตรวจเรอืโดยอตัโนมตั	ิและจะก�าหนด
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เลขที	่เป็น	๙-๒๕๖๒-XXXXXXXXX	(X	คอื	หมายเลขทะเบยีนเรอื	๙	หลกั)	ทัง้นี	้ให้มวีนัหมดอายุ

ของใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือให้เป็นไปตามใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม	ซึ่งข้อมูล 

ดังกล่าวจะไปปรากฏในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเรือโดยอัตโนมัติ

	 	 ๕.๓		 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือประจ�าแต่ละชุดตรวจรวบรวมใบรายงานผลการ

ตรวจเรือฉบับจริงที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว	ส่งผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคสาขาในพื้นท่ีเพื่อตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลภายใน	๓	วันท�าการ	หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจของแต่ละวัน	จากนั้น

ให้ส่งผลการตรวจวัดเรือให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาต

ใช้เรือ

	 	 ๕.๔	 กรณีปรากฏผลการตรวจวัดว่าเรือล�าใดมีข้อมูลแตกต่างจากทะเบียนเรือให้

แก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือให้ตรงกับผลการตรวจวัด

	 	 ๕.๕	 ภายหลงัการตรวจวดัเรอืปรากฏว่าเรอืมขีนาดไม่ถงึสบิตนักรอส	เมือ่ได้แก้ไข

รายการตามข้อ	๕.๔	แล้ว	ให้ก�าหนดวันหมดอายขุองใบอนญุาตใช้เรอืเป็นไปตามอายขุองใบอนญุาต

ใช้เรือเดิม

	 	 ๕.๖	 ภายหลังการตรวจวัดเรือปรากฏว่าเรือมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป 

ให้แก้ไขรายการตามข้อ	๕.๔	แล้วให้ก�าหนดวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือเป็นไปตามอายุของ 

ใบอนุญาตใช้เรือเดิม	และหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือดังนี้	“ให้ถือว่าเป็นเรือประมงพื้นบ้าน 

จนกว่ากรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์”

	 	 ๕.๗	 ให้ส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคสาขารายงานผลการด�าเนนิการแก้ไขเรอืทีม่ขีนาด

ตั้งแต่สิบตันกรอส	ตามข้อ	๕.๔	และ	๕.๖	ไปยังส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อแจ้งกรมประมง

ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 	 ๕.๘	 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการตัวเรือและเครื่องจักร	ให้นายทะเบียนเรือ 

ด�าเนินการแก้ไขตามใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือโดยไม่ต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติม

 ข้อ ๖	 การด�าเนินการส�าหรับเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ

	 	 ๖.๑	 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือประจ�าแต่ละชุดตรวจรวบรวมใบรายงานผลการ

ตรวจเรือฉบับจริงที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว	ส่งผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคสาขาในพื้นท่ี	ภายใน 

๓	 วันท�าการหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจของแต่ละวัน	 จากนั้นให้ส่งผลการตรวจวัดเรือให ้

นายทะเบียนเรือรวบรวมเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือ

	 	 ๖.๒	 ให้ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารายงานผลการตรวจสอบเรือท่ีไม่มี 

ทะเบียนเรอืไปยงัส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอืเพือ่แจ้งกรมประมงด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป
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	 	 ๖.๓	 การจดทะเบียนเรือต้องได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเรือจาก 

กรมประมงเพื่อประกอบค�าขอต่อนายทะเบียนเรือ

	 	 ๖.๔	 ให้เจ้าพนกังานตรวจเรอืออกใบส�าคญัรับรองการตรวจเรอื/ใบส�าคญัรบัรอง

การจดทะเบียนเรือไทย	ตามขั้นตอนการด�าเนินการตามปกติ	โดยเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า 

ที่เกี่ยวกับการตรวจเรือ

	 	 ๖.๕	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ให้ถูกต้องครบถ้วน

ก่อนด�าเนินการจดทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย

	 	 ๖.๖	 การออกใบอนุญาตใช้เรือ	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๖.๖.๑	 เรอืท่ีมขีนาดไม่ถงึสบิตนักรอส	ให้ออกใบอนญุาตใช้เรอืมอีายไุม่เกนิ

สิบสองเดือน

	 	 	 ๖.๖.๒	 เรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป	 ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือ 

มอีายไุม่เกนิสบิสองเดือน	และหมายเหตุไว้ในใบอนญุาตใช้เรอืดงันี	้“ให้ถอืว่าเป็นเรอืประมงพืน้บ้าน 

จนกว่ากรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์”

	 	 ๖.๗	 ให้เจ้าของเรอืยืน่เอกสาร	หลกัฐาน	เพือ่ประกอบในการจดทะเบยีนเรอืและ

ออกใบอนุญาตใช้เรือส�าหรับเรือประมง	ดังนี้

	 	 	 ๖.๗.๑	 ค�าร้องขอรับใบอนุญาตใช้เรือ	แบบ	ก.๕

	 	 	 ๖.๗.๒	 ค�าร้องขอจดทะเบียนเรือไทย	แบบ	บ.๕๗

	 	 	 ๖.๗.๓	 หนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือจากกรมประมง

	 	 	 ๖.๗.๔	 ใบส�าคญัรบัรองการตรวจเรอืเพือ่รบัใบอนญุาตใช้เรอื	(ตร.๒๐-๑	ป.)	

/ใบส�าคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย	(ตร.๒๑)

	 	 	 ๖.๗.๕	 ภาพถ่ายเรอืด้านข้างเตม็ล�าจ�านวน	๒	ภาพ	(ด้านซ้ายและด้านขวา)

ซึ่งเจ้าพนักงานตรวจเรือได้บันทึกหมายเลขใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือและลงลายมือชื่อในภาพ

ด้านหลังเรียบร้อยแล้ว

	 	 	 ๖.๗.๖	 ภาพถ่ายเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ

	 	 	 ๖.๗.๗	 ส�าเนาประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ

	 	 	 ๖.๗.๘	 เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักร	 เช่น 

ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ/ค่าเครื่องจักร/ค่าแรง	หนังสือสัญญาซื้อขาย	สัญญาให้	ฯลฯ
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	 	 	 ๖.๗.๙	 กรณีบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของ

เจ้าของเรือและกรณมีอบอ�านาจให้แสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนตวัจรงิของผูร้บัมอบอ�านาจพร้อม

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าของเรือ

 ข้อ ๗	 ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จดทะเบียน	 เอกสาร 

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	หนังสือรับรองจากกรมประมง	และตัวเรือประมงที่จะท�าการจดทะเบียนก่อน

ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลและจดทะเบียนเรือตามระเบียบนี้

 ข้อ ๘	 การแก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือให้ตรงกับผลการตรวจวัด 

การจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย	และการออกใบอนุญาตใช้เรือ	ให้เจ้าของเรือ 

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ 

ในน่านน�้าไทย

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

วิทยา	ยาม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่	๒๑๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ให้เจ้าของเรือ

ประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ	 ใบอนุญาตใช้เรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส	 หรือยังไม่ได ้

จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือยื่นค�าขอให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบเรือและท�า

เครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	โดยปรากฏว่าได้มีเจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองเรือมายื่นค�าขอเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งระยะเวลาท่ีก�าหนดให้ยื่นค�าขอ 

ให้ตรวจสอบเรอืดงักล่าว	เป็นระยะเวลาทีจ่�ากดั	ท�าให้เจ้าของเรอืทีอ่ยูใ่นพืน้ทีช่มุชนห่างไกล	ได้แก่	

ในบริเวณชายฝั่งทะเล	หรือที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่าง	ๆ	ไม่สามารถมายื่นค�าขอให้ตรวจสอบเรือได้

ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว

	 ดังน้ัน	 เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน	 และให้

มาตรการจัดการเรือประมงพื้นบ้านในการตรวจสอบและท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ 

เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิผลสัมฤทธิต์ามนโยบายของประเทศ	อาศยัอ�านาจตามความใน

ข้อ	๔	ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ท่ี	๙/๒๕๖๒	 เรื่อง	 การยกเลิกประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น	ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ข้อ	๑	

และข้อ	๒	ของบัญชีสี่ท้ายค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๙/๒๕๖๒	และประกาศ

กองทัพเรือ	เรื่อง	แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เก่ียวกับ

การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	ลงวันที่	๓๑	

ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ตาราง	๔	ประกอบกับข้อ	๔	ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

ที	่๒๒/๒๕๖๐	เรือ่ง	แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	

เพ่ิมเตมิ	ครัง้ที	่๔	ลงวนัที	่๔	เมษายน	พทุธศักราช	๒๕๖๐	อธิบดกีรมเจ้าท่า	จงึออกประกาศไว้	ดงัน้ี

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๒๓๑/๒๕๖๒

เรื่อง	ให้น�าเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ

เพิ่มเติม	ครั้งที่	๑
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 ข้อ ๑	 ให้ขยายระยะเวลาในการยื่นค�าขอให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบเรือและ 

ท�าเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	 ตามข้อ	 ๑	 ของประกาศกรมเจ้าท่า	 ท่ี	 ๒๑๒/๒๕๖๒ 

ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	จากเดิมส้ินสุดในวันท่ี	๑๖	ธันวาคม	๒๕๖๒	ขยายเป็นวันท่ี 

๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๒

 ข้อ ๒	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง	 ของข้อ	 ๑	 ของประกาศกรมเจ้าท่าที	่

๒๑๒/๒๕๖๒	ลงวันท่ี	 ๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	“ในกรณีเรือจอดอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ให้ย่ืนค�าขอตรวจสอบเรอื	ณ	ส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขาสมทุรสาคร	หรอืส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาค

สาขาสมุทรปราการ”	จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

วิทยา	ยาม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	๒๒/๑	วรรคห้า	แห่งพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	

๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติัเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๒๓๖/๒๕๖๒	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์

วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะเวลาการด�าเนินการตามมาตรา	๒๒/๑	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ลงวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๖๒”

 ข้อ ๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๓	 ในประกาศนี้

	 “เรอืทีห้่ามรบัจดทะเบยีน”	หมายความว่า	เรอืท่ีห้ามจดทะเบียนเป็นเรอืประมง	เรอืขนถ่าย

สัตว์น�้า	และเรือสนับสนุนการประมง	ตามมาตรา	๒๒/๑	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	

๒๔๘๑	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และตามมาตรา	 ๘	 แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึ่งได้แก่เรือ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 เรือท่ีได้แจ้งแก่นายทะเบียนเรือว่าสูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด	 ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง

อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	ตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 

พ.ศ.	๒๕๖๑

	 (๒)	 เรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 และเรือสนับสนุนการประมง	ที่เจ้าของเรืออ้างว่า 

ได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอน	และ

ไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๒๓๖/๒๕๖๒

เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และระยะเวลาการด�าเนินการตามมาตรา	๒๒/๑

	 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนด

	 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑
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	 (๓)	 เรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และเรือสนับสนุนการประมง	ตามบัญชีรายชื่อเรือ

สูญหายถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนดในวันก่อนวันที่พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ใช้บังคับ

 ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้

หมวด	๑
การด�าเนินการตรวจสอบเรือที่ห้ามรับจดทะเบียน

 ข้อ ๕	 ในกรณีที่มีการพบเรือท่ีเข้าข่ายหรือมีลักษณะต้องสงสัยว่าจะเป็นเรือท่ีห้าม 

รับจดทะเบียน	 ไม่ว่าจากการแจ้งของท่าเรือ	 กิจการอู่เรือ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือบุคคลใด 

หรือจากการแจ้งเตือนของระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ทางโทรศัพท์	 ทางโทรสาร	 หรือทางอื่นใด 

ให้เจ้าท่าด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 รายงานตามล�าดับชั้นถึงอธิบดีกรมเจ้าท่าทราบในเบื้องต้น

	 (๒)	 กรณีพบเจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรอื	ให้เจ้าท่ามหีนงัสอืแจ้งเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง

เรือตามแบบ	 จท.๐๐๑	ที่แนบท้ายประกาศนี้	 เพื่อห้ามเคล่ือนย้ายเรือจนกว่าจะได้รับอนุญาต 

จากเจ้าท่าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือมาพบและแสดงพยานหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าท่าว่าเรือ

ดงักล่าวเป็นเรอืทีห้่ามรบัจดทะเบยีนหรอืไม่ภายใน	๒๔	ชัว่โมง	แล้วให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรอื

ลงนามรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน

	 (๓)	 หากเจ้าของหรอืผูค้รอบครองเรือไม่รบัหนงัสอืตาม	(๑)	ไม่ทราบชือ่หรอืทีอ่ยูเ่จ้าของ

เรือไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ	 ให้ปิดหนังสือตามแบบ	จท.๐๐๑	ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ไว้ที่ตัวเรือที่ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	 ท่ีศาลากลางจังหวัด 

ที่ท�าการอ�าเภอและท่ีท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรือนั้นจอดอยู่	หรือประกาศในเว็บไซต์

กรมเจ้าท่า	ทั้งนี้เท่าที่สามารถด�าเนินการได้โดยเร็วที่สุด

	 (๔)	 ให้เจ้าท่าด�าเนินการเฝ้าระวังเรือตามวรรคหนึ่ง	 เพื่อป้องกันมิให้เคลื่อนย้ายเรือ 

หลบหนี	ท�าลายหรือท�าให้เสียหายซึ่งเรือและทรัพย์สินต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นวัตถุพยาน	โดยปิดประกาศ

ควบคุมเรือ	ตามแบบ	จท.๐๐๒	ที่แนบท้ายประกาศนี้ไว้ที่ตัวเรือ	และสถานที่ต่าง	ๆ	ตาม	(๒)	และ

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังไว้ก่อน	เท่าที่สามารถด�าเนินการได้	โดยเร็วที่สุด

	 (๕)	 ในส่วนกลางให้เจ้าท่าส่งเรื่องไปยังส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อมอบหมาย 

เจ้าพนักงานตรวจเรอื	ในส่วนภมูภิาคให้เสนอผูอ้�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภมูภิาคหรอืผูอ้�านวยการ
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ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพื่อมอบหมายเจ้าพนักงานตรวจเรือ	ให้ตรวจสอบเรือตามวรรคหนึ่ง

	 (๖)	 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือที่ได้รับมอบหมายด�าเนินการตรวจสอบว่าเรือล�าดังกล่าว 

เป็นเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนหรือไม่	 โดยอาจตรวจสอบจากรูปพรรณสันฐานเรือ	ขนาดของเรือ	

เคร่ืองยนต์เรือหมายเลขเครื่องยนต์เรือ	 เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ประจ�าเรือ	ชื่อเรือ	หมายเลข

ทะเบยีนเรอืหมายเลข	IMO	ลักษณะบ่งช้ีเฉพาะอย่างใด	ๆ	ว่าเรอืล�าดงักล่าวเป็นทีห้่ามรบัจดทะเบยีน 

เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจ�าเรือ	MMSI	หรือ	Call	Sign	และข้อมูล

จากระบบทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า	 โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๒๔	

ชั่วโมง	และรายงานผลการตรวจสอบตามล�าดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	พร้อมทั้งแจ้งเจ้าท่าเพื่อ

ด�าเนินการต่อไป

	 การด�าเนินการตามวรรคหน่ึง	 โดยปกติต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๔๘	 ช่ัวโมง 

นับแต่ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง

 การปิดหนงัสอืตาม	(๓)	หรือประกาศตาม	(๔)	ให้ถ่ายภาพขณะท�าการปิดไว้เป็นหลกัฐานด้วย

หมวด	๒
การยึดหรืออายัด	และควบคุมเรือ	เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินต่าง	ๆ	ที่อยู่ในเรือ

 ข้อ ๖	 เมื่อได้ด�าเนินการตรวจสอบตามหมวด	๑	แล้วพบว่าเรือดังกล่าวไม่ได้เป็นเรือท่ี 

ห้ามรับจดทะเบียน	 ให้เจ้าท่าปล่อยเรือที่ควบคุมเรือตามข้อ	 ๕	 นั้นไป	 แต่หากเรือนั้นมีความ 

ไม่ปลอดภยัหรอืไม่เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดซึง่อยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องเจ้าท่า	ให้เจ้าท่า

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ัน	 และหากเรือนั้นจมหรือมีสภาพอาจเป็นอันตรายแก่การ 

เดินเรือในทางน�้าให้ด�าเนินการตามมาตรา	๑๒๑	แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�า้ไทย	

พระพุทธศักราช	๒๔๕๖	และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปด้วย

	 หากตรวจพบว่าเรือดังกล่าวมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นเรือที่ห้ามรับจดทะเบียนเรือ 

ให้เจ้าท่ายึดหรืออายัด	และควบคุมเรือ	 เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินต่าง	ๆ	ที่อยู่ในเรือ 

พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	ๆ	เพื่อมิให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด	และ

ท�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจ�าเรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศนี้

 ข้อ ๗	 เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ	๖	แล้ว	 ให้เจ้าท่ามีหนังสือแจ้งการยึดหรืออายัด	และ

ควบคุมเรือ	 และส่ิงต่าง	 ๆ	ที่อยู่ในเรือ	 การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	 ๆ 

เพื่อมิให้เรือเคลื่อนจากจุดท่ีจอด	การท�าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจ�าเรือตามแบบ	จท.๐๐๓	
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ที่แนบท้ายประกาศนี้	ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือลงนามรับทราบ	หรือปิดหนังสือดังกล่าวไว้ที่

ตัวเรือ	และสถานที่ต่าง	ๆ	ตามข้อ	๕	(๓)	เพื่อให้มาแสดงตนพร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองเรือต่อเจ้าท่าภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก�าหนดแต่ต้องไม่เกิน	๙๐	วัน

	 หากเจ้าของมาแสดงตนพร้อมเอกสารหลักฐานแล้วปรากฏว่าเรือดังกล่าวไม่ได้เป็นเรือท่ี

ห้ามรับจดทะเบียน	ให้ด�าเนินการตามข้อ	๖

หมวด	๓
การน�าไปจอดเพื่อควบคุมไว้ในบริเวณที่เห็นสมควร

 ข้อ ๘ หากเจ้าท่าเห็นว่าบริเวณที่จอดเรือที่ยึดหรืออายัด	และควบคุมเรือไว้ตามข้อ	๖ 

วรรคสอง	มีความไม่เหมาะสม	การดูแลรักษาเรือและทรัพย์สินในเรือด�าเนินการได้ยาก	มีค่าใช้จ่าย

สูงเกนิสมควรในการดแูลรักษาเรอืและทรพัย์สนิในเรอื	มคีวามเสีย่งทีจ่ะมกีารลกัลอบเคลือ่นย้ายเรอื 

น�าเรือหลบหนี	น�าเรือไปท�าประมงผิดกฎหมาย	หรือกระท�าผิดกฎหมายใด	อาจมีการท�าลายหรือ

ท�าให้เสยีหายซึง่เรอืและทรพัย์สนิต่าง	ๆ	ซ่ึงเป็นวตัถพุยาน	ให้เจ้าท่าน�าเรอืนัน้ไปจอดไว้ในบรเิวณที่

เห็นสมควร

	 ให้เจ้าท่าแจ้งบริเวณท่ีจอดเรือตามแบบ	จท.๐๐๓	ที่แนบท้ายประกาศนี้	 ให้เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองเรือลงนามรับทราบ	หรือปิดหนังสือดังกล่าวไว้ที่ตัวเรือ	และสถานที่ต่าง	ๆ	ตามข้อ	๕	

(๓)	ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือไม่รับหนังสือ	ไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่เจ้าของเรือ	หรือไม่

ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ

 ข้อ ๙	 ในกรณีที่มีการน�าเรือตามข้อ	๖	วรรคสอง	 ไปจอดไว้ในท่าเทียบเรือของรัฐหรือ 

ของเอกชนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจอดเรือและการดูแลรักษาเรือ	ให้เจ้าท่าเสนอตามล�าดับช้ันถึง

อธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อโปรดพิจารณาให้มีการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ	เงินกองทุน	หรือเงินใด	ๆ	

ของกรมเจ้าท่าชดใช้เป็นค่าใช้จ่ายนั้นไปพลางก่อน

	 ให้เจ้าท่าจัดให้มีการประเมินมูลค่าของวัสดุของเรือและทรัพย์สินต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ในเรือ 

หากปรากฏว่าค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งของมูลค่าวัสดุของเรือและทรัพย์สินต่าง	ๆ	ที่อยู่

ในเรือเมื่อใด	ให้เจ้าท่าด�าเนินการประสานให้หน่วยงานของรัฐน�าไปใช้ประโยชน์	แยกชิ้นส่วนหรือ

ท�าลายเรือ	จ�าหน่ายเรือเป็นเศษวัสดุและทรัพย์สินต่าง	ๆ	ที่อยู่ในเรือ	ตามหมวด	๕	และหมวด	๖	

ต่อไปโดยเร็ว	และหากมีเงินได้เกิดจากการด�าเนินการดังกล่าวให้ชดใช้คืนแหล่งเงินของกรมเจ้าท่า

ตามวรรคแรกด้วย
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หมวด	๔
การสละกรรมสิทธิ์ในเรือ

 ข้อ ๑๐	 หากไม่มีเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนภายในเวลาท่ีก�าหนด 

ตามข้อ	๗	ให้ถือว่าเจ้าของเรือสละกรรมสิทธิ์ในเรือนั้นแล้ว	ให้เจ้าท่ารายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ตามล�าดับชั้น	 และด�าเนินการประสานให้หน่วยงานของรัฐน�าไปใช้ประโยชน์	 แยกช้ินส่วนหรือ 

ท�าลายเรือในกรณีที่ไม่มีหน่วยงานใดรับไปใช้ประโยชน์	 หรือจ�าหน่ายเรือนั้นเป็นเศษวัสด ุ

ตามประกาศนี้	ภายหลังได้ด�าเนินการตามข้อ	๑๑	แล้ว	ต่อไป

 ข้อ ๑๑	 ในกรณีทีถ่อืว่าเจ้าของเรอืสละกรรมสทิธิใ์นเรอืตามข้อ	๑๐	ให้เจ้าท่ามหีนงัสอืแจ้ง

การสละกรรมสิทธิ์ในเรือตามแบบ	 จท.๐๐๔	 ที่แนบท้ายประกาศนี้	 โดยปิดหนังสือดังกล่าว 

ไว้ทีต่วัเรือและสถานทีต่่าง	ๆ	ตามข้อ	๕	(๓)	โดยให้แจ้งสทิธอิทุธรณ์และสทิธใินการเสนอคดต่ีอศาล

ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการปกครองต่อไปด้วย

หมวด	๕
การให้หน่วยงานน�าเรือไปใช้ประโยชน์

 ข้อ ๑๒	 ภายหลังเจ้าของเรือสละกรรมสิทธิ์ในเรือตามหมวด	๔	แล้ว	 ให้เจ้าท่ารายงาน 

และเสนอตามล�าดับชั้นถึงอธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อทราบ	และให้มีหนังสือสอบถามหน่วยงานภายใน

กรมเจ้าท่า	หรือมีหนังสือสอบถามหน่วยงานอื่น	หรือประกาศทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า	ว่ามีความ

ประสงค์จะน�าเรอืไปใช้ประโยชน์ทีไ่ม่เกีย่วข้องกับการท�าการประมงหรอืไม่	โดยให้แจ้งความประสงค์

มายังเจ้าท่าหรือกรมเจ้าท่าภายใน	๖๐	วัน

	 หากมีหน่วยงานของรัฐใดแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง	ให้เจ้าท่ามีหนังสือส่งมอบเรือ

และรับมอบเรือตามแบบ	จท.๐๐๕	ที่แนบท้ายประกาศนี้	และเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับ

เรือให้แก่หน่วยงานนั้น	โดยให้แจ้งเงื่อนไขให้หน่วยงานนั้นทราบด้วยว่าต้องไม่น�าเรือไปใช้เป็นเรือ

ประมงเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือเรือสนับสนุนการประมง	และหากมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตาม

ประกาศนี้ให้เจ้าท่าขอให้หน่วยงานนั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยหากสามารถด�าเนินการได้

	 หากไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์	 ให้ด�าเนินการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ 

หรือจ�าหน่ายเรือเป็นเศษวัสดุตามประกาศนี้ต่อไป
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หมวด	๖
การแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	และการจ�าหน่ายเรือเป็นเศษวัสดุ

 ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า	“คณะกรรมการพิจารณาการแยก 

ชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ”	โดยให้มีองค์ประกอบ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 อธิบดีกรมเจ้าท่า	หรือรองอธิบดีกรมเจ้าท่า	 เป็นประธานคณะกรรมการ

	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

	 (๒)	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานเรือ	หรือผู้แทน	 เป็นกรรมการ

	 (๓)	 ผู้อ�านวยการส�านักความปลอดภัย		 เป็นกรรมการ

	 	 และสิ่งแวดล้อมทางน�้า	หรือผู้แทน

	 (๔)	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	หรือผู้แทน		 เป็นกรรมการ

	 (๕)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา		 เป็นกรรมการ

	 	 หรือผู้แทน	ในพื้นที่ที่เรือนั้นจอดอยู่

	 (๖)	 ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ		 เป็นกรรมการและเลขานกุาร

	 (๗)	 เจ้าหน้าที่ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ		 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ที่ได้รับมอบหมาย

 ข้อ ๑๔	 ภายหลังด�าเนินการตามข้อ	 ๑๒	 แล้ว	 ให้เจ้าท่าท่ีควบคุมดูแลเรือที่ห้ามรับ 

จดทะเบียนซึ่งถือว่าเจ้าของเรือสละกรรมสิทธ์ิในเรือนั้นตามประกาศนี้	 เสนอตามล�าดับชั้นถึง 

คณะกรรมการพิจารณาการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือดังกล่าว

	 ให้คณะกรรมการพิจารณาการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	 มีหน้าที่และอ�านาจในการ 

ก�าหนดวิธีการในการแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือ	และจ�าหน่ายวัสดุเรือแต่ละล�า	ตามท่ีเห็นสมควร	

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ	ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

ผู้ประสงค์ที่จะเข้าซื้อวัสดุด้วย
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หมวด	๗
การด�าเนินการกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตน
พร้อมด้วยหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ

 ข้อ ๑๕	 ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู ้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมด้วยหลักฐาน 

แสดงความเป็นเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือภายในก�าหนดเวลาตามข้อ	 ๗	 ก่อนคืนเรือนั้น 

ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ	ให้เจ้าท่ารวบรวมและคิดค�านวณค่าใช้จ่าย	ได้แก่	ค่าดูแล

รักษาเรือเครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินท่ีอยู่ในเรือ	ค่าเช่าหรือใช้สถานท่ีจอดเรือ	ค่าไฟฟ้า 

ค่าน�้า	ค่าจ้าง	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าพาหนะ	หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดส�าหรับเจ้าหน้าท่ี	 เป็นต้น	และแจ้งให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือให้มาช�าระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าท่าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

แต่ต้องไม่น้อยกว่า	๓๐	วัน	ตามแบบ	จท.๐๐๖	ที่แนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๑๖	 เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือได้ช�าระค่าใช้จ่ายตามข้อ	๑๕	แล้ว	 ให้คืนเรือ 

พร้อมทัง้ให้เจ้าของเรอืหรอืผูค้รอบครองเรอืท�าหนงัสอืรบัรองว่าจะไม่น�าเรอืนัน้ไปใช้เป็นเรอืประมง

เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือเรือสนับสนุนการประมง	ตามแบบ	จท.๐๐๗	ที่แนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือมิได้ช�าระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนดตามข้อ	๑๕	ให้เจ้าท่าท�าหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ	๑๕	อีกครั้ง

	 หากเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือไม่ช�าระค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ด�าเนินการเสนอ

เร่ืองไปยังส�านักงานอัยการเพ่ือขออนุเคราะห์จัดพนักงานอัยการเสนอคดีต่อศาลให้มีค�าพิพากษา

หรือค�าสั่งให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือช�าระค่าใช้จ่าย	และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ

ไม่รับเรือคืนไปให้ร้องขอต่อศาลเพือ่มคี�าสัง่หรือค�าพพิากษาให้ด�าเนนิการกบัเรือ	เครือ่งประกอบเรอื	

รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าวต่อไปด้วย

หมวด	๘
การดูแลรักษาเรือ	เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินต่าง	ๆ	ที่อยู่ในเรือ

 ข้อ ๑๘	 ในการด�าเนนิการดแูลรกัษาเรอื	เครือ่งประกอบเรอื	รวมทัง้ทรพัย์สนิต่าง	ๆ	ทีอ่ยู่

ในเรือที่เจ้าท่าได้ยึดหรืออายัดไว้ตามประกาศนี้	 เจ้าท่าอาจดูแลเอง	หรือมอบหมายให้หน่วยงาน

ราชการและเอกชนด�าเนินการแทนก็ได้	
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	 การให้เอกชนดูแลรักษาเรือ	 เครื่องประกอบเรือ	 รวมท้ังทรัพย์สินต่าง	 ๆ	 ท่ีอยู่ในเรือ 

แทนเจ้าท่าตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคมท่ีออกตามความในมาตรา	๕๔/๘	

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ข้อ ๑๙	 กรณีที่ทรัพย์สินต่าง	ๆ	ที่อยู่ในเรือตามประกาศฉบับนี้เป็นของเสียง่าย	หรือกรณี

ทีเ่รอื	เครือ่งประกอบเรอื	และทรพัย์สนิต่าง	ๆ	ท่ีอยูใ่นเรอืท่ีถูกยดึ	อายดั	หรอืควบคมุไว้ตามประกาศ

ฉบับนี้หากหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย	อาจเกิดอันตรายต่อการเดินเรือ	ชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน	หรืออาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หรืออาจมีค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับ

มูลค่าของเรือ	 เครื่องประกอบเรือ	 และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือ	 เจ้าท่าอาจด�าเนินการให้เอาเรือ 

เครื่องประกอบเรือ	และทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดได้ทันทีเมื่อมีการสละกรรมสิทธิ์ในเรือนั้น

ตามข้อ	๙	ก็ได้	โดยให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ	๑๙

	 เมื่อได้เงินจากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งมาแล้วให้หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการ 

ด�าเนินการตามประกาศนี้	 ส่วนท่ีเหลือให้คืนแก่เจ้าของ	 หากเจ้าของไม่มารับคืนภายใน	 ๑	 ปี 

ให้ส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

หมวด	๙
การขายทอดตลาด

 ข้อ ๒๐	 การขายทอดตลาดเรือ	 เครื่องประกอบเรือ	 และทรัพย์สินต่าง	 ๆ	 ท่ีอยู่ในเรือ 

ทีถู่กยดึ	อายัด	หรอืควบคมุไว้ตามประกาศฉบบันี	้ให้ใช้บงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง

และบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

	 ในกรณีเพือ่ความเหมาะสม	โปร่งใส	และเป็นธรรม	เจ้าท่าอาจเสนอคณะกรรมการพจิารณา

การแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรือ	เพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีารขายทอดตลาดเรอื	เครือ่งประกอบ

เรือและทรัพย์สินต่าง	 ๆ	ที่อยู่ในเรือที่ถูกยึด	 อายัด	 หรือควบคุมไว้ตามประกาศฉบับนี้เพิ่มเติม 

ส�าหรับเรือแต่ละล�าด้วยก็ได้

ประกาศ	ณ	วันที่	๑๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

วิทยา	ยาม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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ที่	คค	.................../.......... ส�านัก/ส�านักงาน...............................

(ที่ตั้ง).................................................

จท.๐๐๑

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

เรื่อง	ขอเชิญให้มาพบเจ้าท่า
เรียน	...........................................................
	 ด้วย...................................................	ในฐานะ	“เจ้าท่า”	ตามพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
ได้ตรวจพบว่ามเีรอื	ชือ่...................................	หมายเลขทะเบยีนเรอื..............................	หมายเลขใบอนญุาตใช้เรอื
..........................	หมายเลข	IMO..........................	ประเภทเรือ...........................	ประเภทการใช้............................
ขนาด..........ตันกรอส	กว้าง............เมตร	ยาว..........เมตร	ลึก..........เมตร	สี............	อัตลักษณ์เรือ..........................
มีชื่อ....................................................	เป็นเจ้าของเรือตามทะเบียน	และ/หรือ	ปรากฎว่า......................................
เป็นผู้ครอบครองเรือดังกล่าวซึ่งจอด/อยู่	ในบริเวณทะเล/ทะเลสาบ/อ่าว/แม่น�้า.....................................................
ต�าบล..................................	อ�าเภอ...............................	จงัหวดั...................................	พกิดั...................................
อาจจะเป็นเรอืไทยทีไ่ด้แจ้งว่าสญูหาย	ถกูข้าศกึยดึ	ถกูเพลงิไหม้โดยสิน้เชงิ	อบัปาง	ท�าลายหรอืถกูละทิง้ตามมาตรา	
๒๒	แห่งพระราชบัญญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญตัิ
เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	/เป็นเรือที่เจ้าของเรือได้อ้างว่า	ได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่น 
โดยไม่สามารถแสดงหลักฐาน	 ไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรือที่ใดตามมาตรา	 ๒๒/๑	 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	
พทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	/เป็นเรอืตามบญัชรีายช่ือเรอืสญูหายถาวรทีอ่ธบิดกีรมเจ้าท่าประกาศ
ก�าหนดตามมาตรา	๘	แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	
พ.ศ.	๒๕๖๑
	 จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือน�าเรือไปจอดและดูแลรักษาไว้	ณ	.................................................
และห้ามเคล่ือนย้ายเรือไว้ชั่วคราวก่อนที่เจ้าท่าจะได้ด�าเนินการตรวจสอบให้ถูกต้อง	ทั้งนี้	ขอให้ท่านน�าเอกสาร 
หลกัฐานเกีย่วกบัเรอืดงักล่าวมาแสดงตนต่อเจ้าท่า	ณ..................................................................................	ภายใน
..........วัน	 นับแต่ได้รับแจ้ง/ได้มีการปิดหนังสือฉบับนี้	 และหากท่านมิได้มาแสดงตนต่อเจ้าท่าภายในก�าหนด 
ระยะเวลาดังกล่าว	เจ้าท่าอาจด�าเนินการยึดหรืออายัด	และควบคุมเรือ	เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่
ในเรือดังกล่าวต่อไป
	 จึงเรียนมาเพื่อด�าเนินการโดยด่วนที่สุดต่อไป

ส�านัก/ส�านักงาน.............................
โทร./โทรสาร..................................

ขอแสดงความนับถือ
(																										)

.............................................
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ห้ามเคลื่อนย้ายเรือ

	 เนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าท่าได้ปรากฎในเบ้ืองต้นพบว่าเรือ	 ช่ือ............................	

หมายเลขทะเบียนเรือ.....................................หมายเลขใบอนุญาตใช้เรือ.................................... 

อาจจะเป็นเรือไทยที่ได้แจ้งว่าสูญหาย	ถูกข้าศึกยึด	ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลายหรือ 

ถูกละทิ้ง	 /เป็นเรือท่ีเจ้าของเรือได้อ้างว่าได้จ�าหน่าย	 จ่าย	 หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถ 

แสดงหลักฐาน	ไม่สามารถตดิตามหรอืตรวจสอบได้ว่าเรอืทีใ่ด	/เป็นเรอืตามบญัชรีายชือ่เรอืสญูหาย

ถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด	ซึ่งเจ้าท่ามีอ�านาจยึดหรืออายัด	และควบคุมเรือ	 เครื่อง

ประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือได้	ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 ดังน้ัน	 จึงขอแจ้งให้เจ้าของหรือผู ้ครอบครองเรือน�าเรือไปจอดและดูแลรักษาไว  ้

ณ	.............................................................และห้ามเคลื่อนย้าย	ท�าลาย	หรือท�าให้เสียหายเรือ 

เคร่ืองประกอบเรือและทรัพย์สินต่าง	 ๆ	 ที่อยู่ในเรือไว้ชั่วคราวจนกว่าเจ้าท่าจะได้ด�าเนินการ 

ตรวจสอบให้ถูกต้อง

จท.๐๐๒

(..........................................)

.............................................

............../................./................
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ที่	.................../.......... ส�านัก/ส�านักงาน...............................

(ที่ตั้ง).................................................

จท.๐๐๓	แผ่นที่	๑

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

เรื่อง	แจ้งยึด	อายัดและควบคุมเรือ	เครื่องประกอบเรือ	รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในเรือ
เรียน	...........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย	บัญชีเรือ	เครื่องประกอบเรือ	และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือที่แจ้งยึดหรืออายัดและควบคุม
	 ด้วย...............................................	ในฐานะ	“เจ้าท่า”	ตามพระราชบัญญตัิเรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรือ	ชื่อ...............................	หมายเลขทะเบียนเรือ.....................
หมายเลขใบอนุญาตใช้เรือ...........................	หมายเลข	IMO.................................	ประเภทเรือ..............................
ประเภทการใช้.....................	ขนาด...............ตนักรอส	กว้าง..................เมตร	ยาว..................เมตร	ลกึ.............เมตร	
ส.ี............อตัลกัษณ์เรอื..................	มชีือ่..................	เป็นเจ้าของเรอืตามทะเบียน	และ/หรือ	ปรากฎว่า..................	
เป็นผู้ครอบครองเรอืดังกล่าว	ซึง่จอด/อยู่	ในบริเวณทะเล/ทะเลสาบ/อ่าว/แม่น�้า.....................	ต�าบล....................
อ�าเภอ.......................	จงัหวดั............................	พกิดั...........................	เป็นเรอืไทยทีไ่ด้แจ้งว่าสญูหาย	ถกูข้าศกึยดึ	
ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลายหรือถูกละทิ้ง	/เป็นเรือที่เจ้าของเรือได้อ้างว่าได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไป
ให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐาน	ไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้	/เป็นเรือตามบัญชีรายชื่อเรือสูญหาย
ถาวรที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก�าหนด	
	 ดังน้ัน	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๒/๑	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	
๒๔๘๑	เพิม่โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	
จึงขอแจ้งยึด/อายัด/ควบคุมเรือ	 เครื่องประกอบเรือ/ทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว	 และขอน�าเรือไปจอดและ 
น�าเคร่ืองประกอบเรือและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าวไปเก็บรักษา	 เพื่อควบคุมไว้ในบริเวณที่ระบุไว้ในเอกสาร 
สิง่ทีส่่งมาด้วย	ท�าเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ประจ�าเรอื	และตดิตัง้เครือ่งมอืควบคมุเรอืหรอืเครือ่งมอือย่างใด	ๆ	มิ
ให้เคลือ่นจากจดุทีจ่อด	โดยหากท่านประสงค์จะคดัค้านการด�าเนนิการดงักล่าวของเจ้าท่าให้ยืน่หนงัสอืคดัค้านต่อ 
เจ้าท่า	ณ.......................................................................................	ภายใน........วัน	นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้	และ
ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรือต่อเจา้ท่า	ณ	..............................
ภายใน.......วัน	นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้	หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือมิได้มาแสดงตนต่อเจ้าท่าภายในเวลา 
ที่ก�าหนดให้ถือได้ว่าเจ้าของเรือได้สละกรรมสิทธิ์ในเรือดังกล่าว
	 ห้ามมิให้ผู้ใดเคล่ือนย้าย	ท�าลาย	ท�าให้เสียหายซึ่งเรือ	 เครื่องประกอบเรือ	และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือ 
ดังกล่าว	เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า	ในการนี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือดังกล่าว
	 จึงเรียนมาเพื่อด�าเนินการต่อไป

ส�านัก/ส�านักงาน.............................
โทร./โทรสาร..................................

ขอแสดงความนับถือ
(																										)

.............................................
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ที่	.................../.......... ส�านัก/ส�านักงาน...............................

(ที่ตั้ง).................................................

จท.๐๐๔

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

เรื่อง	แจ้งการสละกรรมสิทธิ์ในเรือ	เครื่องประกอบเรือ	และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือ
เรียน	...........................................................
อ้างถึง	หนังสือ..........	ที่........./............	ลงวันที่.............................................

	 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ	เจ้าท่าได้แจ้งยดึ/อายดั/ควบคมุเรอื	ชือ่	.................................................
หมายเลขทะเบยีนเรอื................................	หมายเลขใบอนญุาตใช้เรอื...................................	เคร่ืองประกอบเรอื	/
ทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว	และน�าเรือไปจอดและน�าเครื่องประกอบเรือและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าวไป 
เก็บรักษา	 เพ่ือควบคุมไว้ในบริเวณที่เห็นสมควร	ท�าเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ประจ�าเรือ	และติดตั้งเครื่องมือ
ควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด	ๆ	มิให้เคลื่อนจากจุดที่จอด	และขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตน
พร้อมเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัเรอืต่อเจ้าท่า	ณ	.................................	ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	โดยหากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองเรือมาแสดงตนต่อเจ้าท่าภายในเวลาที่ก�าหนดให้ถือได้ว่าเจ้าของเรือได้สละกรรมสิทธ์ิในเรือ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น
	 บัดนี้	ได้พ้นระยะเวลาตามที่เจ้าท่าก�าหนดแล้ว	เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือมิได้มาแสดงตน
ภายในระยะเวลาที่เจ้าท่าก�าหนด	ซึ่งมาตรา	๒๒/๑	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	
เพิม่โดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ให้ถอืว่า
เจ้าของเรอืได้สละกรรมสทิธิใ์นเรอืนัน้แล้ว	เจ้าท่าจะได้ด�าเนนิการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอื	จ�าหน่ายเป็นเศษวสัด	ุ
หรือให้หน่วยงานของรัฐน�าเรือไปใช้ประโยชน์ต่อไป	หากท่านมีความประสงค์คัดค้านผลการสละกรรมสิทธิ์ในเรือ 
ดังกล่าวให้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อเจ้าท่า	ณ...........................................................................	ภายใน....................วัน
นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้
	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ส�านัก/ส�านักงาน.............................
โทร./โทรสาร..................................

ขอแสดงความนับถือ
(																										)

.............................................
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ที่	.................../.......... ส�านัก/ส�านักงาน...............................

(ที่ตั้ง).................................................

จท.๐๐๕

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

เรื่อง	ส่งมอบเรือไปใช้ประโยชน์
เรียน	...........................................................
อ้างถึง	.........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย	.............................................

	 	 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ	..................................ได้แจ้งขอน�าเรือชือ่..........................................	หมายเลข
ทะเบยีนเรอื..........................................	หมายเลขใบอนญุาตใช้เรอื.....................................	ทีเ่จ้าท่าได้ยดึหรอือายดั
และควบคุมเรือไว้	และถือว่าเจ้าของเรือได้สละกรรมสิทธิ์ในเรือแล้วตามมาตรา	๒๒/๑	วรรคสาม	แห่งพระราช
บัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	เพ่ิมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	
๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ไปใช้ประโยชน์	ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น
	 	 .........................................	ในฐานะ	“เจ้าท่า”	ผูย้ดึหรอือายดั	และควบคมุเรือ	เครือ่งประกอบเรอื
และทรพัย์สนิในเรอืดงักล่าว	จงึขอส่งมอบเรอื	เครือ่งประกอบเรอื	และทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นเรอืดงักล่าว	ให้...................
...................................	ใช้ประโยชน์ในราชการ	โดยห้ามมิให้น�าเรือดังกล่าวไปใช้เป็นเรือประมง	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า
หรือเรือสนับสนุนการประมง
	 	 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ส�านัก/ส�านักงาน.............................
โทร./โทรสาร..................................

ขอแสดงความนับถือ
(																										)

.............................................
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ที่	.................../.......... ส�านัก/ส�านักงาน...............................

(ที่ตั้ง).................................................

จท.๐๐๖

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

เรื่อง	 ขอให้ช�าระค่าใช้จ่ายในการยดึ	อายดั	ควบคมุ	ดูแลและรกัษาเรือ	เคร่ืองประกอบเรอื	และทรัพย์สนิทีอ่ยูใ่นเรอื
เรียน	...........................................................
อ้างถึง	.........................................................

	 	 ตามหนงัสอืท่ีอ้างถงึ	.....................................ได้แจ้งให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองเรอืมาแสดงตนต่อ 
เจ้าท่า	ณ..........................................................	พร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรือชื่อ............................................
หมายเลขทะเบยีนเรอื...................................................	และต่อมา.......................................ได้มาแสดงตนต่อเจ้าท่า
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองเรือดังกล่าว	และได้แจ้งความประสงค์จะขอเรือคืนไป 
ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น
	 	 ..............................................	ในฐานะ	“เจ้าท่า”	ท่ีได้ยดึหรอือายดัและควบคมุเรอืดงักล่าวไว้ตาม 
มาตรา	๒๒/๑	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	เพิ่มโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ขอแจ้งให้ท่านช�าระค่าใช้จ่ายในการยึด 
หรืออายัด	 และควบคุม	 ดูแลและรักษาเรือ	 เครื่องประกอบเรือ	 และทรัพย์สินที่อยู ่ในเรือให้แก่เจ้าท่า 
ณ..............................	เป็นจ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้..............................บาท	(.................................................บาทถ้วน)	
ภายใน.................วัน	นับแต่ได้รับหนังสือฉบับน้ี	ก่อนมารับเรือคืนไป	และหากท่านไม่ด�าเนินการช�าระเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดดังกล่าว	เจ้าท่าจะได้ด�าเนินการทางศาลต่อไป
	 	 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ส�านัก/ส�านักงาน.............................
โทร./โทรสาร..................................

ขอแสดงความนับถือ
(																										)

.............................................
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ที่	.................../.......... ส�านัก/ส�านักงาน...............................

(ที่ตั้ง).................................................

จท.๐๐๗

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

เรื่อง	ส่งมอบเรือไปใช้ประโยชน์
เรียน	...........................................................
อ้างถึง	.........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย	.............................................

	 	 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ	...................................ได้แจ้งขอน�าเรอืชือ่.........................................	หมายเลข
ทะเบยีนเรอื..........................................	หมายเลขใบอนญุาตใช้เรอื.....................................	ทีเ่จ้าท่าได้ยดึหรอือายดั
และควบคุมเรือไว้	 และถือว่าเจ้าของเรือได้สละกรรมสิทธ์ิในเรือแล้วตามมาตรา	 ๒๒/๑	 วรรคสาม	 แห่ง 
พระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 เพ่ิมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	
พุทธศักราช	๒๔๘๑	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ไปใช้ประโยชน์	ความละเอียดแจ้งแล้ว	นั้น
	 	 ........................................	ในฐานะ	“เจ้าท่า”	ผูย้ดึหรอือายดั	และควบคมุเรอื	เครือ่งประกอบเรอื 
และทรพัย์สนิในเรอืดงักล่าว	จงึขอส่งมอบเรอื	เครือ่งประกอบเรอื	และทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นเรอืดงักล่าว	ให้...................
...................................	ใช้ประโยชน์ในราชการ	โดยห้ามมิให้น�าเรือดังกล่าวไปใช้เป็นเรือประมง	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า
หรือเรือสนับสนุนการประมง
	 	 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ส�านัก/ส�านักงาน.............................
โทร./โทรสาร..................................

ขอแสดงความนับถือ
(																										)

.............................................
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เรื่อง	ขอรับรองว่าจะไม่น�าเรือไปใช้เป็นเรือประมง	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือเรือสนับสนุนการประมง

จท.๐๐๗

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจ้า...........................................................	นามสกุล	.........................................................................
สัญชาติ...........................	อายุ.............ปี	อยู่บ้านเลขที่....................	หมู่ที่................	ถนน......................................
ตาบล/แขวง.............................	อาเภอ/เขต...............................	จังหวัด...........................	โทร.	…………........………
เจ้าของ/ผูค้รองครองเรอื	ชือ่..........................	หมายเลขทะเบยีนเรอื..............................	หมายเลขใบอนญุาตใช้เรอื
..................................	หมายเลข	IMO.......................................	ประเภทเรอื...................................	ประเภทการใช้
........................	ขนาด.................ตันกรอส	กว้าง...................เมตร	ยาว....................เมตร	ลึก.....................เมตร 
สี................................	อัตลักษณ์เรือ..................................	ขอรับรองว่าจะไม่น�าเรือดังกล่าวไปใช้เป็นเรือประมง	
เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	หรอืเรอืสนบัสนนุการประมง	หากข้าพเจ้าฝ่าฝืน	สนบัสนนุ	หรอืมส่ีวนช่วยให้มกีารฝ่าฝืนน�าเรอื
ดังกล่าวไปใช้เป็นเรือประมง	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	หรือเรือสนับสนุนการประมง	ข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้า...........................................................	นามสกุล	.........................................................................
ในฐานะ............................ได้รบัมอบเรอื	ชือ่...............................	หมายเลขทะเบยีนเรอื.................................ข้างต้น
พร้อมทั้งเครื่องประกอบเรือ	และทรัพย์สินที่อยู่ในเรือดังกล่าว	เมื่อวันที่...........	เดือน.......................	พ.ศ.	............
เวลา.......................น.	ณ	..................................................................	คืนจากเจ้าท่าไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
โดยไม่ปรากฎว่ามีความเสียหายใด	ๆ	และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด	ๆ	จากเจ้าท่าทั้งสิ้น

(..........................................)
..........................................
............./............../............

(..........................................)
..........................................
............./............../............

หนังสือมอบอํานาจ
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	 ตามประกาศกรมเจ้าท่าที	่๒๓๑/๒๕๖๒	ลงวันที	่๑๓	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ให้เจ้าของเรอืประมง

พืน้บ้านทีม่ใีบทะเบยีนเรอื	ใบอนญุาตใช้เรอืทีม่ขีนาดไม่ถงึสบิตนักรอส	หรอืยงัไม่ได้จดทะเบยีนเรอื

และไม่มีใบอนุญาตใช้เรือยื่นค�าขอให้เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการตรวจสอบเรือและท�าเครื่องหมาย 

ที่แสดงอัตลักษณ์เรือ	 ภายในวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 โดยปรากฏว่าได้มีเจ้าของเรือหรือ 

ผู้ครอบครองเรือมายื่นค�าขอเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งระยะเวลาท่ีก�าหนดให้ยื่นค�าขอ 

ให้ตรวจสอบเรือดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่จ�ากัด	 ท�าให้เจ้าของเรือที่อยู ่ในพื้นที่ชุมชนห่างไกล 

ได้แก่	 ในบริเวณชายฝั่งทะเล	หรือที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่าง	ๆ	ไม่สามารถมายื่นค�าขอให้ตรวจสอบ

เรือได้ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว

	 ดังน้ัน	 เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน	 และให้

มาตรการจัดการเรือประมงพื้นบ้านในการตรวจสอบและท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของประเทศ	อาศัยอ�านาจตามความ 

ในข้อ	๔	ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ท่ี	๙/๒๕๖๒	เรื่อง	การยกเลิกประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น	ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ข้อ	๑	

และข้อ	๒	ของบัญชีสี่ท้ายค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๙/๒๕๖๒	และประกาศ

กองทัพเรือ	 เรื่อง	 แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุม 

ลงวันท่ี	 ๓๑	 ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ตาราง	๔	ประกอบกับข้อ	๔	 ของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๒๒/๒๕๖๐	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	 เพิ่มเติม	ครั้งท่ี	๔	ลงวันท่ี	๔	 เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๖๐ 

อธิบดีกรมเจ้าท่า	จึงออกประกาศไว้	ดังนี้

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่	๑/๒๕๖๓

เรื่อง	ให้น�าเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่า

ตรวจสอบเพิ่มเติม	ครั้งที่	๒
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 ข้อ ๑	 ให้ขยายระยะเวลาในการยื่นค�าขอให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบเรือและ 

ท�าเครือ่งหมายทีแ่สดงอตัลกัษณ์เรอื	ตามข้อ	๑	ของประกาศกรมเจ้าท่าที	่๒๓๑/๒๕๖๒	ลงวนัที	่๑๓

ธนัวาคม	๒๕๖๒	จากเดมิสิน้สดุในวนัที	่๒๗	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ขยายเป็นวันที	่๒๐	มกราคม	๒๕๖๓	

 ข้อ ๒ ให้ขยายก�าหนดระยะเวลาการตรวจสอบเรือและท�าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์

เรือตามข้อ	๒	ของประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๒๑๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	จากเดิม

สิ้นสุดในวันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒	ขยายเป็นวันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๓	

	 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

วิทยา	ยาม่วง

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทย	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

คล่องตัว	 เหมาะสม	สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	และเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖

อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๖	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา	๓๔	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๒	 บรรดาประกาศ	ค�าสั่งหรือระเบียบอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๓	 ในระเบียบนี้

	 “การจดทะเบยีนรบัใบอนญุาตใช้เรอื”	หมายถงึ	การออกใบอนญุาตใช้เรอืส�าหรบัเรอื	ทีไ่ม่ได้รบัใบอนญุาต

ใช้เรือมาก่อน

	 “การจดทะเบียนเรอืไทย”	หมายถงึ	การจดทะเบยีนรบัรองความเป็นเรอืไทยตามพระราชบญัญตัเิรอืไทย	

พุทธศักราช	๒๔๘๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 “สมุดทะเบียน”	หมายถึง	สมุดส�าหรับลงรายการในใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทย

	 “ล.ป.ว.”	หมายถึง	สมุดส�าหรับลงรายการปฏิบัติงานประจ�าวัน	ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

	 “บตัรประจ�าตวับคุคล”	หมายถงึ	บตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืบตัรประจ�าตัวของบคุคล	ซึง่ได้รบัยกเว้น

ไม่ต้องมบีตัรประจ�าตวัประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอืใบส�าคญัประจ�าตวัคนต่างด้าว	

หรือหนังสือเดินทางส�าหรับชาวต่างประเทศ	

หมวด	๑
การจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ

 ข้อ ๔	 การขอจดทะเบียนรบัใบอนญุาตใช้เรอืให้ผูถื้อกรรมสทิธ์ิเรอื	ผูแ้ทนหรอืตัวแทน	ทีช่อบด้วยกฎหมาย 

ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	 เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ	ณ	ส�านักมาตรฐาน

ทะเบียนเรือ	กรมเจ้าท่า	หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ

พ.ศ.	๒๕๖๓
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	 (๑)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

 (๒)	 หนงัสอืรบัรองการได้มาของตวัเรอืและเครือ่งจกัร	ตามแบบ	ก.	หรอื	แบบ	ข.	ทีแ่นบท้ายกฎกระทรวง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือ

ส�าหรับโดยสาร	 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	พระพุทธศักราช	๒๔๕๖	และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	

		 (๓)	 ภาพถ่ายด้านข้างเต็มล�าของเรือทั้งสองด้าน	ซึ่งเจ้าพนักงานตรวจเรือได้บันทึกหมายเลขใบส�าคัญ

รับรองการตรวจเรือและลงลายมือชื่อในภาพด้านหลังเรียบร้อยแล้ว	จ�านวน	๒	ภาพ

		 (๔)	 ส�าเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารในกรณีมีผู้โดยสาร

		 (๕)	 กรณีผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืเป็นบคุคลธรรมดา	เมือ่มายืน่ค�าร้องด้วยตนเอง	ให้ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืทกุคน

ลงลายมือชื่อในค�าร้อง	ก.๕	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	พร้อมทั้งแสดงบัตรประจ�าตัวบุคคลเพ่ือให้นายทะเบียนเรือ 

จัดท�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 ถ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือมิได้มายื่นค�าร้องด้วยตนเอง	ให้มอบอ�านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาด�าเนินการแทนด้วย 

ใบมอบอ�านาจ	 แบบ	 บ.๙๒	 ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 หรือด้วยหนังสือมอบอ�านาจอันชอบด้วยกฎหมายของ 

ผูถ้อืกรรมสิทธิเ์รอืนัน้	และให้ผูรั้บมอบอ�านาจเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในค�าร้อง	ก.๕	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้โดยต้องแสดง

บัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้รับมอบอ�านาจเพื่อให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลดังกล่าวเก็บไว้

เป็นหลักฐาน	 พร้อมด้วยส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือ	 ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให ้

นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย

		 (๖)	 กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือเป็นนิติบุคคล	ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจ	 ให้ผู้มีอ�านาจลงนาม 

แทนนิติบุคคล	 เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราประจ�าส�านักงานของนิติบุคคลน้ันในค�าร้อง	ก.๕	ที่แนบท้าย

ระเบียบนี้	 โดยต้องแสดงบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลเพ่ือให้นายทะเบียนเรือ 

จัดท�าส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลดังกล่าวเก็บไว้เป็นหลักฐาน	พร้อมด้วยส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

ซึ่งออกให้และรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ไม่เกิน	 ๖	 เดือน	 โดยผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือรับรองส�าเนาถูกต้อง	มอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน

	 ถ้าผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคลผู้ถอืกรรมสทิธิเ์รอืดงักล่าว	มไิด้มายืน่ค�าร้องด้วยตนเอง	ให้มอบอ�านาจ

ให้ผูห้นึง่ผูใ้ดมาด�าเนนิการแทนด้วยใบมอบอ�านาจ	แบบ	บ.๙๒	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้หรือ	ด้วยหนงัสอืมอบอ�านาจ

อนัชอบด้วยกฎหมายของนติบิคุคลน้ัน	และให้ผูร้บัมอบอ�านาจเป็นผูล้งลายมือชือ่ใน	ค�าร้อง	ก.๕	ท่ีแนบท้ายระเบยีบ

นี	้โดยต้องแสดงบตัรประจ�าตวับคุคลของผูร้บัมอบอ�านาจเพือ่ให้นายทะเบยีนเรอืจดัท�าส�าเนาบตัรประจ�าตวับคุคล

ดงักล่าวเก็บไว้เป็นหลกัฐาน	พร้อมด้วยส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน	ซึง่รบัรองจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า

ไม่เกิน	๖	เดือน	และส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือซึ่งรับรอง

ส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย

  (๗)	 กรณผีูถ้อืกรรมสทิธิเ์รือซ่ึงเป็นส่วนราชการในราชการบรหิารส่วนกลาง	หรือราชการบรหิารส่วนภมูภิาค 

หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น	หรือรัฐวิสาหกิจ	ให้หัวหน้าส่วนราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

ในค�าร้อง	ก.๕	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้หรอืจะใช้หนงัสอืราชการของส่วนราชการนัน้มอบหมายให้ผูใ้ดมาด�าเนนิการ

แทนก็ได้
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		 (๘)	 การลงลายมือชื่อและการประทับตราประจ�าส�านักงานของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือในค�าร้อง	 ก.๕ 

ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 หรือใบมอบอ�านาจหรือหนังสือมอบอ�านาจของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือดังกล่าว	 ให้จัดการ 

ลงลายมือชื่อและประทับตราประจ�าส�านักงานเพิ่มไว้ให้เพียงพอแก่การตัดเป็นหลักฐานลงสมุดทะเบียน

 ข้อ ๕ การชี้แจงการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตัวเรือ	 เครื่องจักรเรือ	 หรือตัวเรือพร้อมด้วยเครื่องจักร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือต้องชี้แจงโดยละเอียดและชัดเจน	

	 กรณทีีเ่ป็นการได้กรรมสทิธิเ์รอืมาโดยสัง่ต่อขึน้ใหม่	หรอืซือ้มาจากต่างประเทศ	ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืต้องมี

ส�าเนาเอกสารข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย	 (MOA)	และถ้าเป็นเรือที่เคยจดทะเบียนในต่างประเทศ 

มาก่อน	ต้องมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือ	

	 กรณีหลักฐานที่เป็นภาษาต่างประเทศ	ต้องจัดให้มีค�าแปลเป็นภาษาไทย	แนบมาพร้อมกับค�าขอด้วย	

 ข้อ ๖	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ตามข้อ	๔	และข้อ	๕	แล้ว 

ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตรวจสอบ	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ความมีอยู่จริงและความถูกต้องของเรือ	โดยให้ไปตรวจสอบเรือ	และสถานที่ที่เรือนั้นอยู่	พร้อมทั้ง

ถ่ายภาพเรอื	ด้านข้างล�าเรอืท้ังสองด้าน	ดาดฟ้าเรอื	สะพานเดนิเรอื	เคร่ืองยนต์เรอื	ฯลฯ	และอาจท�าการบนัทึกถ้อยค�า 

ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	และบคุคลต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้บนัทกึผลการตรวจสอบ	เพือ่มาประกอบการพจิารณา	และ

ให้ผูถ้อืกรรมสิทธ์ิเรอื	ผู้แทนหรอืตวัแทนท่ีชอบด้วยกฎหมายด�าเนินการให้นายทะเบยีนเรอื	ไปตรวจสอบเรอืนัน้ด้วย	

	 (๒)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ	 หากเห็นว่ายังมีข้อสงสัยหรือข้อที่คลาดเคล่ือนหรือไม่ถูกต้อง 

ให้แจ้งส�านักมาตรฐานเรือหรือเจ้าพนักงานตรวจเรือไปทบทวนแก้ไข

	 (๓)	 ตรวจสอบว่าเป็นเรือที่ต้องมีแบบแปลนเรือหรือไม่	ได้จัดท�าแบบแปลนเรือแล้วหรือไม่	มีการอนุมัติ

แบบแปลนเรือแล้วหรือไม่	และแบบแปลนเรือดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่	

	 (๔)	 ตรวจสอบว่าเป็นเรือที่ต้องมีการจัดท�าสัญญาคนประจ�าเรือหรือไม่	 ได้จัดท�าสัญญา	คนประจ�าเรือ

โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่	

	 (๕)	 ตรวจสอบว่าเป็นเรือที่ต้องอยู่ในระบบแจ้งเข้าและออก	(NSW)	หรือไม่	ได้เข้าอยู่ในระบบ	แจ้งเข้า

และออก	(NSW)	แล้วหรือไม่	และได้ด�าเนินการแจ้งเข้าและออกโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่

	 หากเหน็ว่าการด�าเนนิการยงัไม่ถกูต้อง	ให้แจ้งผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทน	ทีช่อบด้วยกฎหมาย	

หรือผู้ย่ืนค�าร้องขอใบอนุญาตใช้เรือ	 รวมทั้งส�านักมาตรฐานเรือ	 กองคนประจ�าเรือ	 เจ้าพนักงานตรวจเรือ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน	ก่อนด�าเนินการออกใบอนุญาตใช้เรือ	

 ข้อ ๗	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้ตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 ถ้าปรากฏว่าเรือล�าที่น�ามาขอ 

จดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนเรือไทย	 ให้นายทะเบียนเรือแจ้งให ้

ผู้ยื่นค�าร้องจดทะเบียนเรือไทยด้วย	 และเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องโดยบริบูรณ์แล้ว	 ให้ท�าการตรวจสอบชื่อเรือ 

จากฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือว่าช่ือเรือที่แสดงความจ�านงขอต้ังนั้นซ�้ากับชื่อเรืออ่ืนท่ีได้รับใบอนุญาตใช้เรือ 

อยู่ก่อนหรือไม่	ถ้าปรากฏว่าซ�้าต้องจัดให้ตั้งชื่อเรือเสียใหม่จนกว่าจะไม่ซ�้า

 ข้อ ๘	 การขอต้ังชื่อเรือตามข้อ	๗	ให้นายทะเบียนเรือพิจารณาว่าชื่อท่ีขอต้ังนั้นสมควรอนุญาตให้ใช้ได้

หรือไม่เพียงใด	โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

		 (๑)	 ต้องไม่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 รัชทายาท	 หรือพระบรมวงศานุวงศ ์
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หรือราชทินนาม	เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต

		 (๒)	 ต้องไม่เป็นค�าหยาบ	หรือมีความหมายหยาบคาย	หรือมีเจตนาจะให้เป็นการเสียดสีผู้อื่น

		 (๓)	 ต้องไม่เป็นชือ่ทีอ่าจก่อให้เกดิส�าคญัผดิว่า	ส่วนราชการ	กระทรวง	ทบวง	กรม	ราชการส่วนท้องถิน่	

หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ	หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ

		 ส่วนการขอต้ังชื่อเรือซ�้า	ๆ	กันส�าหรับเรือหลายล�า	ให้มีเลขล�าดับต่อท้ายเพ่ือให้เป็นเรือที่มีชื่อไม่ซ�้ากัน	

ให้ใช้ได้เฉพาะเรือที่เป็นของเจ้าของรายเดียวกันหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรือนั้น

 ข้อ ๙	เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้ตรวจสอบและพจิารณาเหน็สมควรอนญุาตให้ใช้ชือ่เรอืได้ตามทีข่อตัง้แล้ว	

ให้ออกเลขทะเบียนใบอนุญาตใช้เรือแก่เรือน้ัน	 โดยกรอกเลขทะเบียนใบอนุญาตใช้เรือที่ออกให้ลงในค�าร้อง	ก.๕ 

ที่แนบท้ายระเบียบนี้

 เลขทะเบยีนใบอนุญาตใช้เรือทีอ่อกให้ตามวรรคหนึง่	ให้ใช้เลขรหสัตามทีส่�านกัแผนงานก�าหนด	และให้ส�านกั	

มาตรฐานทะเบียนเรือจัดส่งให้ที่ท�าการทะเบียนเรือต่าง	ๆ	เพื่อออกให้แก่เรือที่ขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือ 

 ข้อ ๑๐	 เมื่อได้มีการตั้งชื่อเรือและให้เลขทะเบียนใบอนุญาตใช้เรือแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ	ตามชนิดและขนาดของเรือตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุ	การเรียก

เก็บเงินไว้ในค�าร้อง

 ข้อ ๑๑	 เมื่อได้ปฏิบัติการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ	๑๐	เรียบร้อยแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือ 

ออกใบอนุญาตใช้เรือด้วยแบบ	บ.๙๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 โดยน�าข้อมูลของเรือ	 จากค�าร้องขอจดทะเบียน 

รับใบอนุญาตใช้เรือ	ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ	และหลักฐานอื่น	ๆ	บันทึกลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	

และสแกนเอกสารทีเ่กีย่วข้องเข้าจดัเกบ็ในระบบจดัเกบ็เอกสารทะเบยีนเรอือิเลก็ทรอนกิส์	เสรจ็แล้วพมิพ์ใบอนญุาต

ใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์	(เครื่อง	PASS	BOOK)

	 ช่องลงนามเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต	ให้นายทะเบียนเรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ลงนามโดยกรอกนาม

นายทะเบียนเรือนั้นไว้ใต้ลายมือชื่อที่ลงนาม

	 ส�าหรับเรือที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ	ให้กรอกข้อความด้านภาษาอังกฤษของใบอนุญาตใช้เรือด้วย	

	 กรณีเรือที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือเป็นส่วนราชการ	หรือรัฐวิสาหกิจ	ให้ประทับตราค�าว่า	“เรือราชการ”	ด้วย

หมึกสีแดงไว้บริเวณที่ว่างมุมบนด้านขวาของใบอนุญาตใช้เรือ	

	 กรณีเรือส�าราญและกีฬา	 และเรือที่ต้องจดทะเบียนเป็นเรือไทย	 แต่มิได้ใช้ท�าการค้าในน่านน�้าไทย 

ให้ประทับตราว่า	“ใช้ส่วนบุคคล”	ด้วยหมึกสีแดงไว้บริเวณที่ว่างมุมบนด้านขวาของใบอนุญาตใช้เรือ	

	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบให้มีการเขียนชื่อเรือ	 เลขทะเบียนเรือ	 และเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ 

ตามระเบียบนี้	ก่อนส่งมอบใบอนุญาตใช้เรือให้ผู้ยื่นค�าร้อง

 ข้อ ๑๒	 เมื่อด�าเนินการตามข้อ	๑๑	เสร็จสิ้นแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติดังต่อไปนี้

		 (๑)	 รวบรวมค�าร้องและเอกสารอนัเกีย่วกบัการออกใบอนญุาตใช้เรอืไว้และลงรายการใน	ล.ป.ว.	ก�ากับ

เป็นรายงานการออกใบอนุญาตใช้เรือประจ�าวันด้วย

		 (๒)	 คัดข้อความต่าง	ๆ	ในใบอนุญาตใช้เรือ	กรอกลงสมุดทะเบียน	และให้ตัดลายมือชื่อหรือตราประจ�า

ส�านักงานของผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือในค�าร้องหรือหนังสือมอบอ�านาจหรือเอกสารอ่ืนปิดลงที่ช่องลายมือชื่อใน 

สมุดทะเบียนด้วย	
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หมวด	๒
การจดทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๑๓	 การขอจดทะเบียนเรือไทยให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือ	 ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ยื่นค�าร้องตามแบบ	บ.๕๗	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	 เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ	ณ	ส�านักมาตรฐาน

ทะเบียนเรือ	กรมเจ้าท่า	หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตาม	ข้อ	๔	(๕)	 (๖)	 (๗) 

และ	(๘)	และเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบส�าคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย

		 (๒)	 กรณผีูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืเป็นนติบิคุคลซึง่มิใช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	ให้น�าส�าเนาใบส�าคญัแสดง

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	 หนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับหรือรายงาน	 การประชุมจัดต้ังบริษัท 

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ไม่เกิน	๖	เดือน	โดย	ผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

รับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานเพิ่มด้วย	เว้นแต่	นิติบุคคลน้ันเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

ให้เพิ่มเฉพาะใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

		 (๓)	 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

		 	 (ก)	 กรณีที่เป็นการได้กรรมสิทธิ์เรือมาโดยการซื้อขายตัวเรือ	 เคร่ืองจักร	หรือตัวเรือ	พร้อมด้วย

เครือ่งจักร	ทุกกรณต้ีองมใีบเสรจ็รบัเงนิ	หรอืใบส�าคญัแสดงการรบัเงนิจากผูข้าย	หรอืหนงัสอืสญัญาซือ้ขายมาแสดง	

และมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน	และถ้าการซื้อขายนั้นเป็นการซื้อขายด้วยการผ่อนช�าระเงิน	ต้องมี

หนังสือหรือบันทึกแสดงการยินยอมให้น�าเรือมาจดทะเบียนจากผู้ขายมาแสดงและมอบให้นายทะเบียนเรือไว ้

เป็นหลักฐาน	

		 	 (ข)	 กรณีที่เป็นการได้กรรมสิทธิ์เรือมาโดยการจ้างต่อขึ้นใหม่

		 	 	 ๑)	 ถ้าผูร้บัจ้างต่อเรอืเป็นบคุคลธรรมดา	ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รือต้องน�าใบเสรจ็รบัเงนิ	ค่าวสัดแุละ

อปุกรณ์ต่าง	ๆ	ทีเ่พยีงพอแก่การต่อเรอื	ใบเสรจ็รบัเงนิค่าแรงของผูร้บัจ้างต่อเรอืทีปิ่ดอากรถูกต้อง	ตามประมวลรษัฎากร 

และส�าเนาบตัรประจ�าตวับคุคลของผูร้บัจ้างต่อเรอื	ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้อง	มอบให้นายทะเบยีนเรอืไว้เป็นหลกัฐาน

		 	 	 ๒)	 ถ้าผูร้บัจ้างต่อเรอืเป็นนติิบคุคล	ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืต้องน�าใบเสรจ็รบัเงนิหรอืใบส�าคญัแสดง

การรับเงิน	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่รับจ้างต่อเรือพร้อมส�าเนา 

สัญญาจ้างต่อเรือ	(ถ้ามี)	ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน

		 	 (ค)	 กรณีที่เป็นการได้กรรมสิทธิ์เรือมาโดยการต่อข้ึนเอง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือต้องน�าใบเสร็จรับเงิน

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่เพียงพอแก่การต่อเรือมาแสดงและมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน

   (ง)	 เอกสารหลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ	์ซ่ึงผู้ขอได้น�ามาแสดงในการขอจดทะเบียนนัน้	ให้นายทะเบียนเรอื 

เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกอย่าง	 เว้นแต่เอกสารใดที่จะเรียกต้นฉบับไว้ไม่ได้	 เพราะเป็นหลักฐานอันผู้ขอจ�าต้องมีไว้ 

เพือ่ประโยชน์ในการอืน่ด้วย	กใ็ห้นายทะเบยีนเรอืถ่ายส�าเนาเอกสารพร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้องเก็บไว้เป็นหลกัฐาน

แทนทุกฉบับด้วย

		 (๔)	 ส�าเนาประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือชั้นไม่ต�่ากว่าที่ก�าหนดในใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

	 (๕)	 ใบทะเบียนเรือชั่วคราว	กรณีมีการออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว
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 ข้อ ๑๔	 กรณีเรือที่ขอจดทะเบียนเรือไทยเป็นเรือที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือมาก่อนแล้ว	ให้ใช้	ชื่อเรือและ

เลขทะเบียนใบอนุญาตใช้เรือเดิม	เป็นชื่อและเลขทะเบียนส�าหรับการจดทะเบียนเรือไทย	

		 กรณีเป็นเรือที่มิได้รับใบอนุญาตใช้เรือมาก่อน	ให้ตั้งชื่อและใช้ชื่อเรือและเลขทะเบียนใบอนุญาตใช้เรือ

ตามข้อ	๗	ข้อ	๘	และ	ข้อ	๙	ก่อนด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง

 ข้อ ๑๕	 ก่อนด�าเนินการจดทะเบียนเรือไทย	 ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตรวจสอบและด�าเนินการ

ตามข้อ	๖	ด้วย	

 ข้อ ๑๖	 เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้รบัค�าร้องขอจดทะเบยีนเรอืไทยพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตาม	ข้อ	๑๓	

เหน็ว่าเป็นเรอืทีม่ขีนาดตามมาตรา	๘	และผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืมลีกัษณะโดยถูกต้องตามมาตรา	๗	หรอืมาตรา	๗	ทว	ิ

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	ให้รับจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้	เว้นแต่

เรือที่มีประเภทการใช้เป็นส�าราญและกีฬาห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็นเรือไทย

 ข้อ ๑๗ การรับจดทะเบียนเรือไทย	ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนเป็นเรือไทยในอัตรา 

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง

 ข้อ ๑๘	 การท�าเครื่องหมายที่ตัวเรือ	ส�าหรับเรือกลทุกชนิดและเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล	ให้เป็นหน้าที่

ของผู้ขอจดทะเบียนเรือเป็นผู้จัดท�าและน�ามาแสดงต่อนายทะเบียน	

	 กรณีเรืออื่นนอกจากเรือตามวรรคหนึ่ง	 ซ่ึงขอจดทะเบียนเป็นเรือไทยครั้งแรก	 ให้เป็นหน้าที่ของ 

นายทะเบียนเรือเป็นผู้จัดท�าให้เครื่องหมาย	ดังนี้

	 (๑)	 เรือเดินทะเล	ที่ใช้เดินในทะเลลึก

	 	 (ก)	 ให้มชีือ่เรอืไว้ทีห่วัเรอืภายนอกทัง้สองข้าง	ณ	ที	่ๆ	เหน็ได้เด่นชดั	และให้มชีือ่เรอืกบัชือ่เมอืงท่า

ที่เรือนั้นขึ้นทะเบียนไว้ที่ท้ายเรือภายนอกด้วย

		 	 ตัวอักษรชื่อเรือที่หัวเรือต้องเป็นอักษรไทยและมีอักษรโรมันตัวใหญ่ก�ากับอยู่ด้วย	ส่วนตัวอักษร 

ชื่อเรือและชื่อเมืองท่าที่ท้ายเรือต้องเป็นอักษรโรมันตัวใหญ่

		 	 สีตัวอักษรต้องเป็นสีอ่อนในเมื่อสีพื้นเป็นสีเข้ม	 และต้องเป็นสีเข้มในเมื่อสีพื้นเป็นสีอ่อน 

ขนาดตัวอักษรต้องได้สัดส่วนกับขนาดของเรือและต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร

		 	 (ข)	 เลขทะเบียนเรือและเลขจ�านวนตันกรอสของเรือต้องสลักเป็นตัวเลขอารบิก	และอักษรโรมัน 

ไว้ทีข่ือ่กลางล�า	ถ้าไม่มชีือ่ดงักล่าวแล้วต้องสลกัไว้ทีต่วัเรอืภายในตอนหวัเรอืขวา	และทาส	ีรอยสลกันัน้ให้เหน็เด่นชดั 

		 	 (ค)	 อัตรากินน�้าลึก	 ไว้ที่แนวหัวเรือและท้ายเรือภายนอกทั้งสองข้างเป็นเลขอารบิก	บอกอัตรา 

กินน�้าลึกเป็นเดซิเมตรทุก	ๆ	สองเดซิเมตร

	 	 สีตัวเลข	ต้องเป็นสีอ่อนในเมื่อสีพื้นเป็นสีเข้มและต้องเป็นสีเข้มในเมื่อสีพื้นเป็นสีอ่อน

		 	 ขนาดตัวเลขแต่ละตัวต้องสูงสิบเซนติเมตร	และให้ฐานตัวเลขเป็นแนวอัตรากินน�้าลึก

		 (๒)	 เรือกลล�าน�้าและเรือกลชายทะเล

	 	 (ก)	 ชื่อเรือ	ไว้ที่หัวเรือภายนอกทั้งสองข้าง	ณ	ที่	ๆ	เห็นได้ชัดเจน

		 	 ตวัอกัษร	เรอืกลล�าน�า้ทีม่ไิด้เดนิติดต่อกบัอาณาเขตต่างประเทศต้องเป็นอกัษรไทย	เรอืกลชายทะเล

และเรือกลล�าน�้าที่เดินติดต่อกับอาณาเขตต่างประเทศต้องเป็นอักษรไทยและอักษรโรมันตัวใหญ่ก�ากับอยู่ด้วย

	 	 สีและขนาดตัวอักษร	 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรือเดินทะเลที่มีลักษณะส�าหรับใช้เดินในทะเลลึก 
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ส่วนความสูงให้สมส่วนกับขนาดของเรือ

	 	 (ข)	 เลขทะเบียนเรือและเลขจ�านวนตันกรอสของเรือ	ต้องสลักเป็นตัวเลขไทยไว้ที่ตัวเรือภายใน 

ตอนหวัเรือขวา	และทาสีรอยสลักน้ันให้เห็นเด่นชดั	กับให้มเีลขทะเบียนเป็นเลขไทยไว้ทีห่วัเรอืภายนอกทัง้สองข้างด้วย

	 (๓)	 เรือที่มิใช่เรือกล

 เลขทะเบยีนเรอืและเลขจ�านวนตนักรอสของเรอื	ต้องสลกัเป็นตวัเลขไทยไว้ทีต่วัเรอืภายในตอนหวัเรอืขวา 

และทาสรีอยสลกันัน้ให้เหน็เด่นชดั	กบัให้มชีือ่เรอืและเลขทะเบยีนเป็นเลขไทยไว้ทีห่วัเรอืภายนอกทัง้สองข้างด้วย

	 (๔)	 เรือประมง

	 นอกจากต้องมีเครื่องหมายถาวรดังกล่าวไว้ใน	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	แล้วแต่กรณี	ต้องมีอักษร	ป.	ขนาดพอ

สมส่วนกับตัวเรือไว้ที่หัวเรือภายนอกทั้งสองข้างให้เห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันในระยะไม่น้อยกว่า	๒๐๐	เมตร	

	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบการท�าเครื่องหมายที่ตัวเรือให้ถูกต้องตามข้อนี้	ก่อนส่งมอบใบอนุญาตใช้

เรือและใบทะเบียนเรือไทยให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทน	ที่ชอบด้วยกฎหมาย	

 ข้อ ๑๙ เมืองท่าขึน้ทะเบียนของเรอืให้ถอืเอาชือ่สถานทีท่ีย่ืน่ค�าร้องตามข้อ	๑๓	เป็นเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนเรือ

 ข้อ ๒๐	 การลงนามและประทับตราในใบทะเบียนเรือไทย	ให้เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนเรือผู้ได้รับแต่งตั้ง 

โดยให้พิมพ์ชื่อนายทะเบียนเรือนั้นไว้ใต้ลายมือชื่อที่ลงนามด้วย

 ข้อ ๒๑	 เมื่อได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือออกใบทะเบียนเรือไทย 

ตามแบบ	บ.๕๓	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	

	 การออกใบทะเบียนเรือไทย	ให้น�าข้อมูลของเรือจากค�าร้องขอจดทะเบียนเรือไทย	ใบส�าคัญแสดงการ

ตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย	และหลักฐานอื่น	ๆ	บันทึกลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์	 เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่าน 

ทางเครื่องพิมพ์	(เครื่อง	PASS	BOOK)	

	 ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบให้มีการเขียนชื่อเรือ	 เลขทะเบียนเรือ	 และเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ 

ตามระเบียบนี้	ก่อนส่งมอบใบทะเบียนเรือไทยให้ผู้ยื่นค�าร้อง

 ข้อ ๒๒ เมื่อด�าเนินการตามข้อ	๒๑	เสร็จสิ้นแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ

การจดทะเบยีนเรอืไทย	เพือ่ส่งให้ส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื	อนัเป็นทีท่�าการทะเบยีนเรือกลางท�าการตรวจสอบ

และเก็บไว้เป็นหลักฐาน	แล้วให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติตามข้อ	๑๒	โดยอนุโลม	ส�าหรับที่ท�าการทะเบียนเรืออื่น 

ซึ่งมิใช่ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ให้ถ่ายส�าเนาเอกสารทุกฉบับเช่นเดียวกัน	เพ่ือเก็บไว้	 เป็นหลักฐานส�าหรับ

ที่ท�าการทะเบียนเรือนั้น

หมวด	๓
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

 ข้อ ๒๓	 การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 เป็นรายล�า 

ต่อนายทะเบียนเรือ	ณ	ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	กรมเจ้าท่า	หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	พร้อมด้วย

เอกสารหลักฐาน	ดังนี้	
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		 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ	

		 (๒)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ	

		 (๓)	 ส�าเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสาร	ในกรณีมีผู้โดยสาร

 ข้อ ๒๔	 การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือในกรณีสูญหายหรือช�ารุดให้ยื่นค�าร้องตามแบบ	บ.๘๑	ที่แนบ

ท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	ณ	ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	กรมเจ้าท่า	หรือ	ส�านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคสาขา	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)		กรณีใบอนุญาตใช้เรือสูญหาย

		 	 (ก)		ใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีต�ารวจ

   (ข)		 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรือตวัแทนท่ีชอบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

		 (๒)		กรณีใบอนุญาตใช้เรือช�ารุด

		 	 (ก)		ใบอนุญาตใช้เรือ

		 	 (ข)		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ยื่นค�าร้อง

	 เมื่อได้รับค�าร้องและเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือส่งเรื่องไปตรวจสอบ 

จากสารบบทะเบียนเรือกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาสมุดทะเบียนของส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือส�านักงานเจ้าท่า

ภมูภิาคสาขา	เมือ่ได้ผลตรวจสอบแล้ว	ให้ส่งแบบ	บ.๘๑	ไปยงัส�านกัมาตรฐานเรอืหรอืส�านกังานเจ้าท่าภมูภิาคสาขา

เพื่อออกใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ	

		 เมื่อออกใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือแล้ว	ให้ยังส�านักมาตรฐานเรือหรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	

ส่งแบบ	บ.๘๑	ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ	และเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	มายังนายทะเบียนเรือ	

	 เมือ่ได้ด�าเนนิการตามวรรคก่อนเสรจ็สิน้แล้ว	ให้ผูข้อต่ออายใุบอนญุาตใช้เรอืน�าส�าเนาสญัญาประกนัภยั

และกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารมายื่นด้วยในกรณีเป็นเรือที่มีผู้โดยสาร

 ข้อ ๒๕	 ก่อนด�าเนินการต่อใบอนุญาตใช้เรือ	ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตรวจสอบและด�าเนินการ

ตามข้อ	๖	ด้วย	

 ข้อ ๒๖	 เมื่อได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุ	และการตรวจสอบสารบบทะเบียน	(ถ้ามี)	ตามที่

ก�าหนดในกฎกระทรวงแล้วหมายเหตุ	การเรียกเก็บเงินนั้นไว้ในค�าร้อง	ก.๕	หรือ	บ.๘๑	โดยบันทึกจ�านวนเงิน 

เล่มที่	เลขที่	ของใบเสร็จรับเงิน	แล้วให้ผู้มีหน้าที่รับเงินลงนามและวันเดือนปีก�ากับไว้

		 ให้นายทะเบยีนเรอืหมายเหตรุายการต่ออายใุบอนญุาตใช้เรอืโดยบนัทกึข้อมลูการต่ออาย	ุลงในฐานข้อมลู

ระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เสรจ็แล้ว	พมิพ์ใบอนญุาตใช้เรอืผ่านทางเครือ่งพมิพ์ทีช่่องเอกสารแนบท้าย	เว้นแต่	ช่องเอกสารแนบท้ายหมดหรอื 

ใบอนุญาตใช้เรือสูญหายหรือช�ารุด	ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือฉบับใหม่	โดยพิมพ์ข้อมูลของเรือลงใบอนุญาตใช้เรือ

ฉบับใหม่ผ่านทางเครื่องพิมพ์	แล้วให้นายทะเบียนเรือลงนาม	พร้อมประทับตราก�ากับไว้	

 ข้อ ๒๗	 เมือ่ด�าเนนิการตามข้อ	๒๔	ข้อ	๒๕	และข้อ	๒๖	เสรจ็สิน้แล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอืรวบรวมเอกสาร 

หลกัฐานเกีย่วกบัการต่ออายใุบอนญุาตใช้เรอื	พร้อมเกบ็ใบส�าคัญรบัรองการตรวจเรอืฉบับเจ้าของเรอืเดิม	(ถ้าม)ี	ไว้กับเรือ่ง 

ขอต่ออาย	ุเพือ่ส่งให้ส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรือตรวจสอบ	แล้วให้นายทะเบยีนเรอืปฏบิตัติามข้อ	๑๒	ด้วยโดยอนุโลม
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หมวด	๔
การโอนกรรมสิทธิ์เรือซึ่งรับเฉพาะใบอนุญาตใช้เรือ

 ข้อ ๒๘	การโอนกรรมสิทธิ์ตามระเบียบนี้	หมายความถึงการโอนกรรมสิทธิ์เรือซึ่งรับเฉพาะใบอนุญาต 

ใช้เรือ	โดยนิติกรรม	และโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมหรือโดยค�าสั่งศาล

	 การโอนกรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม	 เช่น	 การซ้ือขาย	 (รวมทั้งการขายฝากและการขายทอดตลาด) 

การแลกเปลี่ยน	การให้	การรับมรดกโดยมีพินัยกรรม	และการเพิ่มหรือลดจ�านวนผู้ถือกรรมสิทธิ์

		 การโอนกรรมสิทธิ์โดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม	เช่น	การรับมรดกโดยไม่มีพินัยกรรม	การครอบครอง	

ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๘๒

 ข้อ ๒๙	 การยื่นค�าร้องตามข้อกอ่น	ให้ผู้โอน	ผู้รับโอน	ผูแ้ทนหรือตวัแทนที่ชอบด้วยกฎหมายยืน่ค�ารอ้ง

ตามแบบ	บ.๒๐	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรอื	พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน	ดงันี้

		 (๑)	 เอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการแก้กรรมสทิธิ์เรอื	ซึง่รบัเฉพาะใบอนญุาตใช้เรอื	(ส�าหรบัเรือขนาดตัง้แต่	

๕	ตันกรอสขึ้นไป)

	 	 (ก)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(บุคคลธรรมดา)

		 	 	 ๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 	 	 ๒)	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์	ซึ่งได้จดทะเบียนนิติกรรมต่อนายอ�าเภอ	หรือเอกสารอื่น	ซึ่งแสดง

ว่าตนมีกรรมสิทธิ์

		 	 	 ๓)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล	

	 	 (ข)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(นิติบุคคล)

		 	 	 ๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

    ๒)	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ	์ซึง่ได้จดทะเบยีนนติกิรรมต่อนายอ�าเภอ	หรอืเอกสารอืน่	ซึง่แสดงว่า 

มีกรรมสิทธิ์

		 	 	 ๓)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	 ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า	ไม่เกิน	๖	เดือน

		 	 	 ๔)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 (๒)	 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธ์ิเรือ	ซึ่งรับเฉพาะใบอนุญาตใช้เรือ	 (ส�าหรับเรือขนาด 

ต�่ากว่า	๕	ตันกรอส)

	 	 (ก)	 ฝ่ายผู้โอน	(บุคคลธรรมดา)

	 	 	 ๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 	 	 ๒)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 	 (ข)	 ฝ่ายผู้โอน	(นิติบุคคล)

		 	 	 ๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

		 	 	 ๒)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งรับรองจาก	 กรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า	ไม่เกิน	๖	เดือน
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		 	 	 ๓)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล	

		 	 (ค)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(บุคคลธรรมดา)	

	 	 	 ๑)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล	

	 	 (ง)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(นิติบุคคล)

		 		 	 ๑)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	 ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า	ไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 	 ๒)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล	

	 ในกรณีท่ีไม่สามารถมาด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	 ให้เพิ่มหนังสือมอบอ�านาจ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ

	 หนังสือมอบอ�านาจท�าในต่างประเทศ	ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารีพับลิก	 (Notary	Public)	

หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองด้วย

	 ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

 ถ้าเอกสารหลกัฐานต่าง	ๆ	ทีน่�ามาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศ	ผูย้ืน่ค�าร้องต้องจดัให้มคี�าแปลเป็นภาษาไทย 

และรับรองค�าแปลถูกต้อง	แนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานนั้น	หากผู้แปลเป็นบุคคลธรรมดา	ให้แนบส�าเนา 

บัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้แปลด้วย	

 ข้อ ๓๐	 ส�าหรับเรือขนาดตั้งแต่	๕	ตันกรอสขึ้นไป

		 (๑)	 ถ้าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์โดยนิติกรรม	ต้องมีสัญญาโอนกรรมสิทธ์ิซึ่งได้จดทะเบียนนิติกรรมต่อ 

นายอ�าเภอมาแสดง	และผู้รับโอนเป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในค�าร้อง

	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ตามใน	(๑)	ถ้าเป็นการโอนโดยการขายซึ่งคราวหนึ่ง	ๆ	มีราคาเกินกว่า	๑๐๐	บาท	

และในสญัญานัน้แสดงเป็นใบรบัเงนิ	เช่น	มคี�าว่า	“จ�านวนเงนิ..............บาท	นี	้ได้รบัไปเสรจ็แล้ว”	ให้ถอืว่าสญัญา

นั้นเป็นใบรับเงินอันจะต้องเสียอากรตามประมวลรัษฎากรด้วย	ถ้าในสัญญาไม่มีข้อความดังกล่าวแล้ว	ให้เรียกดู

ใบรับเงินอันได้เสียอากรถูกต้องแล้วแทน

	 (๒)	 ถ้าเป็นการได้มาโดยทางอืน่นอกจากนติิกรรม	หรอืได้มาโดยการรบัมรดกมีพนิยักรรม	ต้องมหีนงัสอื

แสดงการจดทะเบยีนการได้มาซึง่กรรมสทิธิต์ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา	๑๒๙๙	และมาตรา	๑๓๐๒ 

จากอ�าเภอมาแสดง	และผู้รับโอนเป็นผู้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในค�าร้อง

  ข้อ ๓๑	 ส�าหรับเรือขนาดต�่ากว่า	๕	ตันกรอส	

		 (๑)	 ถ้าเป็นการโอนโดยนิติกรรมสองฝ่าย	ผู้โอนและผู้รับโอนต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือใน

ค�าร้องพร้อมกันต่อหน้านายทะเบียนเรือ

	 ในการโอนโดยนติกิรรมการซือ้ขาย	ซ่ึงคราวหนึง่	ๆ	มรีาคาเกนิกว่า	๑๐๐	บาท	ผูโ้อนต้องมใีบรบัเงนิหรอื

ใบเสร็จรับเงิน	ซึ่งได้เสียอากรตามประมวลรัษฎากร	หรือใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก�ากับภาษีและส�าเนาใบ	ภ.พ.	๒๐ 

	 หากผูร้บัโอนมคีวามจ�าเป็นต้องขอต้นฉบับใบรบัเงินหรอืใบเสรจ็รบัเงนิและใบก�ากบัภาษคีนืเพือ่ประโยชน์

อย่างอืน่	กใ็ห้ย่ืนค�าร้องขอคนืด้วยแบบ	ก.	๕	ท่ีแนบท้ายระเบยีบนี	้โดยแสดงเหตผุลอย่างชดัเจน	แล้วให้นายทะเบยีนเรอื 

จัดท�าส�าเนา	และลงลายมือชื่อรับรองส�าเนาก�ากับไว้	และให้ผู้ขอบันทึกข้อความว่า	“ได้รับต้นฉบับใบรับเงินหรือ

ใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษีคืนไปแล้ว”	ไว้ในค�าร้องพร้อมด้วยลงลายมือชื่อตลอดจนวันเดือนปี	ก�ากับไว้	
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		 (๒)	 ถ้าเป็นการได้มาโดยทางอืน่นอกจากนติกิรรม	หรอืได้มาโดยการรบัมรดกมพีนิยักรรม	หรอืผูร้บัโอน

แสดงหลกัฐานตามในข้อ	๒๙	ผูร้บัโอนต้องลงลายมอืชือ่หรอืพิมพ์ลายนิว้มอืในค�าร้องต่อหน้านายทะเบยีนเรอื	และ

แสดงพินัยกรรมถ้าเป็นการได้รับโอนมาโดยพินัยกรรม	 หรือรายการสอบสวนของอ�าเภอถ้าเป็นการได้มาโดย 

รับมรดกซึ่งไม่มีพินัยกรรม	หรือการครอบครองปรปักษ์

 ข้อ ๓๒	 ในกรณทีีม่กีารโอนกนัมาหลายทอดและผูร้บัโอนคนสดุท้ายเป็นผูย้ืน่ค�าร้องขอรบัโอนกรรมสทิธิ์

โดยมีหลักฐานการโอนทุกครั้งมาแสดงโดยบริบูรณ์นั้น	 ให้จัดการแก้ทะเบียนให้ได้เสมือนมีการโอนทอดเดียว 

ดังนัยที่ได้กล่าวมาแล้วและในการนี้ให้เก็บหลักฐานการโอนทุกครั้งนั้นไว้ด้วย

 ข้อ ๓๓	 เมือ่ได้รบัค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานต่าง	ๆ	แล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอืจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

ไปขอตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธ์ิเดิมจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษาสมุดทะเบียนว่ากรรมสิทธ์ิครั้งหลังสุดแห่งเรือนั้น 

เป็นของผูใ้ด	รวมทัง้มหีมายเหตเุกีย่วกบักรรมสทิธิไ์ว้บ้างหรอืไม่อย่างไร	โดยให้เจ้าหน้าทีผู่ร้กัษาสมุดทะเบยีนปฏบิตัิ

โดยอนุโลมตามข้อ	๔๒

		 การตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธิ์ตามวรรคก่อน	 ให้ตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูล	 ทะเบียนเรือ 

ณ	ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่ยื่นค�าร้อง

 ข้อ ๓๔	 เมือ่ได้รบัผลการตรวจสอบแล้ว	ถ้าพิจารณาเหน็ว่าสมควรให้โอนกรรมสทิธ์ิได้ให้นายทะเบยีนเรือ 

แห่งเมืองท่านั้นมีค�าสั่งอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์เรือได้

 ข้อ ๓๕ ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุ

การเรียกเก็บเงินนั้นไว้ในค�าร้อง	

	 เมื่อได้ด�าเนินการตามวรรคก่อนแล้ว	ให้หมายเหตุการโอนกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตใช้เรือโดยประทับตรา

ค�าว่า	“มรีายการแก้ไขใหม่แล้ว”	ด้วยหมกึสแีดงไว้ทีบ่รเิวณใกล้ชือ่และท่ีอยูข่องผูถ้อืกรรมสทิธ์ิเรอืเดมิ	และให้บนัทกึ

ข้อมูลการโอนกรรมสิทธ์ิลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	 และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บในระบบ 

จัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์	 เสร็จแล้วพิมพ์ใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องรายการ 

โอนกรรมสิทธิ์	แล้วให้นายทะเบียนเรือลงนาม	พร้อมประทับตราก�ากับไว้	

 ข้อ ๓๖	 ในกรณโีอนกรรมสทิธิ	์ณ	ทีท่�าการทะเบยีนเรอือ่ืน	ซึง่มใิช่ส�านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื	ให้จดัท�า

ค�าร้องเป็นคู่ฉบับพร้อมด้วยส�าเนาเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเก็บไว้	แล้วส่งเอกสาร

ต้นฉบับให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน	และส่งส�าเนาค�าร้องไปให้ที่ท�าการ

จดทะเบียนเรือครั้งแรกของเรือนั้น	เพื่อหมายเหตุในสมุดทะเบียนของเมืองท่าดังกล่าวด้วย

 ข้อ ๓๗ เมือ่ได้ด�าเนนิการตามข้อก่อน	ๆ	แล้ว	ให้จดัท�ารายงานประจ�าวนั	โดยปฏิบัตอินโุลมตามข้อ	๑๒

หมวด	๕
การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย

 ข้อ ๓๘	 การโอนกรรมสทิธิต์ามระเบยีบนีใ้ห้หมายความถงึ	การซือ้ขาย	(รวมทัง้การขายฝากและการขาย

ทอดตลาด)	การแลกเปลี่ยน	การให้	การรับมรดก	การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอ่ืน	และรวมทั้งการเพิ่มหรือลด

จ�านวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วย
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 ข้อ ๓๙	 การยืน่ค�าร้องตามข้อ	๓๘	ให้ผูโ้อน	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ยืน่ค�าร้องตามแบบ	

บ.๖๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ฝ่ายผู้โอน	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 		 (ข)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 	 (ง)	 หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนเรือของสามีหรือภรรยา

	 	 (จ)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ให้ความยินยอมตามข้อ	(ง)

	 	 (ฉ)	 ส�าเนาใบทะเบียนสมรส	(ในกรณีสมรส)

	 	 (ช)	 ส�าเนาใบหย่าในกรณีหย่า	(เอกสารตาม	(ง)	(จ)	และ	(ฉ)	ไม่ต้องใช้)	

	 	 (ฌ)	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย	(แบบ	บ.๕๖)

	 (๒)	 ฝ่ายผู้โอน	(นิติบุคคล)

	 		 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 		 (ข)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

 	 (ค)	 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั	ซึง่รบัรองจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (ง)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 	 (จ)	 สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย	(แบบ	บ.๕๖)

		 (๓)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 (๔)	 ฝ่ายผู้รับโอน	(นิติบุคคล)

	 	 (ก)	 ส�าเนาใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

	 	 (ข)	 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทั	หนงัสอืบรคิณห์สนธ	ิบญัชรีายชือ่

ผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับหรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 ในกรณีที่ไม่สามารถมาด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	 ให้เพิ่มหนังสือมอบอ�านาจ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ

	 หนังสือมอบอ�านาจท�าในต่างประเทศ	ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารีพับลิก	 (Notary	Public)	

หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองด้วย

	 ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 ถ้าเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่น�ามาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศผู้ยื่นค�าร้องต้องจัดให้มีค�าแปล 

เป็นภาษาไทยและรบัรองค�าแปลถกูต้องแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานน้ัน	หากผูแ้ปลเป็นบคุคลธรรมดาให้แนบ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้แปลด้วย	

	 ถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์นอกราชอาณาจักร	 ให้ท�าการโอนต่อกงสุลไทยประจ�าเมืองท่าที่มี	 การโอน
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กรรมสิทธิ์เรือ	และไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าร้องตามแบบแห่งวรรคหนึ่ง	

 ข้อ ๔๐	 การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยให้	เจ้าของเรือแสดง

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อนายทะเบียน	ดังนี้

	 (๑)		หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ	แสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือ	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการ

ติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๒)		หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต	ิแสดงการยกเลกิหรอืเพกิถอนใบอนญุาตให้ตัง้เครือ่งวทิยคุมนาคมประจ�าเรอื	ในกรณทีีเ่รอืดงักล่าวมกีาร

ติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๓)	 หนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ	 (Service	Provider)	 ระบบวิทยุ

คมนาคม	และ/หรอื	อปุกรณ์ความปลอดภยัประจ�าเรอื	เช่น	วทิย,ุ	AIS,	LRIT,	EPIRB,	SSAS	เป็นต้น	แสดงว่ามกีาร

ปลดสัญญาณเรียกขาน	(CALL	SIGN)	และ/หรือ	รหัส	MMSI	ที่แสดงความเป็นเรือไทยแล้ว

ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม	และ/หรือ	อุปกรณ์ความปลอดภัยประจ�าเรือ

	 (๔)		ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่เคยยื่นขอหรือติดต้ังระบบ	 เครื่องมือ	 หรืออุปกรณ์ตาม	 (๑)	 และ	 (๒) 

ให้เจ้าของเรือรบัรองเป็นหนงัสอืว่าไม่มกีารตดิตัง้ระบบวทิยคุมนาคม	เครือ่งมอื	หรอือปุกรณ์ดงักล่าว	แต่หากปรากฏว่า 

มีการติดตั้งสัญญาณวิทยุอื่นใดไว้	ให้น�ามาแสดงต่อนายทะเบียนด้วย	

	 (๕)	 ใบทะเบียนเรือหรือใบทะเบียนเรือชั่วคราวที่จดทะเบียนต่างประเทศมาแสดงต่อนายทะเบียนเรือ	

และจดัท�าส�าเนาซึง่มกีารรบัรองความถกูต้องจากสถานทตู	หรือจากสถานกงสลุของประเทศทีเ่รอืนัน้ไปจดทะเบยีน

	 (๖)	 ภาพถ่ายเรอืเตม็ล�า	ซ้ายขวา	ทีแ่สดงภาพของเรอืทีไ่ด้มกีารเขยีนชือ่เรอื	และเมอืงท่าจดทะเบยีนเรอื

ต่างประเทศแทนของเดิม

 ข้อ ๔๑	 ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	 กรณีเรืออยู ่ใน

ประเทศไทย	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	ดังนี้

	 (๑)	 นายทะเบยีนเรอืตรวจสอบความถกูต้องของใบทะเบยีนเรอืหรือใบทะเบยีนเรอืช่ัวคราวจากประเทศ

ท่ีเรือน้ันไปจดทะเบยีน	และตรวจสอบการเขยีนชือ่เรอื	และเมืองท่าจดทะเบยีนเรอื	รวมทัง้ตรวจสอบและด�าเนนิการ 

ตามข้อ	๖

	 (๒)	 ให้นายทะเบียนเรือและเจ้าพนักงานตรวจเรือ	ตรวจอุปกรณ์ตามข้อ	๔๐	(๓)	และตรวจอุปกรณ ์

อื่นใด	ว่าสัญญาณเรียกขาน	(CALL	SIGN)	หรือรหัส	MMSI	ที่สามารถระบุว่าเป็นเรือไทยที่ได้ถูกลบหรือถอดออก

ไปหมดแล้ว	พร้อมรายงานเป็นหนังสือให้นายทะเบียนเรือเพื่อประกอบการโอนกรรมสิทธิ์

	 กรณีเรืออยู่ต่างประเทศ	ให้เจ้าของเรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	ได้แก่	หนังสือสัญญา	จะซื้อจะขาย	

พร้อมท้ังหลกัฐานการแจ้งเรือออกจากประเทศไทยและหลกัฐานการแจ้งเรอืเข้าเมอืงท่าปัจจบัุน	และให้นายทะเบยีนเรอื 

ตรวจสอบความถูกต้องของใบทะเบียนเรือหรือใบทะเบียนเรือชั่วคราวจากประเทศที่เรือนั้นไปจดทะเบียน 

ตรวจสอบการเขียนชื่อเรือ	และเมืองท่าจดทะเบียนเรือนั้นก่อนด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์

 ข้อ ๔๒	 เมื่อได้รับค�าร้องและเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ตามข้อ	๓๙	 รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ 

ตามข้อ	๔๐	แล้วแต่กรณ	ีและได้ตรวจสอบการด�าเนนิการต่าง	ๆ	ถูกต้องครบถ้วน	ตามข้อ	๔๑	แล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอื 
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ด�าเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจ�าหน่ายทะเบียนเรือไทยออกจากสมุดทะเบียน	เรือไทย	ตามข้อ	๕๖

	 ให้นายทะเบยีนเรอืออกหนงัสอืรบัรองการเพกิถอนทะเบยีนเรอืไทย	(Deletion	Certificate)	ให้ผูร้บัโอน

กรรมสิทธิ์เรือตามแบบท้ายระเบียบนี้	หากได้รับการร้องขอ

 ข้อ ๔๓	 เมื่อได้เพิกถอนทะเบียนเรือตามข้อ	๔๒	แล้ว	 ในส่วนกลางให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ 

แจ้งส�านักความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมทางน�้า	 ในส่วนภูมิภาคให้นายทะเบียนเรือแจ้งเจ้าพนักงานตรวจท่า 

ในส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา	เพื่อท�าการตรวจสอบอีกครั้งก่อนอนุญาตให้ออกเรือจากท่าหรือน่านน�้าไทย	

 ข้อ ๔๔	 เมื่อได้รับค�าร้องขอโอนกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยหลักฐานครบถ้วนแล้ว	ส�าหรับนายทะเบียนเรือ

ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ให้ด�าเนินการตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธ์ิเดิมจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษา 

สมุดทะเบียนก่อน	

	 ส�าหรับนายทะเบียนเรืออื่นอันมิใช่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ	ให้จัดส่งค�าร้อง

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ	๓๙	และข้อ	๔๐	ไปตรวจสอบและขออนุญาตท�าการโอนจากนายทะเบียนเรือ

ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือนั้นเสียก่อน

	 การขอตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบปฏิบัติดังนี้

 (๑)	 ชื่อผู้โอนหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมตามในค�าร้องถูกต้องตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสมุดทะเบียนหรือไม่

	 (๒)	 ลายมือช่ือหรือลายพิมพ์น้ิวมือ	หรือดวงตราประจ�าส�านักงานของผู้โอนในค�าร้องถูกต้องตรงกับ 

ในสมุดทะเบียนหรือไม่

	 (๓)	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น	 หรือเปลี่ยนแปลงจ�านวนหุ้นของผู้เป็น 

หุ้นส่วนหรือบริษัทผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเดิมและจ�านวนหุ้นเดิมตามค�าร้องถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือไม่

	 (๔)	 เรือนั้นมีการจ�านอง	ศาลสั่งอายัด	หรือหมายเหตุอย่างอื่นไว้ในสมุดทะเบียนว่าอย่างไรบ้างหรือไม่

	 (๕)	 เสร็จแล้วให้จัดส่งเรื่องกลับคืนโดยด่วน	หากมีเหตุอื่นอันควรชี้แจง	ให้ชี้แจงประกอบด้วย

		 เมื่อได้รับผลการตรวจสอบและพิจารณาเห็นสมควรให้โอนกรรมสิทธ์ิเรือได	้ ให้เสนอขอค�าส่ังอนุญาต 

จากนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

 ข้อ ๔๕	 เมื่อได้มีการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้โอนกรรมสิทธ์ิได้แล้ว	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

การโอนในอัตราตามขนาดของเรือตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บไว้ที่ท้ายค�าร้องด้วย	

และให้นายทะเบียนเรือลงนามในหนังสือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย	(แบบ	บ.๕๖)	

	 การท�าสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้ท�าเป็นคู่ฉบับมอบให้ผู้โอนและผู้รับโอน	 และส่งให ้

ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	๑	ฉบับ	อีก	๑	ฉบับ	เก็บไว้ที่นายทะเบียนเรือผู้ท�าการโอน	

  การท�าสญัญาโอนกรรมสทิธิใ์ห้เป็นหน้าทีข่องเจ้าพนกังาน	ส่วนการลงลายมือชือ่ในช่องผูโ้อนและผูร้บัโอน 

ให้ผู้โอนและผู้รับโอนทุกคนหรือผู้แทนหรือตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย	เป็นผู้ลงนามในช่องของตน

 ข้อ ๔๖	 ในการโอนกรรมสิทธิ์	 ถ้าเป็นการโอนโดยการซื้อขายให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บใบรับเงิน 

ซึ่งได้เสียอากรตามประมวลรัษฎากรหรือใบเสร็จรับเงินพร้อมใบก�ากับภาษี	และส�าเนาใบ	ภ.พ.	๒๐	อันถูกต้อง 

ตามกฎหมายเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 หากผูร้บัโอนมคีวามจ�าเป็นต้องขอต้นฉบบัใบรบัเงนิหรอืใบก�ากบัภาษคีนื	กใ็ห้ยืน่ค�าร้องขอคืนด้วยแบบ	

ก.	๕	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้โดยให้แสดงเหตผุลโดยชดัเจนต่อนายทะเบยีนเรือ	ในการรบัใบรบัเงนิหรอืใบก�ากบัภาษี



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 229

คนืไปนี	้ให้ผูข้อบนัทกึข้อความว่า	“ได้รบัใบรบัเงนิหรอืใบก�ากบัภาษคีนืไปแล้ว”	ไว้ในค�าร้อง	พร้อมด้วยลงลายมอืชือ่ 

ตลอดจน	วัน	 เดือน	ปี	ก�ากับไว้	ก่อนที่จะคืนใบรับเงินหรือใบก�ากับภาษีให้ไป	ให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนา 

และลงลายมือชื่อก�ากับไว้

 ข้อ ๔๗ การขอโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยโดยนิติกรรมฝ่ายเดียว	เช่น	การรับมรดกซึ่งมีพินัยกรรมหรือโดย

ค�าสั่งศาล	ผู้ขอโอนต้องยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียนเรือตามข้อ	๓๙	และส�าหรับการโอนโดยทางอื่น

นอกจากนิติกรรม	 เช่น	การรับมรดกซ่ึงไม่มีพินัยกรรมหรือโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา	๑๓๘๒	 ให้ยื่นต่อนายทะเบียนเรือเฉพาะที่ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนเท่านั้น	ภายใน	๙๐	 วัน 

นบัต้ังแต่วันทีเ่รือได้ตกมาเป็นของตนตามข้อ	๓๘	นอกจากหลกัฐานตามข้อ	๓๙	ต้องแสดงหลกัฐานการได้กรรมสทิธิ	์

ดังนี้

	 (๑)	 ส�าหรับการรับมรดก	ต้องมีหนังสือพินัยกรรมหรือค�าสั่งศาล

	 (๒)	 ส�าหรับการครอบครอง	ต้องมีหลักฐานการครอบครองหรือค�าส่ังศาล	ถ้าผู้ขอไม่สามารถจะแสดง

หลักฐานการครอบครองได้	หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่เป็นที่เชื่อถือได้	ผู้ขอต้องน�าพยานบุคคล	มาให้การ 

จนเป็นที่เชื่อถือได้แทน

 ข้อ ๔๘	 เมื่อได้รับค�าร้องขอโอนกรรมสิทธ์ิพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ	๔๗	ถ้าพิจารณาเห็นว่ามีมูล 

พอเชื่อถือได้ว่าผู้ขอโอนสมควรได้รับกรรมสิทธิ์	 และเห็นว่าผู้ขอโอนมีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได ้

และการขอโอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 ให้จัดส่งค�าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบ 

ที่เจ้าหน้าท่ีผู้รักษาสมุดทะเบียนของเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น	และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบและพิจารณา

เห็นว่าสมควรโอนกรรมสิทธิ์ได้	 ให้น�าเสนอนายทะเบียนเรือแห่งเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือน้ัน	 และส�าหรับ 

การโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมให้มีการประกาศโฆษณาด้วย

 ข้อ ๔๙	 ถ้านายทะเบยีนเรอืพจิารณาเหน็ว่าการขอโอนนัน้มมีลูพอเชือ่ถอืได้	ส�าหรับการโอนโดยนิตกิรรม

ฝ่ายเดียวให้สั่งโอนตามข้อ	๔๘	ส่วนการโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนั้นภายใน	๗	วัน	นับตั้งแต่วันรับค�าร้อง	

ให้จัดท�าประกาศอันมีข้อความตามค�าร้องของผู้ขอ	 โดยมีก�าหนดให้ยื่นคัดค้านได้ภายใน	๓๐	วัน	นับต้ังแต่วันที่ 

ปิดประกาศไว้	ณ	ทีท่�าการเมืองท่าขึน้ทะเบียนของเรือ	๑	ฉบบั	ส่งไปปิดไว้	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอซึง่ผูถ้อืกรรมสิทธิเ์ดมิ 

มภีมูลิ�าเนาอยู	่๑	ฉบบั	แล้วส่งส�าเนาประกาศดงักล่าวไปโฆษณาในหนงัสอืพมิพ์รายวันทีแ่พร่หลายตามจ�านวนฉบบั 

และจ�านวนวันดังต่อไปนี้	โดยผู้ขอโอนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามจ�านวนที่จ�าเป็นต้องจ่าย

		 (๑)	 เรือที่มิใช่เรือกล

		 	 (ก)	 ขนาดต�่ากว่า	๒๕	ตันกรอส	ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย	๑	ฉบับ	มีก�าหนด	๓	วัน

		 	 (ข)	 ขนาดตัง้แต่	๒๕	ตนักรอสขึน้ไป	แต่ต�า่กว่า	๑๐๐	ตนักรอส	ประกาศในหนงัสอืพมิพ์ภาษาไทย	

๒	ฉบับ	มีก�าหนดฉบับละ	๕	วัน

		 	 (ค)	 ขนาดตั้งแต่	 ๑๐๐	 ตันกรอสขึ้นไป	 ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย	 ๒	 ฉบับ	 มีก�าหนด 

ฉบับละ	๗	วัน

		 (๒)	 เรือกล

	 	 (ก)	 ขนาดต�่ากว่า	๑๐	ตันกรอส	ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย	๑	ฉบับ	มีก�าหนด	๕	วัน

	 	 (ข)	 ขนาดตั้งแต่	๑๐	ตันกรอสขึ้นไป	แต่ต�่ากว่า	๕๐	ตันกรอส	ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
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๒	ฉบับ	มีก�าหนดฉบับละ	๗	วัน

	 	 (ค)	 ขนาดตัง้แต่	๕๐	ตนักรอสขึน้ไป	แต่ต�า่กว่า	๒๐๐	ตนักรอส	ประกาศในหนงัสอืพมิพ์ภาษาไทย	

๓	ฉบับ	มีก�าหนดฉบับละ	๑๐	วัน

	 	 (ง)	 ขนาดตั้งแต่	 ๒๐๐	 ตันกรอสขึ้นไป	 ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย	 ๓	 ฉบับ	 มีก�าหนด 

ฉบับละ	๑๕	วัน

 ข้อ ๕๐	 เมือ่ได้ปิดประกาศและโฆษณาตามข้อ	๔๙	แล้ว	ถ้าผูค้ดัค้านค�าร้องขอโอนกรรมสทิธิย์ืน่คดัค้าน	

ภายในก�าหนด	๓๐	วนั	นบัตัง้แต่วนัประกาศ	ให้นายทะเบียนเรอืแจ้งผูค้ดัค้านน�าคดไีปฟ้องศาลภายในก�าหนด	๑๕	วนั 

นับแต่วันที่แจ้งและให้นายทะเบียนเรืองดการโอนกรรมสิทธิ์รายนี้ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิพากษาคดีถึงที่สุด

	 ถ้าผู้ยื่นคัดค้านไม่น�าคดีไปฟ้องศาลภายในก�าหนดดังกล่าวแล้ว	ให้ถือว่าค�าคัดค้านนั้นเป็นอันตกไป

 ข้อ ๕๑	 เมื่อการขอโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ	 ๔๗	 มีมูลพอเชื่อถือได้ว่าผู้ขอสมควรได้รับกรรมสิทธ์ิ 

ตามข้อ	๔๘	ส�าหรับการโอนโดยนิติกรรมฝ่ายเดียว	หรือได้ประกาศโฆษณาครบก�าหนด	๓๐	 วัน	ส�าหรับโอน 

โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามข้อ	๔๙	หรือผู้คัดค้านไม่น�าคดีไปฟ้องศาลภายในก�าหนด	๑๕	วัน	ตามข้อ	๕๐	

และพ้นก�าหนดการประกาศโฆษณา	 ๓๐	 วัน	 ตามข้อ	 ๔๙	 ให้สั่งท�าการโอนได้โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	

 ข้อ ๕๒ เมื่อได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและท�าสัญญาโอนกรรมสิทธ์ิตามข้อ	๔๕	หรือเม่ือได้รับค�าสั่ง 

ให้ท�าการโอนได้และเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมตามข้อ	๕๑	แล้ว	ให้หมายเหตุการโอนกรรมสทิธิใ์นใบทะเบยีนเรอืไทย

และใบอนุญาตใช้เรือ	โดยประทับตราค�าว่า	“มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”	ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่บริเวณใกล้ชื่อและที่อยู่

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือเดิมและให้บันทึกข้อมูลการโอนกรรมสิทธ์ิลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	และสแกน

เอกสารทีเ่กีย่วข้องเข้าจดัเกบ็ในระบบจดัเกบ็เอกสารทะเบยีนเรอือเิลก็ทรอนกิส์	เสรจ็แล้วพิมพ์ใบทะเบยีนเรอืไทย

และใบอนญุาตใช้เรอืผ่านทางเครือ่งพมิพ์ท่ีช่องรายการโอนกรรมสทิธิ	์แล้วให้นายทะเบยีนเรอืลงนามพร้อมประทบั

ตราก�ากับไว้

 ข้อ ๕๓	 หลักฐานต่าง	ๆ	ที่ผู้ขอน�ามาแสดงในการขอโอนกรรมสิทธิ์นั้น	ให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บ

รกัษาไว้ทุกอย่าง	เว้นแต่เอกสารใดทีจ่ะเรยีกต้นฉบบัไว้ไม่ได้	เพราะเป็นหลกัฐานอันผูข้อโอนจ�าต้องมไีว้เพือ่ประโยชน์

อย่างอื่นด้วยก็ให้นายทะเบียนเรือจัดท�าส�าเนาไว้แทน

	 ถ้าผู้รับค�าร้องมิใช่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ให้ส่งส�าเนาค�าร้องขอโอน 

และคู่ฉบับสัญญาโอนไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียน	๑	ชุด	

		 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติโดยอนุโลมตามข้อ	๒๒

 ข้อ ๕๔	 การหมายเหตุในสมุดทะเบียน	 ให้เป็นหน้าที่ของผู้รักษาสมุดทะเบียนโดยคัดข้อความ 

จากหลักฐานต่าง	ๆ	ซึ่งตนได้รับ

 ข้อ ๕๕	 ในกรณทีีหุ่น้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัจ�ากดัซึง่เป็นเจ้าของเรอืไทยท่ีได้จดทะเบยีนแล้วได้ตกไป

เป็นของบุคคลอื่นโดยนิติกรรมหรือโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม	 ให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ 

แล้วแต่กรณี	 ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	 ต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียน 

ของเรือนั้น	พร้อมด้วยหลักฐานพิสูจน์สัญชาติจ�านวนหุ้นของบุคคลที่ได้มาเป็นเจ้าของหุ้น

		 ให้นายทะเบียนเรือแห่งเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น	 ตรวจสอบว่าบุคคลผู้ได้มาเป็นหุ้นส่วนหรือ 
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ผู้ถือหุ้นตามวรรคหน่ึง	ท�าให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ�ากัดนั้นขาดลักษณะที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตาม

มาตรา	๗	หรอืมาตรา	๗	ทว	ิหรอืไม่	ถ้าไม่ท�าให้ห้างหุน้ส่วนหรอืบริษัทจ�ากดันัน้	ขาดลกัษณะทีจ่ะเป็นผูถื้อกรรมสทิธิ์

เรือไทยได้ตามมาตรา	๗	หรือมาตรา	๗	ทวิ	ให้นายทะเบียนเรือแห่งเมืองท่านั้น	สั่งให้เรือคงเป็นเรือไทยได้

		 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติโดยอนุโลมตามข้อ	๒๒

 ข้อ ๕๖	 เมื่อมีการโอนโดยนิติกรรมซ่ึงกรรมสิทธิ์เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	หากปรากฏว่าผู้รับโอน 

ไม่ต้องด้วยลักษณะท่ีจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	๗	 หรือมาตรา	 ๗	 ทวิ	 ถ้าการโอนนี้กระท�า 

ณ	 เมืองท่าข้ึนทะเบียนเรือน้ัน	 เมื่อได้โอนกรรมสิทธ์ิตามข้อ	๕๒	แล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่านั้น 

เรียกใบทะเบียนเรือไทยคืน	และสั่งถอนทะเบียนเรือนั้นเสีย

	 ถ้าการโอนนี้ได้กระท�า	ณ	เมืองท่าอื่นอันมิใช่เมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือนั้น	เมื่อได้ท�าสัญญาโอนกรรมสิทธิ์

ตามข้อ	๔๕	แล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอืผูท้�าการโอนเรยีกใบทะเบยีนเรอืไทยคนื	แล้วส่งรายงาน	และเอกสารหลกัฐาน

ตามข้อ	๓๙	ไปยังเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือเพื่อสั่งถอนทะเบียนเรือตามวรรคหนึ่ง

		 การถอนทะเบยีนเรือดงักล่าวแล้ว	ให้หมายเหตไุว้ในสมดุทะเบยีนทีช่่องหมายเหตวุ่า	ได้ถอนทะเบยีนเรอื

โดยเหตใุด	เมือ่ใด	ส่วนใบทะเบยีนเรอืไทยทีเ่รยีกคนืให้หมายเหตเุช่นเดยีวกบัในสมดุทะเบยีน	แล้วเกบ็เข้าเรือ่งของ

เรือล�านั้นไว้	และเมื่อได้สั่งถอนทะเบียนเรือแล้ว	ให้แจ้งนายทะเบียนเรือผู้ท�าการโอน	ตามวรรคสองทราบและแจ้ง

ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อหมายเหตุในสมุดทะเบียนด้วย

 ข้อ ๕๗	 เม่ือเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วได้ตกไปเป็นของบุคคลซึ่งขาดลักษณะที่จะถือกรรมสิทธ์ิ 

เรือไทยได้ตามมาตรา	 ๗	 หรือมาตรา	 ๗	 ทวิ	 โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม	 หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของเรือไทย 

ที่จดทะเบียนแล้วขาดลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามมาตรา	 ๗	 หรือมาตรา	 ๗	 ทวิ	 ถ้าเจ้าของเรือ 

ไม่ท�าการโอนไปให้แก่บคุคลผูท้ีจ่ะถอืกรรมสทิธิเ์รอืไทยได้	หรอืไม่ย่ืนค�าร้องขอถอนทะเบียนเรอืต่อนายทะเบียนเรอื 

ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือน้ันภายในก�าหนด	๙๐	 วัน	นับแต่วันที่เรือได้ตกเป็นของตนหรือนับแต่วันที ่

ขาดลักษณะ	ให้นายทะเบยีนเรือประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนเรอืนัน้รายงานต่อกรมเจ้าท่าโดยด่วน	เพือ่ขอให้พนกังาน

อัยการยื่นค�าร้องขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดเรือน้ันแก่ผู้ที่จะถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได้ภายในก�าหนด	 ๓๐	 วัน 

นับแต่วันที่พ้น	๙๐	วัน	ดังกล่าวแล้วตามความในมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

	 ถ้าเจ้าของเรือได้โอนไปให้แก่ผู้ที่จะถือกรรมสิทธ์ิเรือไทยได้ภายใน	๙๐	 วัน	 ในระหว่างที่ท�าการโอน 

ให้ถือว่าเรือนั้นยังเป็นเรือไทยอยู่	แต่ถ้าไม่ท�าการโอนดังกล่าวแล้ว	 เมื่อพ้นก�าหนด	๑๒๐	วัน	นับแต่วันที่เรือนั้น 

เป็นของบุคคลผู ้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้	 มิให้ถือว่าเรือนั้นเป็นเรือไทยอีกต่อไป 

และให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	ถอนทะเบียนเรือนั้นเสียตามความในข้อ	๕๖

	 นายทะเบียนเรือซึ่งมิใช่นายทะเบียนประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 เมื่อได้ทราบเหตุตามวรรค

หนึ่งหรือวรรคสอง	ให้แจ้งนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน

  ข้อ ๕๘	 เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว	 ขาดลักษณะ 

ที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้	ถ้าไม่โอนหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นไปให้แก่บุคคลผู้มีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธ์ิ

เรอืไทยได้ภายในก�าหนด	๖๐	วนั	นับแต่วนัทีข่าดลกัษณะ	ให้นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืน้ัน 

ถอนทะเบียนเรือนั้นเสียตามความในข้อ	๕๖

  นายทะเบียนเรอืซึง่มิใช่นายทะเบียนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้	เมือ่ได้ทราบเหตตุามวรรคหนึง่ 
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ให้แจ้งนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน

 ข้อ ๕๙ เมื่อจ�านวนหุ้นในบริษัท	 ซ่ึงเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วบกพร่องจนท�าให้บริษัท 

ขาดลกัษณะท่ีจะเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืไทยได้	ให้นายทะเบียนเรอืประจ�าเมอืงท่าข้ึนทะเบียนรายงานต่อกรมเจ้าท่า 

โดยด่วน	เพ่ือขอให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดตามความในมาตรา	๓๔	แห่งพระราชบัญญัติ

เรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

	 ในการที่จะถือว่าหุ้นใดเป็นเหตุให้บริษัทขาดลักษณะตามวรรคหนึ่งน้ัน	 ให้ถือเอาหุ้นซึ่งได้โอนไปและ 

เป็นเหตุให้บริษัทขาดลักษณะดังกล่าวแล้วเป็นหุ้นที่จะต้องขายทอดตลาด

	 ถ้าพ้นก�าหนด	๙๐	วนั	นบัแต่วนัทีศ่าลลงประกาศขายทอดตลาดครัง้แรก	ไม่มผีูซ้ือ้หุ้นจนครบจ�านวนอนั

จะท�าให้บรษิทัทีจ่ะถือกรรมสทิธิเ์รือไทยได้	ให้นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้ถอนทะเบยีนเรอื 

นั้นเสียตามความในข้อ	๕๖	

	 นายทะเบียนเรือซึ่งมิใช่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 เม่ือได้ทราบเหตุ 

ตามวรรคหนึ่ง	วรรคสอง	และ	วรรคสาม	ให้แจ้งนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นโดยด่วน

 ข้อ ๖๐	 เมื่อจ�านวนกรรมการส่วนมากในบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วไม่ถูกต้อง 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๗	หรือมาตรา	๗	ทวิ	 และกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้แจ้งแก่นายทะเบียนเรือ 

ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนแล้วถ้าพ้นก�าหนด	๓๐	วัน	นับแต่วันที่แจ้งนั้นยังมิได้จัดการให้มีกรรมการถูกต้องตาม

มาตรา	๗	หรือมาตรา	๗	ทวิ	ให้นายทะเบียนเรือถอนทะเบียนเรือนั้นเสียตามความในข้อ	๕๖

หมวด	๖
การจ�านองเรือไทย

(ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑)

 ข้อ ๖๑ การจ�านองเรือที่ได้จดทะเบียนเรือไทย	 ให้ผู้จ�านอง	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ยื่นค�าร้องขอจ�านองเรือไทย	ตามแบบ	บ.๖๖	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ 

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

		 (๑)	 ฝ่ายผู้จ�านอง	(บุคคลธรรมดา)

		 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

		 	 (ข)	 หนังสือสัญญากู้เงินที่ได้เสียอากรตามประมวลรัษฎากรถูกต้องแล้ว

		 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

		 	 (ง)	 หนังสือแสดงความยินยอมให้จ�านองเรือของสามีหรือภรรยา

		 	 (จ)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้ให้ความยินยอมตามข้อ	(ง)

		 	 (ฉ)	 ส�าเนาใบทะเบียนสมรส	(ในกรณีสมรส)

		 	 (ช)	 ส�าเนาใบหย่าในกรณีหย่า	(เอกสารตาม	(ง)	(จ)	และ	(ฉ)	ไม่ต้องใช้)	

		 (๒)	 ฝ่ายผู้จ�านอง	(นิติบุคคล)

	 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย
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  (ข)	 ส�าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัซึง่รบัรองจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 (๓)	 ฝ่ายผู้รับจ�านอง	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 (๔)	 ฝ่ายผู้รับจ�านอง	(นิติบุคคล)

		 	 (ก)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและวัตถุประสงค์	ซึ่งรับรองจาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	๖	เดือน

		 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 ในกรณีที่ไม่สามารถมาด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	 ให้เพิ่มหนังสือมอบอ�านาจ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ

		 หนังสือมอบอ�านาจท�าในต่างประเทศให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารีพับลิก	 (Notary	Public)	

หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองด้วย

		 ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 ถ้าเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่น�ามาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศผู้ยื่นค�าร้องต้องจัดให้มีค�าแปลเป็น 

ภาษาไทยและรับรองค�าแปลถูกต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานนั้น	 หากผู้แปลเป็นบุคคลธรรมดา 

ให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้แปลด้วย	 และถ้ามีเงื่อนไขต่อท้ายหนังสือสัญญาจ�านองให้จัดท�ามา 

ให้เพียงพอกับจ�านวนสัญญาตามนัยแห่งข้อ	๔๕	

 ข้อ ๖๒	 เมือ่ได้รับค�าร้องขอจ�านองพร้อมด้วยหลกัฐานครบถ้วนแล้ว	ให้ส่งไปขอตรวจสอบ	ตามนยัแห่ง

ข้อ	๔๔	และเมือ่พจิารณาเหน็สมควรให้มกีารจ�านองได้แล้ว	ให้เสนอขอค�าสัง่อนุญาตจาก	นายทะเบยีนเรอืประจ�า

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

 ข้อ ๖๓	 เมือ่ได้มกีารตรวจสอบและได้รบัอนญุาตให้จ�านองได้แล้ว	ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจ�านอง

ในอัตราตามขนาดของเรือตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 แล้วหมายเหตุ	 การเรียกเก็บเงินไว้ที่ท้ายค�าร้องด้วย 

และให้ผู ้จ�านองกับผู ้รับจ�านองจัดท�าหนังสือสัญญาจ�านองเรือไทยตามแบบ	 บ.๖๔	 ที่แนบท้ายระเบียบน้ี 

ต่อหน้านายทะเบียนเรือ	ส่วนการท�าสัญญาให้ปฏิบัติตามข้อ	๔๕	โดยอนุโลม

 ข้อ ๖๔ เมื่อได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและท�าสัญญาจ�านองตามข้อ	๖๓	แล้ว	ให้หมายเหตุการจ�านอง

ในใบทะเบียนเรอืไทย	โดยประทบัตราค�าว่า	“มีรายการจ�านอง”	ด้วยหมกึสแีดงไว้ทีบ่รเิวณใกล้ช่ือ	ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื 

และให้บันทึกข้อมูลการจ�านองลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	 และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บ 

ในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์	 เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ 

ที่ช่องรายการจ�านอง	แล้วให้นายทะเบียนเรือลงนามพร้อมประทับตราก�ากับไว้

	 การหมายเหตใุนสมดุทะเบยีนและการจดทะเบยีนจ�านองในสมุดทะเบยีนจ�านองให้เป็นหน้าทีข่องผูร้กัษา

สมุดทะเบียน	โดยคัดข้อความจากหลักฐานต่าง	ๆ	ซึ่งตนได้รับ

 ข้อ ๖๕	 ถ้ามีการจ�านองนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ทีม่กีารจ�านองจดัส่งค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน	ไปตรวจสอบและขออนญุาตท�าการจ�านองจากนายทะเบยีนเรอื 
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ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือเสียก่อน	แล้วจึงท�าหน้าที่แทนนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของ

เรือนั้นทุกประการ	และเมื่อจดทะเบียนการจ�านอง	หมายเหตุในใบทะเบียนเรือไทย	และบันทึกการจ�านองลงใน

ฐานข้อมลูระบบทะเบยีนเรอืแล้ว	ให้ส่งส�าเนาค�าร้องและคู่ฉบับสัญญาจ�านองไปให้	นายทะเบียนเรอืประจ�าเมืองท่า 

ขึ้นทะเบียน	๑	ชุด	เพื่อหมายเหตุในสมุดทะเบียนของเมืองท่าดังกล่าวด้วย

	 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติโดยอนุโลมตามข้อ	๒๒

หมวด	๗
การจดทะเบียนบุริมสิทธิเรือไทย

(ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑)

 ข้อ ๖๖ การขอจดทะเบียนบุริมสิทธิเรือที่จดทะเบียนเรือไทย	 ให้ผู้ขอ	 ผู้แทนหรือตัวแทน	 ที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายยื่นค�าร้องขอจดทะเบียนบุริมสิทธิตามแบบ	บ.๖๘	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	 เป็นรายล�าด้วยตนเอง 

ต่อนายทะเบียนเรือ	

 ข้อ ๖๗ การยื่นค�าร้องตามข้อ	๖๖	ให้มีหลักฐานเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนบุริมสิทธิ	เช่น	สัญญาจ้าง

รักษาสัญญาจ้างท�าของ	 หรือสัญญาซ้ือขายซ่ึงยังค้างช�าระแล้วแต่กรณีมาแสดงด้วย	 และเม่ือพิจารณาเห็นว่า 

หลักฐานที่น�ามาแสดงน้ันเป็นที่เชื่อถือสมควรได้รับจดทะเบียนไว้	 ให้เสนอขอค�าสั่งอนุญาตจากนายทะเบียนเรือ 

แห่งเมืองท่านั้นต่อไป

	 ในกรณีที่ไม่มีสัญญาเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง	ให้ผู้จ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ขายกับผู้ซื้อหรือพยานบุคคล

มาให้การแทน

 ข้อ ๖๘	 เมือ่ได้รบัค�าส่ังให้จดทะเบยีนบรุมิสทิธแิล้วให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม	การจดทะเบยีนบรุมิสทิธิ

ตามอัตราท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 และหมายเหตุ	 การเรียกเก็บเงินและล�าดับที่ของ	บุริมสิทธิไว้ท้ายค�าร้อง 

เสร็จแล้วเรียกใบทะเบียนเรือไทยมาหมายเหตุที่บริเวณใกล้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือด้วยหมึกสีแดงว่า	“มีรายการ

บุริมสิทธิ”	 และบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนบุริมสิทธิลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	 และสแกนเอกสาร 

ทีเ่กีย่วข้องเข้าจดัเกบ็ในระบบจดัเก็บเอกสารทะเบียนเรอือเิลก็ทรอนิกส์	เสร็จแล้วพมิพ์ใบทะเบยีนเรอืไทยผ่านทาง

เครื่องพิมพ์ที่ช่องรายการบุริมสิทธิ	โดยให้นายทะเบียนเรือลงนามพร้อมประทับตราก�ากับไว้

	 การหมายเหตุในสมุดทะเบียน	และการจดทะเบียนในสมุดทะเบียนบุริมสิทธิ	ให้เป็นหน้าที่ของผู้รักษา

สมุดทะเบียน	โดยคัดข้อความจากหลักฐานต่าง	ๆ	ซึ่งตนได้รับ

	 ถ้ามีการจดทะเบียนบุริมสิทธินอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ที่มีการขอจดทะเบียนบุริมสิทธิ	ท�าหน้าที่แทนนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นทุกประการ	

และเมื่อจดทะเบียนบุริมสิทธิและหมายเหตุในใบทะเบียนเรือไทยแล้ว	 ให้ส่งส�าเนาค�าร้องและส�าเนาเอกสาร 

ตามข้อ	๖๗	ไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 โดยด่วนเพื่อหมายเหตุในสมุดทะเบียน 

ของเมืองท่าดังกล่าวด้วย

	 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติโดยอนุโลมตามข้อ	๒๒	
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หมวด	๘
การจ�านองเรือไทย

(ตามพระราชบัญญัติการจ�านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล	พุทธศักราช	๒๕๓๗)

 ข้อ ๖๙	 การจ�านองเรือไทย	ตามพระราชบญัญตักิารจ�านองเรอืและบรุมิสทิธทิางทะเล	พทุธศกัราช	๒๕๓๗	

ให้ใช้ส�าหรับเรือไทย	 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเรือที่มีขนาดต้ังแต่	 ๖๐	 ตันกรอสขึ้นไป	 ที่เดินด้วยเคร่ืองจักรกล 

ไม่ว่าใช้ก�าลังอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม	และเป็นเรือที่มีลักษณะส�าหรับใช้ในทะเลตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือออก 

โดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย

 ข้อ ๗๐	 การจ�านองเรอืไทยตามพระราชบญัญตักิารจ�านองเรอืและบรุมิสทิธทิางทะเล	พทุธศกัราช	๒๕๓๗	

ให้ผู้จ�านอง	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายย่ืนค�าร้องขอจ�านองตามแบบ	บ.๖๖-๑	ที่แนบท้ายระเบียบนี	้

เป็นรายล�าด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ฝ่ายผู้จ�านอง	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 	 (ข)	 หนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ได้เสียอากรตามประมวลรัษฎากรถูกต้องแล้ว

	 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 	 (ง)	 หนังสือแสดงความยินยอมให้จ�านองเรือของสามีหรือภรรยา

	 	 (จ)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ให้ความยินยอมตาม	(ง)

	 	 (ฉ)	 ส�าเนาใบทะเบียนสมรส	(ในกรณีสมรส)

	 	 (ช)	 ส�าเนาใบหย่าในกรณีหย่า	(เอกสารตาม	(ง)	(จ)	และ	(ฉ)	ไม่ต้องใช้)

	 (๒)	 ฝ่ายผู้จ�านอง	(นิติบุคคล)

	 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

  (ข)	 ส�าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัซึง่รบัรองจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	

ไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (ค)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

	 (๓)	 ฝ่ายผู้รับจ�านอง	(บุคคลธรรมดา)

	 	 (ก)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

	 	 (ข)	 หนังสือสัญญาจ�านองเรือไทย	(แบบ	บ.๖๔-๑)	อย่างน้อย	๔	ชุด

	 (๔)	 ฝ่ายผู้รับจ�านอง	(นิติบุคคล)

		 	 (ก)	 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและวัตถุประสงค์	ซึ่งรับรองจาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	๖	เดือน

		 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

		 	 (ค)	 หนังสือสัญญาจ�านองเรือไทย	(แบบ	บ.๖๔-๑)	อย่างน้อย	๔	ชุด

	 ในกรณีท่ีไม่สามารถมาด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	 ให้เพิ่มหนังสือมอบอ�านาจ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ
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		 หนังสือมอบอ�านาจท�าในต่างประเทศ	ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารีพับลิก	 (Notary	Public)	

หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองด้วย

		 ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

		 ถ้าเอกสารหลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่น�ามาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศผู้ยื่นค�าร้องต้องจัดให้มีค�าแปลเป็น 

ภาษาไทยและรับรองค�าแปลถูกต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานนั้น	หากผู้แปลเป็นบุคคลธรรมดา	ให้แนบ

ส�าเนาบัตรประจ�าตวับคุคลของผูแ้ปลด้วย	และถ้ามเีงือ่นไขต่อท้ายหนงัสอืสญัญาจ�านองให้จดัท�ามาอย่างน้อย	๔	ชดุ

 ข้อ ๗๑ เมื่อได้รับค�าร้องขอจ�านองพร้อมด้วยหลักฐานครบถ้วนแล้ว	 ให้ส่งไปตรวจสอบตามนัยแห่ง 

ข้อ	๔๔	และเมื่อพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจ�านองได้แล้ว	ให้เสนอขอค�าสั่งอนุญาตจากนายทะเบียนเรือประจ�า

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นต่อไป

 ข้อ ๗๒	 เมือ่ได้มกีารตรวจสอบและได้รบัอนญุาตให้จ�านองได้แล้ว	ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจ�านอง

ในอัตราตามขนาดของเรือตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ที่ท้ายค�าร้องด้วย	และ

ให้ผู้จ�านองกบัผูรั้บจ�านอง	จดัท�าหนังสอืสญัญาจ�านองเรอืไทยตามแบบ	บ.๖๔-๑	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้น�ามามอบให้ 

นายทะเบียนเรือ	ส่วนจ�านวนฉบับสัญญาให้ปฏิบัติตามข้อ	๔๕	โดยอนุโลม

 ข้อ ๗๓	 เมื่อได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและท�าสัญญาจ�านองตามข้อ	๗๒	แล้ว	ให้หมายเหตุการจ�านอง

โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๖๔

 ข้อ ๗๔	 ถ้ามีการจ�านองนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ที่มีการจ�านองปฏิบัติโดยอนุโลมตามข้อ	๖๕

หมวด	๙
ใบอนุญาตใช้เรือสูญหาย	เป็นอันตรายหรือช�ารุด

 ข้อ ๗๕ ในกรณทีีใ่บอนญุาตใช้เรอืซึง่ยงัไม่สิน้อายสุญูหายหรอืเป็นอนัตรายไปด้วยประการอืน่หรอืช�ารดุ

ในสาระส�าคัญ	 ให้ยื่นค�าร้องขอส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือตามแบบ	 บ.๘๑	 ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 เป็นรายล�าต่อ 

นายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (1)	 กรณีสูญหาย

		 	 (ก)	 ใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีต�ารวจ

   (ข)	 เอกสารผู้ถอืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรือตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 (๒)	 กรณีช�ารุด

		 	 (ก)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

		 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประตัวบุคคลผู้ยื่นค�าร้อง

	 ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือเป็นอันตรายหรือช�ารุดในสาระส�าคัญ	โดยยังมีฉบับเดิมเหลืออยู่	 ให้น�าส่งคืน	

ในขณะยื่นค�าร้องตามวรรคหนึ่ง	(๒)	ด้วย

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องและพิจารณาเห็นสมควรออกส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือได้ตามค�าขอ 

ให้ตรวจสอบสารบบทะเบยีนจากฐานข้อมลูระบบทะเบยีนเรอื	หรอืสมดุทะเบยีน	และถ้าไม่มหีลกัฐานจะตรวจสอบ

เองได้	ก็ให้ส่งค�าร้องไปขอตรวจสอบที่ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือที่ท�าการทะเบียนเรืออื่น	ซึ่งมีหลักฐานนั้น
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 ข้อ ๗๖	 เมือ่ได้รับผลการตรวจสอบสารบบทะเบยีนตามข้อ	๗๕	วรรคสาม	แล้วให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม

การตรวจสอบสารบบทะเบยีนและการออกส�าเนาใบอนุญาตใช้เรอืตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วให้ปฏบิติัดงันี้

	 (๑)	 ออกส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือด้วยแบบ	บ.๙๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	โดยบันทึกข้อมูลการออกส�าเนา

ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรือ

อิเล็กทรอนิกส์	ส่วนในช่องว่างส�าหรับลงนาม	“เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต”	ให้กรอกนามของผู้ท่ีได้ลงนามไว้ใน

ใบอนุญาตใช้เรือฉบับเดิม	 โดยกรอกค�าว่า	“(ลงชื่อ)”	ไว้ข้างหน้านามนั้น	ๆ	แล้วพิมพ์ใบอนุญาตใช้เรือผ่านทาง

เครื่องพิมพ์	และกรอกข้อความหมายเหตุว่า

	 “ส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือออกให้แทนฉบับเดิม	เนื่องจาก	สูญหายหรือช�ารุด	เมื่อวันที่........................... 

ที่ท�าการ......................................	

นายทะเบียนเรือ”	

เสร็จแล้วพิมพ์ใบอนุญาตใช้เรือฉบับใหม่ผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ	 โดยในช่องว่างเหนือค�าว่า 

“นายทะเบียนเรือ”	ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	ที่ท�าการทะเบียนเรือนั้นเป็นผู้ลงนามและประทับตราก�ากับไว้

	 (๒)	 ให้หมายเหตุในค�าร้องแบบ	บ.๘๑	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	ว่า	“ออกใบอนุญาตใช้เรือเล่มที่................

เมือ่วันที.่....................ค่าธรรมเนยีม..............บาท	ใบเสรจ็รบัเงนิเล่มที.่..............เลขที.่..........”	แล้วลงนามก�ากบัไว้

	 ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือฉบับเดิมตามข้อ	 ๗๕	 ให้หมายเหตุในใบอนุญาตใช้เรือฉบับเดิมว่า 

“ได้ออกใบอนุญาตใช้เรือเล่มที่.........ใหม่แล้ว	 เน่ืองจากสูญหายหรือช�ารุด	 เมื่อวันที่...........”	แล้วรวบรวมไว้กับ

ค�าร้องและเอกสารต้นฉบับ	

	 (๓)	จัดท�ารายงานและการอ่ืน	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๒	เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	แล้วรวบรวม

ค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมวด	๑๐
ใบทะเบียนเรือไทยสูญหายเป็นอันตรายหรือช�ารุด

 ข้อ ๗๗ ในกรณีที่ใบทะเบียนสูญหายหรือเป็นอันตรายไปด้วยประการอื่น	หรือช�ารุดในสาระส�าคัญ 

ให้ผู้ควบคุมเรือหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องขอ	ใบทะเบียนใหม่แทน

ฉบับเดิมตามแบบ	บ.๗๙	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 กรณีสูญหาย

		 	 (ก)	 ใบแจ้งความเอกสารหายจากสถานีต�ารวจ

   (ข)	 เอกสารผู้ถอืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรือตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 (๒)	 กรณีช�ารุด

		 	 (ก)	 ใบทะเบียนเรือไทย

   (ข)	 เอกสารผู้ถอืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรือตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 ในกรณีที่ใบทะเบียนเป็นอันตรายหรือช�ารุดในสาระส�าคัญ	 โดยยังมีฉบับเดิมเหลืออยู่ให้น�าส่งคืน 

ในขณะยื่นค�าร้องตามวรรคหนึ่ง	(๒)	ด้วย

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องและพิจารณาเห็นสมควรออกใบทะเบียนใหม่ได้ตามค�าขอ	ส�าหรับ 
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นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ให้ตรวจสอบสารบบทะเบียนจากฐานข้อมูลระบบ 

ทะเบียนเรือหรือสมุดทะเบียนก่อน

 ข้อ ๗๘ เมือ่ได้รบัผลการตรวจสอบสารบบทะเบยีนตามข้อ	๗๗	วรรคสามแล้ว	ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม

การตรวจสอบสารบบทะเบียนและการออกใบทะเบียนใหม่ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 แล้วหมายเหตุการ 

เรียกเก็บเงินไว้ท้ายค�าร้อง	และให้ปฏิบัติดังนี้	

		 (๑)	 ออกใบทะเบียนฉบับใหม่	ด้วยแบบ	บ.๕๓	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	โดยบันทึกข้อมูลการออกใบแทน

ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรือ

อเิลก็ทรอนกิส์	ส่วนในช่องว่างส�าหรบัลงนาม	“นายทะเบียนเรอื”	ให้กรอกนามนายทะเบียนเรอืเดิม	โดยกรอกค�าว่า	

“(ลงชื่อ)”	ไว้ข้างหน้านามนั้น	ๆ	แล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเครื่องพิมพ์และกรอกข้อความหมายเหตุว่า

	 “ใบทะเบียนเรือไทยออกให้แทนฉบับเดิม	เนื่องจากสูญหายหรือช�ารุด	เมื่อวันที่.....................................	

ที่ท�าการ.................................................

นายทะเบียนเรือ”	

เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยฉบับใหม่ผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ	 โดยในช่องว่างเหนือค�าว่า 

“นายทะเบียนเรือ”	 ให้นายทะเบียนเรือ	 ณ	 ที่ท�าการทะเบียนเรือนั้นเป็นผู้ลงนามและประทับตราก�ากับ 

พร้อมประทับตราก�ากับที่ช่องพิมพ์นามนายทะเบียนเรือเดิมด้วย	

		 (๒)	 ให้หมายเหตใุนค�าร้องแบบ	บ.๗๙	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้ว่า	“ออกใบทะเบยีนเรอืไทย	เล่มที.่..............

เม่ือวนัที.่...............ค่าธรรมเนยีม................บาท	ใบเสร็จรับเงนิเล่มที.่...........เลขที.่...............”	แล้วลงนามก�ากับไว้	

		 (๓)	 จัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๗๖	(๓)	

 ข้อ ๗๙	 ถ้ากรณตีามข้อ	๗๗	เกดิขึน้	ณ	เมอืงท่าซ่ึงมใิช่เมอืงท่าขึน้ทะเบียนของเรอืนัน้	ให้นายทะเบยีนเรอื 

แห่งเมืองท่านั้นออกใบทะเบียนชั่วคราวให้แทน	โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตามขนาดของเรือตามที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง	และหมายเหตกุารเรยีกเกบ็เงนิกบัเล่มทีข่องใบทะเบยีนชัว่คราว	ทีไ่ด้ออกไปนัน้ไว้ท้ายค�าร้องด้วย

	 ในการน้ีให้นายทะเบยีนเรอืผูอ้อกใบทะเบยีนชัว่คราวนัน้ก�าชบัผูค้วบคมุเรอืด้วยว่าเมือ่เรอืถงึเมอืงท่าขึน้

ทะเบียนของเรือน้ันให้น�าใบทะเบียนชั่วคราวน้ีส่งนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าภายในก�าหนด	๑๐	วัน	นับแต่ 

วันเรือถึง	เพื่อขอรับใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิมตามข้อ	๗๗	และข้อ	๗๘	ด้วย

	 ถ้านายทะเบยีนเรอื	ณ	เมอืงท่าซ่ึงมใิช่เมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้	ได้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการตรวจ

สอบสารบบทะเบียนและการออกใบทะเบียนใหม่ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแล้ว	จะส่งค�าร้องพร้อมด้วย

เอกสารหลักฐานตามข้อ	๗๗	ไปให้เมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้นออกใบทะเบียนใหม่	ตามนัยแห่งข้อ	๗๘	ก็ได้	

แล้วนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนของเรือนั้น	 หมายเหตุในค�าร้องว่า	 “ออกใบทะเบียนเรือไทย 

เล่มที่..........เมื่อวันที่...................โดยเมืองท่า........................เก็บค่าธรรมเนียมแล้ว”	แล้วลงนามก�ากับไว้

 ข้อ ๘๐ ในกรณทีีไ่ด้ออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบบัเดมิตามข้อ	๗๕	นัน้	ถ้าเป็นการออกให้	โดยฉบบัเดมิสญูหาย	

ให้นายทะเบียนเรือก�าชับผู้ควบคุมเรือว่า	หากได้ค้นพบใบทะเบียนฉบับเดิมในภายหลัง	ก็ให้น�าส่งคืนโดยด่วน	

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับใบทะเบียนฉบับเดิม	ตามข้อ	๗๗	แล้ว	ให้หมายเหตุว่า	“ได้ออก	ใบทะเบียน

เรอืไทยเล่มที.่..........ใหม่แล้ว	เนือ่งจากสญูหายหรอืช�ารดุ	เมือ่วนัที.่............”	แล้วรวบรวมไว้กบั	ค�าร้องและเอกสาร

ต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
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หมวด	๑๑
การเปลี่ยนชื่อเรือซึ่งรับเฉพาะใบอนุญาตใช้เรือ

 ข้อ ๘๑	 การขอเปลี่ยนช่ือเรือที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว	 ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือ	ตัวแทน 

ทีช่อบด้วยกฎหมายยืน่ค�าร้องตามแบบ	ก.๕	ทีแ่นบท้ายระเบยีบนี	้เป็นรายล�าต่อนายทะเบยีนเรอื	พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 เอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 (๓)	 ภาพถ่ายของเรอืซึง่เหน็	ชือ่	เลขทะเบยีนเรอื	ชดัเจน	และภาพถ่ายด้านข้างเตม็ล�าของเรอื	(หลงัจาก

ตรวจสอบชื่อเรือแล้ว)

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องแล้วให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 พิจารณาและตรวจสอบชื่อเรือที่ขอเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกับการขอต้ังชื่อเรือ	 ในการขอรับ 

ใบอนุญาตใช้เรือตามความในข้อ	๘

	 	 (ข)	 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือเรือตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 และหมายเหตุ 

การเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	

  (ค)	 หมายเหต	ุการเปลีย่นชือ่เรอืในใบอนญุาตใช้เรอื	โดยประทับตราค�าว่า	“มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว” 

ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่บริเวณชื่อเรือเดิม	แล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนชื่อเรือลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	และ

สแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์	โดยกรอกข้อความในช่อง

หมายเหตุของใบอนุญาตใช้เรือว่า

“เปลี่ยนชื่อเรือเป็น.........................เมื่อวันที่....................	

ที่ท�าการ...................................................

นายทะเบียนเรือ”

เสร็จแล้วพิมพ์ใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุโดยในช่องว่างเหนือค�าว่า	“นายทะเบียนเรือ”	

ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	ที่ท�าการทะเบียนเรือนั้นเป็นผู้ลงนามและประทับตราก�ากับ	และหมายเหตุไว้ในค�าร้อง 

ด้วยว่า	“เปลี่ยนชื่อเรือเป็น................เมื่อวันที่.....................”	แล้วลงนามก�ากับไว้

	 	 (ง)	 จัดท�ารายงานและการอืน่	ๆ	โดยปฏบิตัอินโุลมตามข้อ	๑๒	เฉพาะกรณทีีเ่กีย่วข้อง	แล้วรวบรวม

ค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

	 	 (จ)	 ตรวจสอบและด�าเนนิการตามข้อ	๖	ก่อนด�าเนนิการเปลีย่นชือ่เรอืทีไ่ด้รบัใบอนญุาตใช้เรอืแล้ว	

หมวด	๑๒
การเปลี่ยนชื่อเรือซึ่งจดทะเบียนเรือไทย

	 ข้อ	 ๘๒	 การขอเปลี่ยนชื่อเรือที่ได้จดทะเบียนเรือไทย	 ให้ผู ้ถือกรรมสิทธ์ิเรือ	 ผู ้แทนหรือตัวแทน 

ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า	โดยผ่านทาง 
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นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้	

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๓)	 เอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 (๔)	 ภาพถ่ายของเรอืซึง่เหน็	ชือ่	เลขทะเบยีนเรอื	ชดัเจน	และภาพถ่ายด้านข้างเตม็ล�าของเรอื	(หลงัจาก

ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเรือแล้ว)

		 เมือ่ให้นายทะเบียนเรอืได้รบัค�าร้องแล้วให้ปฏบิตัติามข้อ	๘๑	วรรคสอง	(ก)	โดยอนโุลม	แล้วเสนออธบิดี

กรมเจ้าท่าพิจารณาอนุญาต

	 เม่ือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเรือแล้ว	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

แล้วหมายเหตกุารเรยีกเกบ็เงินไว้ในค�าร้อง	และให้นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าข้ึนทะเบยีนของเรอื	แจ้งให้ผูถ้อื

กรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	แก้ช่ือทีตั่วเรอืทกุแห่งให้ถกูต้องตรงกบัชือ่ทีไ่ด้รบัอนญุาตใหม่	

แล้วน�ามาให้นายทะเบียนเรือตรวจ	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้ตรวจชื่อที่แก้ใหม่	 เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้ว 

ให้หมายเหตุการเปลีย่นชือ่เรือในใบทะเบยีนเรือไทยและใบอนญุาตใช้เรอืโดยปฏบิตัอินโุลมตาม	ข้อ	๘๑	วรรคสอง	(ค) 

และ	ข้อ	๑๒	เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	

 ให้นายทะเบยีนตรวจสอบและด�าเนนิการตามข้อ	๖	ก่อนด�าเนนิการเปล่ียนช่ือเรือทีไ่ด้	จดทะเบยีนเรอืไทย

 ข้อ ๘๓	 เมื่อได้มีการเปลี่ยนชื่อเรือตามข้อ	๘๒	แล้ว	ให้นายทะเบียนเรือจัดท�าประกาศเปลี่ยนชื่อเรือ 

ปิดไว้	ณ	ที่ท�าการเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือมีก�าหนดไม่น้อยกว่า	๑๕	วัน	และส่งส�าเนาประกาศดังกล่าวแล้วไป

โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย	๑	ฉบับ	มีก�าหนด	๓	วัน	โดยผู้ขอเปลี่ยนชื่อเรือนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาดังกล่าวตามจ�านวนจ�าเป็นที่ต้องจ่าย	แล้วรวบรวมค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐาน

ทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

		 ในกรณียื่นค�าร้องนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ถ้านายทะเบียนเรือได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

การเปล่ียนช่ือเรือตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแล้ว	จะส่งค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปให้เมืองท่า 

ขึน้ทะเบียนของเรอืนัน้	ด�าเนนิการเปลีย่นชือ่เรอื	ตามนยัแห่งข้อ	๘๒	และข้อ	๘๓	วรรคหน่ึง	ก็ได้	แล้วนายทะเบยีน

เรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้หมายเหตใุนค�าร้องว่า	“เปลีย่นชือ่เรอื	เป็น..................เมือ่วนัที.่.............. 

โดยเมืองท่า.......................	เก็บค่าธรรมเนียมแล้ว”	แล้วลงนามก�ากับไว้

หมวด	๑๓
การเปลี่ยนผู้ควบคุมเรือซึ่งจดทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๘๔ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมเรือที่ได้จดทะเบียนเรือไทย	ให้ผู้ควบคุมเรือ	ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือผู้แทน

หรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 เป็นรายล�าต่อ	นายทะเบียนเรือ

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

 (๒)	 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตัวแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)
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	 (๓)	 ส�าเนาประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ	

		 เมื่อนายทะเบียนเรือพิจารณาเห็นว่าผู้ควบคุมเรือคนใหม่มีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ 

ที่จะท�าการควบคุมเรือล�านั้นตรงตามบทแห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ	และมีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรา	๕๐	

แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	แล้ว	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

และหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	แล้วให้ปฏิบัติดังนี้

	 (ก)	 หมายเหตุ	การเปลี่ยนผู้ควบคุมเรือในใบทะเบียนเรือไทย	โดยประทับตรา	ค�าว่า	“มีรายการแก้ไข

ใหม่แล้ว”	ด้วยหมกึสแีดงไว้ทีบ่รเิวณนามผูค้วบคุมเรือเดิม	แล้วบนัทกึข้อมูลการเปลีย่น	ผูค้วบคมุเรอืลงในฐานข้อมลู

ระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องรายการผู้ควบคุมเรือ	โดยให้นายทะเบียนเรือลงนาม

พร้อมประทับตราก�ากับ

		 (ข)	 จัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๒	เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	แล้วรวบรวม

ค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน	

 ข้อ ๘๕ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ควบคุมเรือที่เมืองท่าซึ่งมิใช่เมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือนั้น	เมื่อได้เปล่ียน 

ผู้ควบคุมเรือตามข้อ	๘๔	แล้ว	 ให้ส่งส�าเนาค�าร้องและเอกสารไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียน 

ของเรือนั้น	เพื่อหมายเหตุในสมุดทะเบียนด้วย

หมวด	๑๔
การเปลี่ยนแปลงตัวเรือซึ่งรับเฉพาะใบอนุญาตใช้เรือ

 ข้อ ๘๖	 การขอแก้รายการในใบอนุญาตใช้เรือ	กรณีที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือเครื่องจักรเรือ 

ในระหวา่งที่ใบอนุญาตใช้เรอืยงัไมส่ิ้นอายุ	ใหผู้ถ้ือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรอืตวัแทนที่ชอบ	ด้วยกฎหมายยืน่ค�าร้อง

ตามแบบ	ก.๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

	 (๓)	 ภาพถ่ายเรือ	จ�านวน	๒	ภาพ	(กรณีขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ)

	 (๔)	 เอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

		 (ก)	 ให้เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการแก้ใบอนญุาตตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	และ	หมายเหต	ุการเรยีก

เก็บเงินนั้นไว้ในค�าร้อง	

		 (ข)	 หมายเหตุ	การแก้รายการตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นในใบอนุญาตใช้เรือ	โดยประทับตราค�าว่า	

“มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”	ด้วยหมึกสีแดงไว้ตรงบริเวณรายการที่มีการแก้นั้น	แล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง

ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรือ

อิเล็กทรอนิกส์	โดยกรอกข้อความในช่องหมายเหตุว่า	
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“เปลี่ยน...............เป็น....................เมื่อวันที่....................

ที่ท�าการ.........................................

นายทะเบียนเรือ”

เสร็จแล้วพิมพ์ใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ	 โดยให้นายทะเบียนเรือลงนามพร้อม 

ประทับตราก�ากับ

	 (ค)	 ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือท�าให้มีขนาดเพิ่มข้ึน	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับใบอนุญาต

ใช้เรอืในอตัราทีส่งูขึน้ตามขนาดของเรอืเท่าทีเ่พิม่ขึน้ด้วย	และหมายเหตใุน	ค�าร้องว่า	“เกบ็เงนิเพิม่ตามขนาดใหม่

แล้ว....................บาท	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่....................	เมื่อวันที่...................”	แล้วลงนามก�ากับไว้

		 (ง)	 จัดท�ารายงานและการอ่ืน	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	1๒	เฉพาะกรณีที่เก่ียวข้อง	แล้วรวบรวม

ค�าร้องเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมวด	๑๕
การเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือซึ่งจดทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๘๗	 การขอเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือกรณีที่ได้จดทะเบียนเรือไทย	ให้ผู้ควบคุมเรือ

หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี ้

เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๓)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ	และใบส�าคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย

	 (๔)	 ใบเสรจ็รบัเงนิค่าวสัด	ุและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเปลีย่นแปลงตวัเรอืหรอืเอกสารอืน่ที	่นายทะเบยีนเรอื

เห็นสมควร	ในกรณีขยายตัวเรือ	

  ใบเสรจ็รบัเงนิค่าแรงในการเปลีย่นแปลงตวัเรอืทีเ่สยีอากรถกูต้องตามประมวลรษัฎากร	(กรณขียายตวัเรอื 

หรือลดขนาดตัวเรือ)	ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องจักร	(กรณีเปลี่ยนเครื่องจักรเรือ)

		 (๕)	 ภาพถ่ายเรือ	จ�านวน	๒	ภาพ	(กรณีขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ)

		 (๖)	 เอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

 ข้อ ๘๘	 ให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับการออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิม 

ค่าเปลีย่นแปลงตวัเรอืหรอืส่วนอืน่ของเรอื	ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตใช้เรอืและใบทะเบยีนเรอืไทยทีเ่พิม่ขึน้ในอตัรา

ตามขนาดของเรือที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	และให้ปฏิบัติดังนี้	

		 (๑)	 หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	

โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๘๖	วรรคสอง	(ข)

		 (๒)	 ออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิม	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๗๘	(๑)	ส่วนการหมายเหตุข้อความ 

ลงในช่องหมายเหตุของใบทะเบียนใหม่	ให้กรอกข้อความว่า	
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		 “ใบทะเบียนเรือไทยออกให้แทนฉบับเดิม	 เนื่องจากขยายตัวเรือ	 หรือลดขนาดตัวเรือ	 หรือเปล่ียน

เครื่องจักร	เมื่อวันที่.......................................

													ที่ท�าการ	......................................

																								นายทะเบียนเรือ”

		 (๓)	 เม่ือได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิมแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือหมายเหตุในใบทะเบียนฉบับเดิม

ว่า	“ได้ออกใบทะเบียนเรือไทย	เล่มที่.................	ใหม่แล้ว	เนื่องจากขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือหรือเปลี่ยน 

เครื่องจักรเรือ	เมื่อวันที่.......................”	แล้วรวบรวมไว้กับค�าร้องและเอกสารต้นฉบับ

		 (๔)	 จัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๘๖	วรรคสอง	(ง)

 ข้อ ๘๙ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ	ตามข้อ	๘๘	นอกเมืองท่าขึ้นทะเบียน

ของเรือ	 และนายทะเบียนเรือนั้นได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับการออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิม 

ค่าเปล่ียนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทยที่เพ่ิมขึ้น 

โดยได้หมายเหตกุารเรยีกเกบ็เงินค่าธรรมเนยีมดงักล่าวไว้ในค�าร้อง	ให้นายทะเบยีนเรอืหมายเหต	ุการเปลีย่นแปลงนัน้ 

ในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๘๖	วรรคสอง	(ข)	และข้อ	๑๒	(๑)	

	 เม่ือหมายเหตกุารเปลีย่นแปลงตวัเรอืหรอืส่วนอืน่ของเรอืในใบทะเบยีนเรอืไทยและใบอนญุาตใช้เรอืแล้ว	

ก่อนมอบให้ผู้ยื่นค�าขอใช้ไปพลางก่อน	ให้จัดท�าส�าเนาค�าร้องและเอกสารตามข้อ	๘๗	ส่งไปให้นายทะเบียนเรือ

ประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือน้ันเพ่ือออกใบทะเบียนใหม่ตามนัยแห่งข้อ	 ๘๘	 (๒)	 ส่งกลับมาให้ 

และเม่ือนายทะเบียนเรือผู้รับค�าร้องได้รับใบทะเบียนฉบับใหม่แล้ว	ก่อนมอบให้แก่ผู้ยื่นค�าขอให้เรียกใบทะเบียน

ฉบบัเดมิคนืส่งคนืไปให้นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมืองท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้	เพือ่หมายเหตใุนใบทะเบียนฉบบัเดมิ 

ตามนัยแห่งข้อ	๘๘	(๓)	และ	(๔)	ต่อไป

 ข้อ ๙๐	 ในกรณีที่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ได้ออกใบทะเบียนใหม่แทน

ฉบับเดิมโดยที่ตนมิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเอง	 ให้หมายเหตุที่ท้ายค�าร้องว่า	 “ได้ออกใบทะเบียนเรือไทย 

เล่มที.่.............เลขท่ี..............เมือ่วนัท่ี................โดยเมอืงท่า.................เกบ็ค่าธรรมเนยีมแล้ว”	แล้วลงนามก�ากบัไว้ 

และหมายเหตุ	การเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในสมุดทะเบียนของเมืองท่าด้วย

		 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จให้นายทะเบียนเรือผู้รับค�าร้องจัดการรวบรวมค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้

ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมวด	๑๖
การโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือไทย

 ข้อ ๙๑	 เรือที่จดทะเบียนเรือไทย	 เมื่อจะขอโอนเมืองท่าข้ึนทะเบียนจากเมืองท่าขึ้นทะเบียนเดิม 

ไปขอข้ึนทะเบยีน	ณ	เมอืงท่าอืน่ภายในราชอาณาจกัร	ให้ผูถื้อกรรมสทิธิเ์รือ	ผูแ้ทนหรอืตวัแทน	ทีช่อบด้วยกฎหมาย 

ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ
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	 (๓)	 เอกสารผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

		 เมื่อได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งแล้วให้ด�าเนินการตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือหรือ 

สมดุทะเบยีนว่า	ผูย้ืน่ค�าร้องเป็นเจ้าของเรอืจรงิหรอืไม่	แล้วให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึน้ทะเบียนของเรือนัน้ 

พิจารณาสั่งให้โอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ

	 เมื่อส่ังให้โอนเมืองท่าข้ึนทะเบียนเรือได้แล้ว	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียน 

ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงและหมายเหตกุารเรยีกเกบ็เงนิไว้ในค�าร้อง	แล้วหมายเหตกุารโอนเมอืงท่าขึน้ทะเบียน

ในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	โดยประทับตราค�าว่า	“มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”	ด้วยหมึกสีแดงไว ้

ตรงบริเวณชื่อเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือเดิม	และบันทึกข้อมูลการโอนเมืองท่าลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ 

โดยกรอกข้อความหมายเหตุว่า

“โอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือไปขึ้น	ณ	เมืองท่า.........................เมื่อวันที่.................”

ที่ท�าการ	.....................................................

นายทะเบียนเรือ”

	 เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ที่ช ่องหมายเหตุ 

โดยในช่องว่างเหนือค�าว่า	 “นายทะเบียนเรือ”	 ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	 ที่ท�าการทะเบียนเรือเดิมลงนามและ 

ประทับตราก�ากับไว้	 และด�าเนินการหมายเหตุ	 การโอนเมืองท่าในสมุดทะเบียนของเมืองท่าขึ้นทะเบียนเดิม 

ที่ช่องหมายเหตุด้วยข้อความเช่นเดียวกับที่หมายเหตุไว้ในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	 แล้วให ้

นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนเดิม	 จัดส่งส�าเนาค�าร้องและบรรดาเอกสารหลักฐานพร้อมด้วย 

ใบทะเบียนเรือไทยไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนใหม่	ส่วนเอกสารใดที่สมควรจะมีไว้ส�าหรับ

เมืองท่าเดิมด้วยก็ให้จัดท�าส�าเนาไว้แทน

		 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้นายทะเบียนเรือจัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๒	

เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	แล้วรวบรวมค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	ตรวจสอบและ

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

 ข้อ ๙๒ การโอนเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนตามข้อ	๙๑	เมือ่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่า	ขึน้ทะเบยีนใหม่

ได้รบัเอกสารต่าง	ๆ	และใบทะเบยีนเรอืไทยของเรอืนัน้แล้ว	ให้เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมส�าหรับการออกใบทะเบียนใหม่ 

แทนฉบบัเดมิในอตัราตามขนาดของเรอืทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	แล้วหมายเหตกุารเรยีกเกบ็เงนิไว้ในส�าเนาค�าร้อง	

และออกใบทะเบียนใหม่โดยใช้ชื่อเมืองท่าขึ้นทะเบียนใหม่	 โดยบันทึกข้อมูลการออกใบแทนลงในฐานข้อมูล 

ระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนในช่องว่างส�าหรับลงนาม	“นายทะเบียนเรือ”	ให้กรอกนาม	นายทะเบียนเรือเดิม	โดยกรอกค�าว่า	“(ลงชื่อ)”	

ไว้ข้างหน้านามนั้น	ๆ	แล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเครื่องพิมพ์และให้กรอกข้อความหมายเหตุว่า	

“ใบทะเบียนเรือไทยออกให้แทนฉบับเดิม	เนื่องจากโอนเมืองท่า	เมื่อวันที่..........................	

ที่ท�าการ......................................................

นายทะเบียนเรือ”

เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยฉบับใหม่ผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ	 โดยในช่องว่างเหนือค�าว่า 

“นายทะเบียนเรือ”	 ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าข้ึนทะเบียนใหม่เป็นผู้ลงนาม	 และประทับตราก�ากับ 
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พร้อมประทับตราก�ากับที่ช่องพิมพ์นามนายทะเบียนเรือเดิมด้วย

		 เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ	ให้นายทะเบียนเรือจัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๒	

เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	แล้วรวบรวมค�าร้องและเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือตรวจสอบและ

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

		 ในกรณีที่ย่ืนค�าร้องนอกเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	 ถ้านายทะเบียนเรือผู้รับค�าร้องได้เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเมืองท่าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแล้ว	จะส่งค�าร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปให ้

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นด�าเนินการโอนเมืองท่า	 โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	 ๙๑	 วรรคสอง	 วรรคสาม 

และวรรคสี่	ก็ได้	แล้วนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	หมายเหตุในค�าร้องว่า	“โอนเมืองท่า

ขึ้นทะเบียนเรือไปขึ้น	ณ	เมืองท่า................เมื่อวันที่..................โดยเมืองท่า................เก็บค่าธรรมเนียมแล้ว” 

แล้วลงนามก�ากับไว้	 และจัดส่งส�าเนาค�าร้องและบรรดาเอกสารหลักฐาน	 พร้อมด้วยใบทะเบียนเรือไทยและ 

ใบอนุญาตใช้เรือ	ไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนใหม่	 โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๙๒	วรรคหนึ่ง 

และวรรคสอง	

หมวด	๑๗ 
การขอเพิกถอนทะเบียนเรือไทย

ส่วนที่	๑	
การขอเพิกถอนทะเบียนเรือไทยเพื่อไปจดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติอื่น

 ข้อ ๙๓ กรณทีีเ่จ้าของหรอืผูถ้อืกรรมสิทธ์ิเรือไทยซึง่ได้จดทะเบยีนเป็นเรอืไทยตามพระราชบญัญติัเรือไทย 

พุทธศักราช	๒๔๘๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	มีความประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเรือไทย	เพื่อไปจดทะเบียน

เป็นเรือสัญชาติอื่น	ให้ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๓)	 เอกสารตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)	

	 (๔)	 เอกสารตามข้อ	๔๐	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	และ	(๖)	

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว	 จะเห็นสมควรยกเลิกทะเบียนเรือไทยหรือไม่ 

ให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นด�าเนินการตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ	

หรือสมุดทะเบียนว่า	 ช่ือผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือตามค�าร้องถูกต้องตรงกับทะเบียนหรือไม่	แล้วพิจารณาสั่งอนุญาต 

ให้ยกเลิกทะเบียนเรือไทยได้

	 เมื่อได้รับอนุญาตให้ยกเลิกทะเบียนเรือไทยแล้ว	 ให้เรียกใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือคืน 

(ถ้าใบทะเบยีนเรอืไทยและใบอนญุาตใช้เรอืไม่สญูหายหรอืไม่ถกูท�าลาย)	ให้ประทบัตราค�าว่า	“ยกเลกิ”	ด้วยหมกึสแีดง 

ไว้ตรงรายละเอยีดรายการทะเบยีนเรอื	และบนัทกึข้อมลูการยกเลกิเรอืลงในฐานข้อมลูระบบทะเบยีนเรอื	หมายเหตุ

ในสมุดทะเบียนและสมุดหลักฐานการยกเลิกทะเบียนเรือ	แล้วจัดท�ารายงานและด�าเนินการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนการหมายเหตุข้อความลงในช่องหมายเหตุของใบทะเบียนเรือไทย	ให้กรอกข้อความว่า	
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“การจดทะเบียนเรือไทยได้สิ้นไปโดยเหตุ..........เมื่อ..............”

ที่ท�าการ..........................................

นายทะเบียนเรือ”

	 ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	ที่ท�าการนั้นลงนามและประทับตราก�ากับ	จากนั้นให้สแกนเอกสาร	ที่เกี่ยวข้อง

เข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์	เสร็จแล้วให้เก็บใบทะเบียนเรือไทยรวมไว้กับค�าร้อง	

และเอกสารต้นฉบับ	

	 ถ้าใบทะเบียนเรือไทยไม่สูญหายหรือไม่ถูกท�าลาย	 และผู ้ควบคุมเรือได้น�าส่งนายทะเบียนเรือ 

ทีม่ใิช่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนของเรอืนัน้	หรอืกงสลุไทย	ก่อนหรอืหลงัทีเ่จ้าของเรอืได้ยืน่ค�าร้อง 

ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบใบทะเบียนเรือไทยบันทึกเหตุการณ์ไว้และให้ผู้ควบคุมเรือลงนามรับรอง 

แล้วส่งบันทึกดังกล่าวพร้อมด้วยใบทะเบียนเรือไทยไปให้นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น

เพือ่จะด�าเนินการตามวรรคสอง	วรรคสาม	และวรรคสี	่ในการนีใ้ห้ผู้รบัมอบใบทะเบยีนเรอืไทยนัน้ก�าชบัผูค้วบคมุเรอื 

ให้แจ้งเจ้าของเรือยื่นค�าร้องต่อนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นตามวรรคหนึ่งด้วย

	 ก่อนด�าเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไทย	ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตรวจสอบและด�าเนินการตาม

ข้อ	๖	ด้วย

ส่วนที่	๒	
การขอเพิกถอนทะเบียนเรือไทยที่สูญหายไป	ถูกข้าศึกยึด	
ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง	อับปาง	ท�าลาย	หรือถูกละทิ้ง

 ข้อ ๙๔	 กรณีที่เจ้าของเรือมีความประสงค์จะขอให้เพิกถอนทะเบียนเรือไทย	 เน่ืองจากเรือไทย 

ทีไ่ด้จดทะเบยีนแล้วได้สญูหายไป	ถกูข้าศกึยดึ	ถกูเพลงิไหม้โดยสิน้เชงิ	อบัปาง	ท�าลาย	หรือถูกละทิง้	ให้ด�าเนนิการ

แจ้งตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ออกตามความในมาตรา	 ๒๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยตามประกาศดังกล่าว

ส่วนที่	๓	
การขอเพิกถอนทะเบียนเรือไทยที่ได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐาน

การจ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนหรือไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด

 ข้อ ๙๕ กรณีที่เจ้าของเรือมีความประสงค์จะขอให้เพิกถอนทะเบียนเรือไทย	 เนื่องจากเป็นเรือ 

ที่เจ้าของเรืออ้างว่าได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอน	

หรือไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด	 ให้เจ้าของเรือแจ้งแก่นายทะเบียนเรือด้วยแบบพิมพ์	ก.๕ 

ที่แนบท้ายระเบียบนี้	พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย	

	 (๒)	 ใบอนุญาตใช้เรือ	
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	 (๓)	 รายงานประจ�าวนัรบัแจ้งเป็นหลกัฐานจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิแสดงถงึ	เหตแุห่งการเพกิถอน

ทะเบียนเรือไทย

	 (๔)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือนั้น	ในกรณีที่เรือดังกล่าวมี 

การติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๕)	 หนังสือรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจ�าเรือนั้น	 ในกรณีที่เรือดังกล่าว 

มีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

 (๖)	 หนงัสอืรบัรองจากผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมทีใ่ห้บริการระบบวทิยคุมนาคม	(Service	Provider) 

แสดงว่ามกีารปลดสญัญาณเรยีกขาน	(Call	sign)	และ/หรอื	รหสั	MMSI	ทีแ่สดง	ความเป็นเรอืไทยแล้ว	ในกรณทีี่

เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม

	 (๗)	 กรณีมอบอ�านาจ	ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

	 	 (ก)	 หนังสือมอบอ�านาจ	และ	 	

	 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจ	หรือเอกสารแสดงตัว

บุคคลอย่างอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด

	 (๘)	 หลักฐานและเอกสารอื่น	ๆ	

	 	 (ก)	 กรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา	ให้แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 	 (ข)	 กรณีที่เจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล	 ให้แนบส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	 นิติบุคคล 

ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน	๖	เดือน	และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้มีอ�านาจ

ลงนาม	กระท�าการแทนนิติบุคคล

	 (๙)	 ในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือและหรือใบทะเบียนเรือไทยสูญหาย	ให้แนบรายงานประจ�าวันรับแจ้ง

เอกสารหาย	จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมาแสดงแทน

	 กรณีการแจ้งตามวรรคหน่ึงมิได้เป็นการแจ้งแก่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น	

ให้นายทะเบยีนผูร้บัแจ้งส่งเรือ่งไปยงันายทะเบยีนประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนเป็นผูด้�าเนนิการตามประกาศนี	้และ

เมือ่ด�าเนนิการเสรจ็ส้ินแล้วให้นายทะเบยีนประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีนแจ้งเจ้าของเรอืโดยตรงเพือ่ทราบ	หรือรายงาน

กลับไปยังนายทะเบียนเรือผู้รับแจ้งเพื่อแจ้งเจ้าของเรือทราบต่อไป

	 ให้ถอืว่าการแจ้งตามวรรคหนึง่และวรรคสองเป็นการแจ้งแก่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบยีน

 ข้อ ๙๖ ส�าหรับเรือประมง	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และเรือสนับสนุนการประมง	นอกเหนือจากเอกสาร 

หลักฐานตามข้อ	๙๕	แล้ว	ให้เจ้าของเรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมด้วย	ดังนี้

	 (๑)	 ภาพถ่ายที่แสดงตัวเรือตามสภาพสาเหตุที่แจ้งเพิกถอนทะเบียนเรือ	และสถานที่	เกิดเหตุที่เจ้าของ

เรืออ้างว่าได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอน	หรือไม่

สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด

	 กรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม	 (๑)	 ได้	 ให้ยื่นภาพถ่ายและระบุพิกัดต�าบลท่ีของสถานที ่
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เกิดเหตุที่เจ้าของเรืออ้างว่าได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอนไปให้ผู้อื่นโดยไม่สามารถแสดงหลักฐาน	การจ�าหน่าย	จ่าย	

หรือโอน	หรือไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด

	 พร้อมทั้งแนบบันทึกช้ีแจงข้อเท็จจริงอันประกอบด้วย	สาเหตุการแจ้งเพิกถอน	จุดเกิดเหตุ	 วันเวลา 

และสถานที่เกิดเหตุ	ผู้ควบคุมเรือขณะเกิดเหตุ	ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้	

	 (๒)	 เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงถึงเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเรือตามที่ผู ้แจ้งประสงค์จะส่งให้ 

นายทะเบียนเรือประกอบการพิจารณา	 เช่น	 เอกสารการเรียกค่าสินไหมจากผู้รับประกันภัย	 หนังสือรับรอง 

จากสมาคมประมง	หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 (๓)	 รายงานประจ�าวันรับแจ้งเป็นหลักฐานจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 ข้อ ๙๗	 เมือ่นายทะเบยีนเรอืประจ�าเมอืงท่าขึน้ทะเบียนของเรอืนัน้ได้รบัค�าร้องตามข้อ	๙๕	ให้พิจารณา

ว่าสมควรเพิกถอนทะเบียนเรือไทยหรือไม่	โดยให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ด�าเนินการสอบสวนเจ้าของเรือถึงเหตุแห่งการเพิกถอนทะเบียนเรือหรือผู้เกี่ยวข้องด้วยก็ได้	

	 (๒)	 ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือหรือสมุดทะเบียนว่า	 ชื่อผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือถูกต้อง 

ตรงกันหรือไม่ด้วย

 เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้ด�าเนนิการตามวรรคหนึง่แล้ว	เหน็ว่าเหตุแห่งการแจ้งเชือ่ถือได้	ให้นายทะเบียนเรอื 

เพิกถอนทะเบียนเรือไทยตามข้อ	๔๐	โดยอนุโลม	และด�าเนินการต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตาม	หมวด	๑๙	

	 ก่อนด�าเนินการเพิกถอนทะเบียนเรือไทย	ให้นายทะเบียนเรือด�าเนินการตรวจสอบและด�าเนินการตาม

ข้อ	๖	ด้วย	เท่าที่จะสามารถด�าเนินการได้

 ข้อ ๙๘	 เมื่อนายทะเบียนเรือเพิกถอนทะเบียนเรือไทยแล้ว	 และจ�าหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุด

ทะเบียนเรือ	โดยให้ประทับตราค�าว่า	“เพิกถอนทะเบียนเรือไทย”	ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ช่องรายการในใบทะเบียน

เรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ	และบันทึกข้อมูลการเพิกถอนทะเบียนเรือไทยลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ 

โดยกรอกข้อความหมายเหตุว่า	

“เพิกถอนทะเบียนเรือไทย	เนื่องจาก.........เมื่อวันที่.........”

ที่ท�าการ....................................

นายทะเบียนเรือ”

	 เมื่อด�าเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จส้ินแล้ว	 ให้พิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือผ่านทาง

เครื่องพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ	 โดยในช่องว่างเหนือค�าว่า	“นายทะเบียนเรือ”	ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	ที่ท�าการนั้น 

ลงนามและประทับตราก�ากับ	และหมายเหตุในสมุดทะเบียนและสมุดหลักฐานการยกเลิกเรือด้วย

 ข้อ ๙๙ เมือ่ด�าเนนิการตามประกาศนีเ้สรจ็สิน้แล้ว	ให้นายทะเบยีนเรอืสแกนเอกสารทัง้หมดเข้าจัดเกบ็

ในระบบจดัเกบ็เอกสารทะเบยีนเรอือเิลก็ทรอนกิส์กรมเจ้าท่า	และเก็บเอกสารต้นฉบบัไว้ทีเ่มอืงท่าจดทะเบยีนเรอื

	 เมื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือส่งเรื่องไปยังส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ

เพื่อเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศรายชื่อในบัญชีเรือเฝ้าระวัง

	 ห้ามมิให้นายทะเบียนเรือรับจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือตามวรรคสองอีก
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หมวด	๑๘
เบ็ดเตล็ดใบอนุญาตใช้เรือ

 ข้อ ๑๐๐	การขอออกใบอนุญาตใช้เรือชั่วคราวกรณีเรือยังไม่เคยรับใบอนุญาตใช้เรือ	เพื่อใช้เป็นหนังสือ

ส�าคัญคุ้มครองการทดลองใช้เรือ	 เพ่ือลองเคร่ืองจักรหรือเพื่อน�าเรือจากถิ่นท่ีอยู่มาที่ท�าการทะเบียนเรือ	ให้ผู้ถือ

กรรมสิทธิ์เรือ	ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�า

ต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

	 (๒)	 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

		 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้ปฏิบัติดังนี้

	 	 (ก)	 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือตามข้อ	๑๐

	 	 (ข)	 ออกใบอนญุาตใช้เรอืชัว่คราว	โดยปฏบิตัอินโุลมตามข้อ	๑๑	ก�าหนดอายแุละเขต	การเดนิเรอื

ตามความจ�าเป็น

   (ค)	 จดัท�ารายงานประจ�าวนัโดยปฏบิตัอินโุลมตามข้อ	๑๒	เฉพาะกรณทีีเ่กีย่วข้อง	แล้วรวบรวมค�าร้อง 

และเอกสารต้นฉบับส่งให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 เมือ่ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รือทดลองเรอืเสรจ็แล้ว	ไม่ประสงค์จะจดทะเบยีนรบัใบอนญุาตใช้เรอื	ให้นายทะเบยีนเรอื 

ยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือชั่วคราว	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๐๗

 ข้อ ๑๐๑	การขอเปลีย่นประเภทเรอืหรอืประเภทการใช้หรอืเขตการเดนิเรอื	ให้ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืผูแ้ทน

หรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.๕	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	เป็นรายล�าต่อ	นายทะเบียนเรือ

พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

	 (๓)	 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งและพิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว	ให้เรียกเก็บเงิน 

ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัการเปลีย่นประเภทเรอืหรอืประเภทการใช้หรอืเขตการเดินเรอื	ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	

ทกุรายการทีม่กีารเปลีย่นแปลง	และหมายเหต	ุการเกบ็ค่าธรรมเนยีมไว้ในค�าร้อง	แล้วหมายเหต	ุการเปลีย่นแปลง

รายการในใบอนุญาตใช้เรือ	 โดยประทับตราค�าว่า	 “มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”	 ด้วยหมึกสีแดงไว้ตรงบริเวณ 

ที่มีการแก้นั้น	แล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนประเภทเรือหรือประเภทการใช้หรือเขตการเดินเรือ	ลงในฐานข้อมูล

ระบบทะเบียนเรือ	และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยกรอกข้อความหมายเหตุว่า	

“ได้เปลี่ยน..................เป็น.........................เมื่อวันที่................	

ที่ท�าการ......................................

นายทะเบียนเรือ”
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เสรจ็แล้วพมิพ์ใบอนญุาตใช้เรอืผ่านทางเครือ่งพมิพ์ทีช่่องหมายเหตุ	โดยในช่องว่างเหนอืค�าว่า	“นายทะเบยีนเรอื”	

ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	ที่ท�าการนั้นลงนามและประทับตราก�ากับ	

	 เสร็จแล้วจัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๒	เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง

 ให้นายทะเบยีนตรวจสอบและด�าเนนิการตามข้อ	๖	ก่อนด�าเนินการเปล่ียนประเภทเรือหรือประเภทการใช้ 

หรือเขตการเดินเรือ

 ข้อ ๑๐๒ การขอแก้รายการอย่างหน่ึงอย่างใดในใบอนุญาตใช้เรือ	 นอกจากรายการตามข้อ	 ๑๐๑ 

ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ	 ผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี ้

เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 เอกสารหลักฐานประกอบการขอแก้นั้น

	 (๓)	 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว	ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ถ้าพิจารณาเห็นว่าควรมีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์	ก็ให้ด�าเนินการตรวจสอบเสียก่อน

	 	 (ข)	 ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการแก้รายการในใบอนญุาตใช้เรอืทกุรายการทีข่อแก้ตามทีก่�าหนด

ไว้ในกฎกระทรวง	และหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	

	 	 (ค)	 หมายเหตุ	การแก้รายการในใบอนุญาตใช้เรือ	 โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๐๑	วรรคสอง 

และวรรคสาม	

	 	การขอแก้แต่เพยีงตวัอกัษรซ่ึงประกอบชือ่หรอืนามสกลุ	หรอืสญัชาตหิรอืต�าแหน่งทีอ่ยูโ่ดยมใิช่เป็นการ

ขอเปล่ียนช่ือ	นามสกลุ	สญัชาต	ิหรอืย้ายทีอ่ยูต่ามปกตินัน้	ให้แก้ให้โดยไม่ต้องเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการแก้ดงักล่าว 

และให้หมายเหตุการไม่เรียกเก็บเงินนั้นไว้ในค�าร้องด้วย

 ข้อ ๑๐๓ การขอให้วัดตรวจสอบแก้รายการขนาดเรือ	 ให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือ	 ผู้แทนหรือตัวแทน 

ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	 เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือพร้อมด้วย

เอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 ใบส�าคัญรับรองการตรวจเรือ

	 (๓)	 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งแล้วให้	ปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกรายการที่มีการขอแก้ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 และ 

ถ้าปรากฏว่าขนาดของเรือเพ่ิมข้ึนจนถึงขนาดอันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น	 ก็ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

เท่าที่เพิ่มขึ้นด้วย	แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	

	 	 (ข)	 หมายเหตุแก้รายการขนาดเรือตามที่ได้ขอแก้นั้นในใบอนุญาตใช้เรือ	 โดยปฏิบัติอนุโลม 

ตามข้อ	๘๖	วรรคสอง	(ข)	

	 	 (ค)	 ถ้าพิจารณาเห็นว่าการขอนั้นมิใช่เป็นการแก้รายการขนาดเรือแต่เป็นการขอเปลี่ยนแปลง 

ตัวเรือก็ให้น�าเอาข้อ	๘๖	ที่ตรงกับค�าขอนั้นมาใช้ปฏิบัติแทน



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 251

	 	 (ง)	 จดัท�ารายงานและการอืน่	ๆ	โดยปฏบิตัอินโุลมตามข้อ	๑๑	และข้อ	๑๒	เฉพาะกรณทีีเ่กีย่วข้อง

 ข้อ ๑๐๔	 การขอให้ตรวจสอบหลกัฐานหรอืขอส�าเนาเอกสารทางทะเบยีนเกีย่วกบัเรือ่งของใบอนญุาตใช้เรือ 

นอกจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะมีหนังสือแจ้งมาขอให้ตรวจสอบหรือขอส�าเนาเป็นทางการแล้ว 

ให้ผู้ขอยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	ต่อนายทะเบียนเรือ	ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ 

หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	โดยต้องมอบส�าเนาบตัรประจ�าตวั 

บุคคลพร้อมด้วยเอกสารการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหนังสือมอบอ�านาจอันชอบด้วยกฎหมาย	และถ้าเป็นการ

ยื่นค�าร้องแทนผู้ที่เป็นคู่กรณีของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือ	ผู้ยื่นค�าร้องต้องมอบส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลพร้อมด้วย

หนังสือมอบอ�านาจอันชอบด้วยกฎหมายจากผู้ที่เป็นคู่กรณีของผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือให้ไว้เป็นหลักฐานด้วย

	 เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสารบบทะเบียน

หรือการรับรองส�าเนาเป็นรายฉบับตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	และหมายเหตุการเรียก	เก็บเงินไว้ในค�าร้อง	ก.๕	

	 การตรวจสอบหลักฐานให้ตรวจสอบสารบบทะเบียนด้วยแบบ	บ.๘๑	จากฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ

หรอืสมดุทะเบยีน	และถ้าไม่มหีลกัฐานจะตรวจสอบหรือรับรองส�าเนาเองได้	กใ็ห้ส่งค�าร้องหรอืหนงัสอืไปตรวจสอบ

หรอืรบัรองส�าเนา	ณ	ทีท่�าการทะเบยีนเรือทีม่หีลกัฐานนัน้	หรอืส�านกัมาตรฐานทะเบียนเรอื	แล้วนายทะเบยีนเรอื	

ณ	ที่ท�าการตรวจสอบสารบบทะเบียนหรือรับรองส�าเนานั้นลงนามพร้อมวันเดือนปีก�ากับไว้

	 เมื่อได้รับผลการตรวจสอบสารบบทะเบียนด้วยแบบ	บ.๘๑	หรือส�าเนาเอกสารซึ่งลงนามรับรองแล้ว 

ให้นายทะเบียนเรือผู้รับค�าขอมอบแบบ	บ.๘๑	หรือส�าเนาเอกสารให้แก่ผู้ขอ	แล้วจัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ 

โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๑	และข้อ	๑๒	เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๐๕	 การขอให้รับรองส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือ	 เพื่อน�าไปใช้เป็นหลักฐาน	ให้ยื่นค�าร้องตามแบบ 

ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	ต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

		 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

		 (๒)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ยื่นค�าร้อง

	 เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้รบัค�าร้องตามวรรคหนึง่ให้เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการรบัรองส�าเนาตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง	และหมายเหตุ	การเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	แล้วบันทึกข้อมูลการรับรองส�าเนาใบอนุญาตใช้เรือ 

ลงในฐานข้อมลูระบบทะเบยีนเรอื	และให้นายทะเบยีนเรอืเป็นผูล้งนามรบัรองส�าเนา	พร้อมวนัเดอืนปีและประทบั

ตราก�ากับไว้	เสรจ็แล้วก่อนมอบส�าเนาใบอนญุาตใช้เรอืและใบอนญุาตใช้เรอืให้แก่ผูย้ืน่ค�าร้องขอ	ให้จดัท�ารายงาน

และการอื่น	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๒	เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	

 ข้อ ๑๐๖	 การของดใช้เรอืเป็นการชัว่คราว	ให้ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตัวแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	

ยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.๕	ที่แนบท้ายระเบียบนี้	เป็นรายล�าต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน	ดังนี้

	 (๑)	 ใบอนุญาตใช้เรือ

	 (๒)	 เอกสารผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอื	ผูแ้ทนหรอืตวัแทนทีช่อบด้วยกฎหมาย	ตามข้อ	๔	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)

	 (๓)	 สถานที่จอดหรือเก็บรักษาเรือ	และผู้ดูแลรักษาเรือ	

 เมือ่นายทะเบยีนเรือได้รับค�าร้องตามวรรคหนึง่	ให้บันทกึข้อมลูการงดใช้เรอืลงในฐานข้อมลูระบบทะเบียนเรอื 

และสแกนเอกสารที่เก่ียวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์	และออกใบรับแจ้ง 

งดใช้เรือไว้เป็นหลักฐาน	แล้วลงนามพร้อมวันเดือนปีและประทับตราก�ากับไว้	 เสร็จแล้วหมายเหตุการงดใช้เรือ 
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ในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือด้วย	และก่อนมอบใบรับแจ้งการงดใช้เรือ	 ให้ผู้ขอให้จัดท�ารายงานและการอื่น	ๆ 

โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๑	และข้อ	๑๒	 เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้อง	แล้วเก็บใบอนุญาตใช้เรือรวมไว้กับค�าร้อง 

และเอกสารต้นฉบับ	ณ	ที่ท�าการทะเบียนเรือนั้น	โดยไม่ต้องส่งให้	ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ

 ข้อ ๑๐๗	 ในกรณีท่ีเรือซึ่งได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้วสูญหาย	ถูกข้าศึกยึด	ถูกเพลิง	 เผาผลาญ	อับปาง	

ละทิง้หรือถกูท�าลาย	ให้ด�าเนนิการแจ้งตามประกาศกรมเจ้าท่าทีอ่อกตามความในมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบญัญตัิ

เรอืไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	และให้นายทะเบยีนเรือด�าเนนิการ	เพิกถอนทะเบยีนเรือไทยตาม

ประกาศดังกล่าว

 ในกรณทีีเ่รอืซึง่ได้รบัใบอนญุาตใช้เรอืแล้วเป็นเรอืทีเ่จ้าของเรอือ้างว่าได้จ�าหน่าย	จ่าย	หรอืโอนไปให้ผู้อืน่ 

โดยไม่สามารถแสดงหลักฐานการจ�าหน่าย	จ่าย	หรือโอน	หรือไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบได้ว่าเรืออยู่ที่ใด 

ให้ด�าเนินการตามข้อ	๙๕	ข้อ	๙๖	ข้อ	๙๗	ข้อ	๙๘	และ	ข้อ	๙๙	

 ข้อ ๑๐๘	 ในกรณีที่เรือจดทะเบียนเรือไทย	เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ	๑๐๑	ข้อ	๑๐๒	และ	ข้อ	๑๐๓ 

ให้นายทะเบียนเรือเรียกใบทะเบียนเรือไทยมาหมายเหตุเช่นเดียวกับใบอนุญาตใช้เรือด้วย

 ข้อ ๑๐๙	 เมื่อได้ด�าเนินการตามหมวด	๑๘	แล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือผู้รับค�าร้องรวบรวมค�าร้องและ

เอกสารหลักฐานต้นฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน	

 ข้อ ๑๑๐	 ก่อนใบอนญุาตใช้เรอืสิน้อายเุป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓๐	วนั	ให้นายทะเบยีนเรือประจ�าเมืองท่า

ขึ้นทะเบียนเรือมีหนังสือแจ้งเจ้าของเรือ	เพื่อมาด�าเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือตามตัวอย่างหนังสือแนบท้าย

ระเบียบนี้

 ข้อ ๑๑๑	 เมื่อพ้นระยะเวลา	๑๕	วัน	นับจากวันท่ีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ	ให้นายทะเบียนเรือประจ�า

เมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือมีหนังสือแจ้งเจ้าของเรือมาด�าเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ	หรืองดใช้เรือ	หรือยกเลิก

ทะเบียนเรือหากไม่ประสงค์ใช้เรือ	ตามตัวอย่างหนังสือแนบท้ายระเบียบนี้

หมวด	๑๙
เบ็ดเตล็ดเรือไทย

 ข้อ ๑๑๒ เรอืซึง่จดทะเบยีนเรือไทยได้สิน้ไปด้วยเหตตุ่าง	ๆ	หรอืเรอืทีจ่ดทะเบยีนเรอืไทยแล้ว	ได้ถกูถอน

ทะเบียนตามความในหมวด	 ๕	 เมื่อมาขอจดทะเบียนเรือไทยอีกให้ด�าเนินการรับจดทะเบียนเช่นเดียวกับ 

เรือที่ไม่เคยจดทะเบียนเรือไทยมาก่อนตามความในหมวด	๒	และหมายเหตุในสมุดทะเบียนท่ีช่องหมายเหตุว่า 

“เรือได้เคยจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามหมายเลขทะเบียน...........”	ไว้ด้วย	ส่วนเรื่องให้เก็บรวมเรื่องเดิม

 ข้อ ๑๑๓	 ในกรณทีีบ่คุคลมลีกัษณะทีจ่ะเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืไทยได้ตามความในมาตรา	๗	หรอืมาตรา	

๗	 ทวิ	 ได้รับกรรมสิทธิ์เรือที่มิได้จดทะเบียนเรือไทยนอกราชอาณาจักร	 โดยเรือนั้นต่อขึ้นใหม่หรือโดยการ

เปลีย่นแปลงกรรมสทิธิ	์และกงสลุไทยได้ออกใบทะเบียนชัว่คราวให้นัน้	เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้รับส�าเนาใบทะเบยีน

ชั่วคราวจากกงสุลไทย	ให้เก็บรอไว้จนกว่าผู้ควบคุมเรือจะน�าใบทะเบียนชั่วคราวมามอบให้	หรือจนกว่าเรือนั้น 

จะขอจดทะเบียนเรือไทยแล้ว
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 ข้อ ๑๑๔	 ในกรณีที่เรือล�าใดจะออกจากเมืองท่าหนึ่งเมืองท่าใดเพ่ือมาขอจดทะเบียนเรือไทยและ 

นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าน้ันได้ออกใบผ่านเมืองท่าให้น�าเรือมาได้	 เม่ือนายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่า 

ที่เรือมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเรือไทยได้รับใบผ่านเมืองท่าดังกล่าวแล้ว	ให้จัดเก็บใบผ่านเมืองท่าไว้กับ 

เรื่องการจดทะเบียนเรือของเรือล�านั้นด้วย

 ข้อ ๑๑๕	 ในกรณีที่ใบทะเบียนเรือไทยไม่มีท่ีว่างส�าหรับกรอกรายการหรือหมายเหตุต่าง	ๆ	ได้ต่อไป 

ให้นายทะเบียนเรือผู ้มีหน้าที่กรอกรายการหรือหมายเหตุนั้นติดใบประจ�าต่อเข้ากับใบทะเบียนเรือไทย 

แล้วประทับตราประจ�าต�าแหน่งตรงรอยต่อนั้นไว้เป็นส�าคัญ

 ข้อ ๑๑๖	 ในกรณีจ�านอง	ที่มีการขอให้หมายเหตุแก้ข้อความในสัญญา	เช่น	การขอเพิ่มหรือ	ลดวงเงิน

จ�านองหรือการไถ่ถอนจ�านอง	 ให้ผู้ท�าสัญญาทั้งสองฝ่ายหรือผู้แทนหรือตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายยื่นค�าร้อง 

ตามแบบ	ก.๕	ทีแ่นบท้ายระเบียบนี	้เป็นรายล�าต่อนายทะเบยีนเรอื	หรอืยืน่ทีเ่มอืงท่าได้ท�าสญัญาไว้	โดยมอบสญัญา

จ�านองฉบับผู้จ�านองและฉบับผู้รับจ�านอง	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

		 (๑)	 กรณีบุคคลธรรมดา

		 	 (ก)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคล

		 (๒)	 กรณีนิติบุคคล

  (ก)	 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนหรือบรษัิทซึง่รบัรองจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

ไม่เกิน	๖	เดือน

	 	 (ข)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

		 ในกรณีที่ไม่สามารถมาด�าเนินการได้ด้วยตนเอง	 ให้เพิ่มหนังสือมอบอ�านาจ	และส�าเนาบัตรประจ�าตัว

บุคคลของผู้รับมอบอ�านาจ

	 ส�าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง

	 เมือ่ได้รบัค�าร้องตามวรรคหนึง่	ให้ส่งค�าร้องไปตรวจสอบทีเ่จ้าหน้าทีผู่ร้กัษาสญัญาเดมิ	และ	ถ้าผูร้บัค�าร้อง

มิใช่นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือนั้น	 ให้ผู้รับค�าร้องส่งค�าร้องไปตรวจสอบและขออนุญาตจาก

นายทะเบียนเรือประจ�าเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นเสียก่อน	 เม่ือได้รับอนุญาตหรือตรวจสอบและพิจารณา 

เห็นว่าสมควร	ให้มีการหมายเหตตุามค�าขอได้	ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการแก้ข้อความในสญัญาตามอตัราทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง	และหมายเหตุ	การรับเงินไว้ในค�าร้อง	 เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลตามค�าขอลง	 ในฐานข้อมูลระบบ

ทะเบียนเรือ	 และสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าจัดเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

แล้วหมายเหตุข้อความที่แก้ไขใหม่หรือถอนจ�านองแล้ว	ไว้ตรงที่ว่างมุมบนด้านขวาของสัญญาจ�านองทั้งสองฉบับ	

แล้วนายทะเบยีนเรอืลงนามพร้อมวนัเดอืนปีและประทบัตราก�ากบัไว้	และหมายเหตใุน	สมดุทะเบยีนด้วยข้อความ

เช่นเดียวกับที่หมายเหตุไว้ในสัญญาจ�านอง

	 ในกรณีถอนจ�านอง	ให้เรียกใบทะเบียนเรือไทยมาหมายเหตุโดยประทับตราค�าว่า	“ถอนจ�านองแล้ว”	

ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ช่องรายการรับจ�านอง	และหมายเหตุถอนจ�านอง	โดยกรอกข้อความว่า

“ได้ถอนจ�านองแล้ว	สัญญาจ�านองเลขที่............ลงวันที่.............เมื่อวันที่..........................

ที่ท�าการ............................................

นายทะเบียนเรือ”
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เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบยีนเรอืไทยผ่านทางเครือ่งพมิพ์ทีช่่องหมายเหต	ุโดยในช่องว่างเหนอืค�าว่า	“นายทะเบยีนเรอื” 

ให้นายทะเบียนเรือ	ณ	ที่ท�าการน้ันลงนามและประทับตราก�ากับ	และหมายเหตุการถอนจ�านองในสมุดหลักฐาน

การถอนจ�านองด้วย	แล้วจัดท�ารายงานและการอ่ืน	ๆ	โดยปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๑	และข้อ	๑๒	เฉพาะกรณ ี

ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๑๗ นอกจากทีไ่ด้กล่าวไว้โดยเฉพาะในข้อต่าง	ๆ	แล้ว	ค�าร้องหรอืเอกสารอืน่ใดซึง่พิจารณาเหน็ว่า

เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นจ�าเป็นต้องมีเพื่อการหมายเหตุในสมุดทะเบียน	 หรือควรทราบหรือเก็บไว ้

เป็นหลักฐาน	ให้เมืองท่าที่ได้รับค�าร้องหรือด�าเนินการใด	ๆ	ไปแล้วนั้น	จัดท�าคู่ฉบับหรือส�าเนาแล้วแต่กรณีส่งไป 

ให้เมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือด้วย

 ข้อ ๑๑๘ การขอให้ตรวจสอบหลกัฐานหรอืขอส�าเนาเอกสารทางทะเบยีนเกีย่วกบัเรอื	ทีจ่ดทะเบยีนเรอื

ไทย	นอกจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะมีหนังสือแจ้งมาขอให้ตรวจสอบหรือขอส�าเนาเป็นทางการแล้ว	ให้ผู้

ขอยื่นค�าร้องตามแบบ	ก.	๕	ที่แนบท้ายระเบียบน้ี	ต่อนายทะเบียนเรือ	โดยผู้ขอต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม 

ข้อ	๑๐๔	โดยอนุโลม	ส่วนกรณีการตรวจสอบหลักฐานให้ตรวจสอบสารบบทะเบียน	ด้วยแบบ	บ.๗๙

 ข้อ ๑๑๙ การขอให้รบัรองส�าเนาใบทะเบยีนเรอืไทยเพ่ือน�าไปใช้เป็นหลกัฐาน	ให้ยืน่ค�าร้องด้วยแบบ	ก.๕ 

ต่อนายทะเบียนเรือ	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

		 (๑)	 ใบทะเบียนเรือไทย

		 (๒)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวบุคคลผู้ยื่นค�าร้อง

		 เมือ่นายทะเบยีนเรอืได้รบัค�าร้องตามวรรคหนึง่	ให้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการรบัรองส�าเนาตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง	และหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในค�าร้อง	แล้วปฏิบัติอนุโลมตามข้อ	๑๐๕

 ข้อ ๑๒๐	 เมื่อได้ด�าเนินการตามหมวด	๑๙	แล้ว	 ให้นายทะเบียนเรือผู้รับค�าร้องรวบรวมค�าร้องและ

เอกสารหลักฐานเก็บไว้เป็นหลักฐาน	

 ข้อ ๑๒๑ การท�านิติกรรมทางทะเบียนเรือ	ได้แก่	การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย	ตามหมวด	๕	การจ�านอง

เรือไทย	 (ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑)	 ตามหมวด	 ๖	 การจดทะเบียนบุริมสิทธิเรือไทย 

(ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑)	ตามหมวด	๗	การจ�านองเรือไทย	 (ตามพระราชบัญญัติการ 

จ�านองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล	 พุทธศักราช	๒๕๓๗)	ตามหมวด	๘	และการด�าเนินการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

กับการจ�านองเรือในข้อ	๑๑๖	ตามหมวด	๑๙	ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

	 (๑)	 ให้นายทะเบียนเรือท�านิติกรรมทางทะเบียนเรือตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อใบอนุญาตใช้เรือของเรือ 

ดังกล่าวยังไม่สิ้นอายุ

	 (๒)	 กรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือส้ินอายุ	หากเจ้าของเรือมีความประสงค์จะท�านิติกรรมทางทะเบียนเรือ 

ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าของเรือยื่นค�าขอให้ตรวจเรือต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือและยื่นค�าขอใบอนุญาตใช้เรือต่อ 

นายทะเบียนเรือ

	 	 (ก)	 กรณีเจ้าของเรือน�าเรือมาให้ตรวจแต่ตัวเรือมีสภาพใช้งานไม่ได้	 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ 

ออกใบส�าคญัรบัรองการตรวจเรอืเพือ่ต่ออายใุบอนญุาตใช้เรอืมาประกอบการยืน่ค�าขอท�านติกิรรมทางทะเบยีนเรอื 

และให้นายทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือก่อนด�าเนินการทางนิติกรรม

	 	 (ข)	 กรณีเจ้าของเรือน�าเรือมาให้ตรวจแต่ตัวเรือมีสภาพใช้งานไม่ได้	 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ 
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ออกหนังสือรับรองผลการตรวจเรือมาประกอบการยื่นค�าขอท�านิติกรรมทางทะเบียนเรือ	 และภายหลังจาก 

ท�านิติกรรมทางทะเบียนเรือแล้ว	ให้นายทะเบียนเรือแจ้งเจ้าของเรือเพื่อแจ้งงดใช้เรือต่อไป

	 	 (ค)	 กรณีเจ้าของเรือไม่สามารถน�าเรือมาให้ตรวจได้	 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือออกหนังสือรับรอง 

ผลการตรวจเรือและแจ้งให้เจ้าของเรือมาด�าเนินการขอเพิกถอนทะเบียนเรือภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จากเจ้าพนักงานตรวจเรือ

	 หากเจ้าของเรือไม่มาด�าเนินการขอเพิกถอนทะเบียนเรือภายใน	๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก 

เจ้าพนักงานตรวจเรอื	ให้นายทะเบยีนเรอืสัง่เพกิถอนทะเบยีนเรือภายใน	๔๕	วนั	นบัแต่วนัที	่ครบก�าหนดดงักล่าว

	 (๓)	 กรณีเรือที่ได้มีการแจ้งงดใช้เรือไว้แล้ว	ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือไปด�าเนินการตรวจเรือ

และออกหนงัสอืรบัรองผลการตรวจเรอืและการมอียูจ่รงิของเรอื	เพือ่ให้เจ้าของเรอืมาใช้ประกอบในการยืน่	ค�าขอ

ท�านิติกรรมทางทะเบียนเรือ

 ข้อ ๑๒๒ เมื่อนายทะเบียนเรือได้ด�าเนินการจดทะเบียนเรือ	 ออกใบอนุญาตใช้เรือ	 หรือ	 เพิกถอน 

ทะเบียนเรือ	 หรือด�าเนินการอื่นใดตามระเบียบนี้แล้ว	 ในส่วนภูมิภาค	 ให้นายทะเบียนเรือแจ้ง	 เจ้าพนักงาน 

ตรวจเรือและเจ้าพนักงานตรวจท่า	ในส่วนกลาง	ให้ส�านักมาตรฐานทะเบียนเรือ	แจ้ง	ส�านักมาตรฐานเรือและ 

ส�านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน�้า	เพื่อด�าเนินการควบคุมและตรวจสอบเรือตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

หมวด	๒๐
การตรวจสอบ

 ข้อ ๑๒๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู ้ตรวจสอบและจัดท�าทะเบียนได้รับเอกสารหลักฐานตามที่ได้จัดส่งให ้

ตามระเบียบนี้	ก่อนเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นหลักฐานให้ด�าเนินการดังนี้

	 (๑)	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับมาทั้งหมดเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทย

และใบอนุญาตใช้เรือและการอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของนายทะเบียนเรือ 

ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วนั้น	 เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงหรือไม ่

ถ้ากรณีที่จะต้องท�าการทักท้วงเพื่อให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด	ให้รีบด�าเนินการโดยด่วน

	 (๒)	 คัดข้อความต่าง	ๆ	จากเอกสารหลักฐานที่ได้รับ	เช่น	ค�าร้องต่าง	ๆ	ใบส�าคัญรับรอง	การตรวจเรือ	

ใบส�าคญัแสดงการตรวจเรอืเพือ่จดทะเบยีนเรอืไทย	สญัญาโอนกรรมสทิธิเ์รือไทย	รายการแก้กรรมสทิธ์ิ	และสญัญา

จ�านอง	 กรอกลงในสมุดทะเบียน	 โดยตัดลายมือชื่อของผู้ถือกรรมสิทธ์ิเรือในค�าร้องหรือหนังสือมอบอ�านาจ 

หรือเอกสารอื่นปิดลงไว้เป็นหลักฐานในสมุดทะเบียนด้วย	และการตัดลายมือชื่อดังกล่าวจะต้องมีลายมือชื่อของ 

ผูถ้อืกรรมสทิธิเ์รอืเหลอือยูใ่นค�าร้องหรอืหนงัสอืมอบอ�านาจ	เพือ่ให้เอกสารนัน้ยงัคงใช้เป็นหลกัฐานได้โดยสมบรูณ์

ตามกฎหมายอยู่ต่อไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563

(นายวิทยา	ยาม่วง)

อธิบดีกรมเจ้าท่า
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	 ตามทีห่วัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละคณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้มปีระกาศ

และค�าสั่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง	ๆ	รวมทั้ง

การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ	ซึ่งในขณะนี้การด�าเนินการ 

ตามประกาศและค�าสั่งบางฉบับได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว	สมควรยกเลิกประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติที่หมดความจ�าเป็น	 เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและ 

เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป	ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมาย

ทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	อันเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๖๕	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ประกอบ

กบัมาตรา	๔๔	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	หวัหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค�าสั่ง 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ให้ยกเลกิประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ตามที่ระบุในบัญชีหนึ่งท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ ๒	 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติเกีย่วกบัการก�าหนดให้คดีอยูใ่นอ�านาจของศาลทหาร	ตามทีร่ะบุในบัญชสีองท้าย

ค�าสั่งนี้

	 บรรดาการกระท�าความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง	ไม่ว่าจะกระท�าก่อนหรือหลังค�าสั่งนี้ใช้บังคับ	ให้อยู่ใน

อ�านาจการพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม	ส่วนการกระท�าความผดิทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิคดี

ของศาลทหารในวันก่อนวันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับ	 ให้โอนคดีนั้น	 ๆ	 ไปยังศาลยุติธรรม	 แต่ท้ังนี้ 

ไม่หมายความรวมถึงกระท�าความผิดที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัติให้เป็นอ�านาจ

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่	๙/๒๕๖๒

เรื่อง	การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	บางฉบับที่หมดความจ�าเป็น
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พจิารณาพพิากษาของศาลทหารโดยให้การกระท�าความผดิดงักล่าวยงัคงอยูใ่นอ�านาจการพจิารณา

พิพากษาของศาลทหารต่อไป

	 การโอนคดตีามวรรคสองไม่กระทบกระเทอืนถึงกระบวนพจิารณาใด	ๆ	ทีไ่ด้กระท�าไปแล้ว

ในศาลทหารก่อนวันทีค่�าสัง่นีใ้ช้บังคบั	และให้ถอืว่าบรรดากระบวนพจิารณาทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้ว

นั้นเป็นกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย

 ข้อ ๓	 ให้ยกเลกิค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๔๐/๒๕๕๘	เรือ่ง	การได้มา 

ซ่ึงคณะกรรมการประกนัสงัคม	ทีป่รึกษาของคณะกรรมการประกันสงัคม	คณะกรรมการการแพทย์

และคณะกรรมการกองทนุเงินทดแทน	เป็นการช่ัวคราว	ลงวนัท่ี	๕	พฤศจกิายน	พทุธศกัราช	๒๕๕๘	

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดในบัญชีสามท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ ๔	 ให้ยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ

ท�าการประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่�าหนด

ในบัญชีสี่ท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการก�าหนดกรอบ 

อัตราก�าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นของรัฐ 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดในบัญชีห้าท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ ๖	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๓	 แห่งค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที	่๓๙/๒๕๕๙	เรือ่ง	การจดัระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศกึษา	ลงวนัที	่๑๒	

กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	๑๓	ในกรณีทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม

เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาใดตามข้อ	๑๒	ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเป็นเหตุส�าคัญในการใช้บังคับ 

ค�าสั่งนี้แล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 มีอ�านาจประกาศก�าหนดการยกเลิกการใช้บังคับค�าสั่งนี้แก่สถาบัน

อุดมศึกษานั้นต่อไป”

 ข้อ ๗	 ให้ยกเลกิความในข้อ	๕	แห่งค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง	 การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

ลงวันที่	๑๗	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาต	ิที	่๑๘/๒๕๖๐	เรือ่ง	แก้ไขเพิม่เติมค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๓/๒๕๖๐	

ลงวันที่	๓๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐

	 ให้จัดตั้งส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหน่วยงานภายในส�านัก
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เลขาธกิารนายกรฐัมนตร	ีมีหน้าทีแ่ละอ�านาจในการสนับสนุนภารกจิเชงิยุทธศาสตร์และเชงิบรูณาการ 

ตามพื้นที่หรือกลุ่มภารกิจ	ประสานกับหน่วยงานของรัฐในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่

ประชาชนและปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย	โดยมผีูอ้�านวยการส�านกังานบรหิาร

นโยบายของนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูป้ฏบิตังิานในส�านกังาน

บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี	และให้ปฏิบัติหน้าท่ีข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 ท้ังนี้	หน้าท่ีและ

อ�านาจการบริหารงานและการด�าเนินงานของส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี	ให้เป็น

ไปตามที่ก�าหนดในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น

	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดให้

ส�านักงานบรหิารนโยบายของนายกรฐัมนตรี	มเีจ้าหน้าทีง่บประมาณ	สถานทีท่�างาน	อปุกรณ์เครือ่งมอื 

เครื่องใช้ในการท�างาน	และเบิกจ่ายงบประมาณในการด�าเนินการตามที่ส�านักงานบริหารนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรีร้องขอ

	 ให้โอนงบประมาณในการด�าเนินการของส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตร ี

ตามค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิท่ี	๓/๒๕๖๐	เรือ่ง	การขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง	ลงวันท่ี	๑๗	มกราคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๑๘/๒๕๖๐	เรื่อง	แก้ไขเพิ่มเติม

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๓/๒๕๖๐	ลงวันที่	๓๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐	

ไปเป็นของส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคสองต่อไป

	 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจในการพิจารณายกเลิก

ส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ตามความเหมาะสม

 ข้อ ๘	 การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ค�าสั่งคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามค�าส่ังนี้	 ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด 

ที่ได้กระท�าหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือค�าสั่งดังกล่าวก่อนวันท่ีประกาศหรือค�าสั่งนั้น	ๆ	

สิ้นผลใช้บังคับโดยให้การกระท�าและการปฏิบัตินั้นเป็นการกระท�าและการปฏิบัติที่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายตามมาตรา	๒๗๙	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ข้อ ๙ ค�าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	๙	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒

พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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	 โดยที่พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ก�าหนดให้การยื่นค�าขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 การโอน

กรรมสทิธ์ิเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้และการแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืประมงต้องมหีนงัสอื

รับรองจากกรมประมง

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๓	และมาตรา	๕๔/๙	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย

พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ในประกาศนี้

	 “เรือประมง”	หมายความว่า	 เรือทุกขนาดท่ีใช้หรือเจตนาจะใช้หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท�าการประมง	เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้าในทางการค้า

	 “เรือขนถ่ายสัตว์น�้า”	หมายความว่า	 เรือประมงที่ใช้ท�าการขนถ่ายสัตว์น�้า	ขนส่งสัตว์น�้า

แปรรูปสัตว์น�้า	หรือเก็บรักษาสัตว์น�้าเป็นการเฉพาะ

	 “หนังสือรับรอง”	หมายความว่า	หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภท 

ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลง 

รายละเอยีดตัวเรอืหรอืเครือ่งจกัรของเรอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	หนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบ

การยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่น

ขอแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง

 ข้อ ๒ เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง	 ให้ยื่นค�าขอพร้อมด้วยเอกสาร 

หรอืหลักฐานตามทีร่ะบไุว้ในแบบแนบท�ายประกาศนีก้ารยืน่ค�าขอตามวรรคหนึง่	ให้ยืน่	ณ	สถานที่

ดังต่อไปนี

ประกาศกรมประมง
เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร	โอนกรรมสิทธิ์เรือประมง

หรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง

พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 (๑)	 กรุงเทพมหานคร	ให้ยื่น	ณ	ส�านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กรมประมง

	 (๒)	 จังหวัดอื่น	ให้ยื่น	ณ	ส�านักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล

	 (๓)	 สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศก�าหนด

 ข้อ ๓ เมื่อได้รบัค�าขอแล้ว	ใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้รบัค�าขอด�าเนินการตรวจสอบความถกูต้องและ

ครบถ้วนของค�าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอ

	 กรณีที่ค�าขอ	เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องหรือครบถ้วน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าขอออกใบรับ

ค�าขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

	 กรณีที่ค�าขอ	เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ขอรับ

หนังสือรับรอง	แก้ไขเพ่ิมเติมค�าขอ	หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด

	 กรณีที่ผู ้ขอรับหนังสือรับรองไม่แก้ไขเพิ่มเติมค�าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 

ให้ถกูต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสาม	ให้ถอืว่าค�าขอนัน้เป็นอนัยกเลกินบัแต่วนัที่

พ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว	และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองทราบ

 ข้อ ๔ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค�าขอ	 และเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบค�าขอแล้ว	 ให้หน่วยงานที่รับค�าขอด�าเนินการจัดส่งค�าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบค�าขอไปยงักองบรหิารจดัการทรพัยากรและก�าหนดมาตรการ	เพือ่พิจารณาภายในสามวนั

ท�าการนบัตัง้แต่ได้รบัเอกสารหรอืหลักฐานถกูต้องและครบถ้วน	ผ่านทางระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Saraban)	หรือระบบการออกใบอนุญาตท�าการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-License)

 ข้อ ๕	 กรณีการขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 กรมประมง 

จะออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนประเภทของเรือจากเรือประมงไปเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น�้าหรือเรือ

ประเภทอื่น	หรือจากเรือขนถ่ายสัตว์น�้าไปเป็นเรือประเภทอื่นเท่านั้น

 ข้อ ๖	 กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือของเรือประมง	 อันมีผลเป็นการ

เปลีย่นแปลงขนาดตนักรอสของเรอืประมง	หรอืการขอเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรของเรอืประมงอนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพการท�าการประมง	ผู้ขอรับหนังสือรับรองต้องแนบค�ายินยอมให้กรมประมง

ค�านวณประสิทธิภาพการท�าการประมงส�าหรับเรือประมงล�าดังกล่าวใหม่และยินยอมให้มีการปรับ

จ�านวนวันที่อนุญาตให้ท�าการประมงใหม่ตามประสิทธิภาพของการท�าการประมงที่เปลี่ยนไปตาม

แบบแนบท้ายประกาศนี้
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 ข้อ ๗	 กรณีการขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า

	 (๑)	 ผูข้อรับโอนกรรมสทิธิเ์รอืต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามทีจ่ะได้รบัใบอนญุาตท�าการประมง

ตามมาตรา	๓๙	แห่งพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 (๒)	 เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้าดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีตาม

กฎหมายประมงและกรณีเรือที่เคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมหรือผู้ควบคุมเรือท่ีใช้ในการ 

กระท�าความผดิไม่มผีลประโยชน์ได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม	หรอืมอี�านาจควบคมุเรอืประมงหรอื

ขนถ่ายสัตว์น�้าดังกล่าวอีกต่อไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๘ กรณีการขอแยกชิน้ส่วนหรอืท�าลายเรอืประมง	กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสอื

รับรองให้เฉพาะกรณีเรือประมงที่ไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีเท่านั้น

	 กรณีเรือท่ีเคยถูกใช้ในการกระท�าความผิด	 ผู้ขอรับหนังสือรับรองต้องยื่นเอกสารหรือ 

หลักฐานที่แสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้ว

 ข้อ ๙	 เมื่อกองบริหารจัดการทรัพยากรและก�าหนดมาตรการได้รับค�าขอพร้อมเอกสาร

หรอืหลกัฐานประกอบค�าขอ	ให้ด�าเนินการตรวจสอบค�าขอ	และเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบค�าขอ

และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเรือไทย	 พ.ศ.	 ๒๔๘๑ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	และพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	และตาม 

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้	 หากถูกต้องและครบถ้วน	 ให้เสนอกรมประมงพิจารณา 

ออกหนังสือรับรองภายในสิบห้าวันท�าการนับตั้งแต่วันท่ีได้รับค�าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบค�าขอตามข้อ	๔

	 ในกรณีที่ไม่เห็นควรออกหนังสือรับรอง	ให้เสนอกรมประมงมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการออก

หนังสือรับรอง	โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 หนังสือรับรองให้ใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้	 และมีอายุสามสิบวันนับแต่วันที่ออก

หนังสือรับรอง

	 ข้อ	๑๐	ประกาศนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

อดิศร	พร้อมเทพ

อธิบดีกรมประมง
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คําขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า

	 	 	 	 	 	 	 เขียนที่.........................................................................					
	 	 	 	 	 	 	 วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

๑.	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/หจก./อืน่ๆ)	..............................................................ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง
 £	 ๑.๑	 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££
	 อายุ	....................	ปี	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	.................................... 
	 ถนน	..................................	หมู่ที่	................	ตาบล/แขวง	...................................	อาเภอ/เขต	.......................
	 จงัหวดั	........................................	รหสัไปรษณย์ี	................................	โทรศพัท์	............................................. 
	 E	-	mail:	.........................................................................................................................................................	
 £	 ๑.๒	 เป็นนติบิคุคลประเภท.........................................................................................................................
	 ทะเบยีนเลขที	่£££££££££££££ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	บ้านเลขที	่...........................
	 ตรอก/ซอย	.....................................	ถนน	...............................	หมู่ที่	..............	ต�าบล/แขวง	.......................... 
	 อ�าเภอ/เขต	......................................	จังหวัด	...............................................	รหัสไปรษณีย์	...........................	
	 โทรศัพท์	....................................................	E	-	mail:	.....................................................................................
๒.		 กรณีมอบอ�านาจ	(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	....................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอ�านาจจากบคุคลตามข้อ	๑	เลขประจ�าตวัประชาชน	£££££££££££££
โทรศัพท์	...........................................................................
๓.	 เป็นเจ้าของเรือ	£	เรือประมง	ประเภทเรือ	........................................ประเภทการใช้..................................	
    £	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	ประเภทเรือ	...................................ประเภทการใช้...........................
ชื่อเรือ	.................................................................................	เลขทะเบียนเรือไทย	£££££££££
ขนาด	.............................................	ตันกรอส
ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนไปเป็นประเภทเรือ	 .....................................ประเภทการใช้...........................
๔.	 ข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมง	/	ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 £	มี	 £	ไม่มี
เลขที่ใบอนุญาตท�าการประมง	/	ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	££££££££££££
๕.		 ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง	ดังนี้
	£	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง	(ที่ยังไม่หมดอายุ)
	£	 แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
	 	 (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)	มีอายุไม่เกิน	3	เดือน
	£	 แนบหนังสือมอบอ�านาจ	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในค�าขอ	ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้	 เป็นข้อมูล 
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...............................................	ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอ�านาจ
	 	 	 	 	 (................................................................)

แบบ	นสร.๐๒

เลขที่ค�าขอ.......................................

วันที่.................................................

ลงชื่อ................................ผู้รับค�าขอ



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 263

ส่วนของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสือรับรอง

	£	 ออกใบรับค�าขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง	เลขที่.......................................	ลงวันที่................................... 
 £	 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน	 ขาดหลักฐาน 
ได้แก่…………………………………………................…………………………...........................................................................
........…………………………………………................……….................................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ
ลงวันที่.................................................	และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บส�าเนาเอกสารไว้	๑	ชุดแล้ว

	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...............................................	เจ้าหน้าที่รับค�าขอ
	 	 	 	 	 							(...............................................)	

ต�าแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.	...............
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แบบ	นสร.๑๒

	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๕๔/๓	แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้	 .......................................................................................................
เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล	……………………………………………………………………........................................……
เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทเรือจาก
 £	 เรือประมงชื่อ	 ...................................................	 เลขทะเบียนเรือไทย	......................................... 
	 	 เป็นประเภทเรอื	......................................................	ประเภทการใช้	..............................................
 £	 เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้ชือ่	........................................	เลขทะเบยีนเรอืไทย	............................................
	 	 เป็นประเภทเรือ	......................................................ประเภทการใช้................................................

	 	 ออกให้	ณ	วนัที	่...................................	เดอืน	........................................	พ.ศ.	...............................
	 	 สิ้นสุดอายุ	วันที่	..................................	เดือน	........................................	พ.ศ.	...............................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า

เลขที่.......................................

					ลงชือ่................................................ผูอ้อกหนงัสอืรบัรอง
								(........................................................)
ต�าแหน่ง	.........................................................

เงื่อนไข
๑.	 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๓๗	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และมาตรา	๒๖๗	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
๒.		การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้
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คําขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร

ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า

	 	 	 	 	 	 	 	 								เขียนที่....................................................	
	 	 	 	 	 	 วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

๑.	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/หจก./อืน่ๆ)	..............................................................ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง
 £	 ๑.๑	 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££
	 อายุ	....................	ปี	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	.................................... 
	 ถนน	..................................	หมู่ที่	................	ต�าบล/แขวง	...................................	อ�าเภอ/เขต	.......................
	 จงัหวดั	........................................	รหสัไปรษณย์ี	................................	โทรศพัท์	............................................. 
	 E	-	mail:	.........................................................................................................................................................	
 £	 ๑.๒	 เป็นนติบิคุคลประเภท.........................................................................................................................
	 ทะเบยีนเลขที	่£££££££££££££ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	บ้านเลขที	่...........................
	 ตรอก/ซอย	.....................................	ถนน	...............................	หมู่ที่	..............	ต�าบล/แขวง	.......................... 
	 อ�าเภอ/เขต	......................................	จังหวัด	...............................................	รหัสไปรษณีย์	...........................	
	 โทรศัพท์	....................................................	E	-	mail:	.....................................................................................
๒.		 กรณีมอบอ�านาจ	(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	....................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอ�านาจจากบคุคลตามข้อ	๑	เลขประจ�าตวัประชาชน	£££££££££££££
โทรศัพท์	...........................................................................
๓.	 เป็นเจ้าของเรือ	£	เรือประมง	ประเภทเรือ		£	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	
ชื่อเรือ	.................................................................................	เลขทะเบียนเรือไทย	£££££££££
ขนาด	.............................................	ตันกรอส	
ประเภทเรือ	.....................................ประเภทการใช้...........................
๔.	 ข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมง	/	ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 £	มี	 £	ไม่มี
เลขที่ใบอนุญาตท�าการประมง	/	ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	££££££££££££
๕.		 ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อ
	£	 ๕.๑	 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือ
		 £	 ขอเปลี่ยนแปลงขนาดเรือ
		 	 จากขนาดเรอืเดมิ	...........................	ตนักรอส	เป็นขนาดเรอืใหม่ไม่เกนิ	.........................	ตนักรอส
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

แบบ	นสร.๐๓

เลขที่ค�าขอ.......................................

วันที่.................................................

ลงชื่อ................................ผู้รับค�าขอ
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  £	 ขอเปลี่ยนแปลงอื่น	ๆ	ระบุ	............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
		 	 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	.............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
	£	 ๕.๒	 ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
		 	 รายละเอียดเครื่องจักร
		 	 จากก�าลงัเครือ่งยนต์เดมิ	..............................................	แรงม้า	........................................	กโิลวตัต์
	 	 	 เป็นก�าลงัเครือ่งยนต์ใหม่ไม่เกนิ.....................................	แรงม้า	.........................................	กิโลวตัต์
๖.		 ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง	ดังนี้
 £	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง	(ที่ยังไม่หมดอายุ)
 £	 แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
	 	 (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)	มีอายุไม่เกิน	3	เดือน

	£	 แนบหนังสือมอบอ�านาจ	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีมีการมอบอ�านาจ)	
 £	 แนบหนังสือยินยอมให้แก้ไขจ�านวนวันที่อนุญาตให้ท�าการประมง

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในค�าขอ	ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้	 เป็นข้อมูล 
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

					ลงชือ่................................................ผูข้อหนงัสอืรบัรอง/ผูร้บัมอบอ�านาจ
								(........................................................)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสือรับรอง

	£	 ออกใบรับค�าขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง	เลขที่.......................................	ลงวันที่.................................. 
 £	 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน	 ขาดหลักฐาน 
ได้แก่...…………………………………………................…………………………........................................................................
............…………………………………………................……….....................................…………………………………………........
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ
ลงวันที่.................................................	และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บส�าเนาเอกสารไว้	๑	ชุดแล้ว

	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...............................................	เจ้าหน้าที่รับค�าขอ
	 	 	 	 	 							(...............................................)	

ต�าแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.	...............
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หนังสือยินยอม

	 ข้าพเจ้า	...............................................................................................ผูข้อรบัหนังสอืรบัรอง

เลขประจ�าตวัประชาชน/ทะเบียนเลขที	่...........................................................................................

ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได้	บ้านเลขที	่...................	ตรอก/ซอย	........................	ถนน	...........................

หมู่ที่	........................	ต�าบล/แขวง	.........................................อ�าเภอ/เขต	......................................

จงัหวดั	.......................................	รหสัไปรษณย์ี	..............................โทรศพัท์...................................

E	-	mail:	.........................................................................................................................................

	 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือของเรือประมงอันมีผลเป็นการ

เปลี่ยนแปลงขนาดตันกรอสของเรือประมง	 หรือการขอเปล่ียนแปลงเครื่องจักรของเรือประมง 

อันมีผลต่อประสิทธิภาพการท�าการประมงนั้น	ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมประมงค�านวณประสิทธิภาพ

การท�าการประมงใหม่และยินยอมให้มีการปรับจ�านวนวันที่อนุญาตให้ท�าการประมงใหม่ตาม

ประสิทธิภาพของการท�าการประมงที่เปลี่ยนไป

ลงชื่อ	......................................................	ผู้ให้ความยินยอม

	 .....................................................

ลงชื่อ	.....................................................	 พยาน

	 .....................................................

ลงชื่อ	.....................................................	 พยาน

	 .....................................................
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แบบ	นสร.๑๓

	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๕๔/๓	แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้	 .......................................................................................................
เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบุิคคล	……………………………………………………………………........................................……
เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทเรือจาก
 £	 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือของ
  £	 เรือประมงชื่อ	…........................................	เลขทะเบียนเรือไทย	............................................
  £	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้าชื่อ	…............................	เลขทะเบียนเรือไทย	............................................
	 	 รายการที่เปลี่ยนแปลง
   £	 เปลีย่นแปลงขนาดเรอืโดยต้องมขีนาดเรอืไม่เกิน	………...............................….	ตนักรอส
   £	 เปลี่ยนแปลงอื่น	ๆ	.........................................................................................................
 £	 เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรของ
  £	 เรือประมงชื่อ	…........................................	เลขทะเบียนเรือไทย	............................................
  £	 เรือขนถ่ายสัตว์น�้าชื่อ	….............................เลขทะเบียนเรือไทย	............................................
	 โดยก�าลังเครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนต้องไม่เกิน	…………………………………………..............…..………...	กิโลวัตต์

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร
ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า

เลขที่.......................................

					ลงชือ่................................................ผูอ้อกหนงัสอืรบัรอง
								(........................................................)
ต�าแหน่ง	.........................................................

เงื่อนไข
๑.	 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๓๗	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และมาตรา	๒๖๗	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
๒.		การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้
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คําขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า

	 	 	 	 	 	 	 เขียนที่.........................................................................					
	 	 	 	 	 	 	 วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

๑.	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/หจก./อืน่ๆ)	..............................................................ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง
 £	 ๑.๑	 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££
	 อายุ	....................	ปี	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	.................................... 
	 ถนน	..................................	หมู่ที่	................	ต�าบล/แขวง	...................................	อ�าเภอ/เขต	.......................
	 จงัหวดั	........................................	รหสัไปรษณย์ี	................................	โทรศพัท์	............................................. 
	 E	-	mail:	.........................................................................................................................................................	
 £	 ๑.๒	 เป็นนติบิคุคลประเภท.........................................................................................................................
	 ทะเบยีนเลขที	่£££££££££££££ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	บ้านเลขที	่...........................
	 ตรอก/ซอย	.....................................	ถนน	...............................	หมู่ที่	..............	ต�าบล/แขวง	.......................... 
	 อ�าเภอ/เขต	......................................	จังหวัด	...............................................	รหัสไปรษณีย์	...........................	
	 โทรศัพท์	....................................................	E	-	mail:	.....................................................................................
กรณีเจ้าของเรือมากกว่า	๑	คน	ให้กรอกในเอกสารแนบ
๒.		 กรณีมอบอ�านาจ	(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	....................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอ�านาจจากบคุคลตามข้อ	๑	เลขประจ�าตวัประชาชน	£££££££££££££
โทรศัพท์	...........................................................................
๓.	 เป็นเจ้าของเรือ	£	เรือประมง		£	เรือขนถ่ายสัตว์น�้า	
ชื่อเรือ	.................................................................................	เลขทะเบียนเรือไทย	£££££££££
ขนาด	.............................................	ตันกรอส	
๔.	 ข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมง	/	ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	 £	มี	 £	ไม่มี
เลขที่ใบอนุญาตท�าการประมง	/	ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	££££££££££££
๕.		 ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อโอนกรรมสิทธิ์เรือ	ให้กับ
	£	 ๕.๑	 บคุคลธรรมดา	(นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)	...................................................................................... 
	 เลขประจ�าตวัประชาชน		£££££££££££££	อาย.ุ..........................................	ปี
	 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	............................	ตรอก/ซอย	..................................................................	
	 ถนน	..................................	หมูท่ี	่................	ต�าบล/แขวง	.................................	อ�าเภอ/เขต	.......................... 
	 จงัหวดั	...................................................	รหสัไปรษณย์ี	................................	โทรศพัท์	..................................
	 E	-	mail:	...................................................................................................................
กรณีผู้รับโอนมากกว่า	1	คน	ให้กรอกในเอกสารแนบ

แบบ	นสร.๐๔

เลขที่ค�าขอ.......................................

วันที่.................................................

ลงชื่อ................................ผู้รับค�าขอ
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 £	 ๕.๒	 นิติบุคคลชื่อ....................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่	£££££££££££££	ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	บ้านเลขที	่...............................
ตรอก/ซอย	.......................................	ถนน	................................	หมู่ที่	...............	ต�าบล/แขวง	.............................
อ�าเภอ/เขต	......................................	จงัหวดั	........................................................	รหสัไปรษณย์ี	..........................
โทรศัพท์	....................................................	E	-	mail:	............................................................................................
๖.		 ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง	ดังนี้
 £	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง	(ที่ยังไม่หมดอายุ)
 £	 แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
	 	 (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)	มีอายุไม่เกิน	๓	เดือน

	£	 แนบหนังสือมอบอ�านาจ	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีมีการมอบอ�านาจ)	
 £	 แนบหนังสือยินยอมให้แก้ไขจ�านวนวันที่อนุญาตให้ท�าการประมง

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในค�าขอ	ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้	 เป็นข้อมูล 
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

					ลงชือ่................................................ผูข้อหนงัสอืรบัรอง/ผูร้บัมอบอ�านาจ
								(........................................................)
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เอกสารแนบกรณีเจ้าของเรือมากกว่า ๑ คน

๒.	 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	................................................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££	อายุ	....................................................	ปี	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	....................................ถนน	...............................
หมู่ที่	.................................	ต�าบล/แขวง	.........................................	อ�าเภอ/เขต	...................................................
จังหวัด	........................................	รหัสไปรษณีย์	...................................	โทรศัพท์	................................................ 
E	-	mail:	................................................................................................................................................................	

๓.	 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	................................................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££	อายุ	....................................................	ปี	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	....................................ถนน	...............................
หมู่ที่	.................................	ต�าบล/แขวง	.........................................	อ�าเภอ/เขต	...................................................
จังหวัด	........................................	รหัสไปรษณีย์	...................................	โทรศัพท์	................................................ 
E	-	mail:	................................................................................................................................................................	

๔.	 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	................................................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££	อายุ	....................................................	ปี	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	....................................ถนน	...............................
หมู่ที่	.................................	ต�าบล/แขวง	.........................................	อ�าเภอ/เขต	...................................................
จังหวัด	........................................	รหัสไปรษณีย์	...................................	โทรศัพท์	................................................ 
E	-	mail:	................................................................................................................................................................	

๕.	 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	................................................................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££	อายุ	....................................................	ปี	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	....................................ถนน	...............................
หมู่ที่	.................................	ต�าบล/แขวง	.........................................	อ�าเภอ/เขต	...................................................
จังหวัด	........................................	รหัสไปรษณีย์	...................................	โทรศัพท์	................................................ 
E	-	mail:	................................................................................................................................................................	

๖.	 (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน		£££££££££££££	อายุ	....................................................	ปี	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	....................................ถนน	...............................
หมู่ที่	.................................	ต�าบล/แขวง	.........................................	อ�าเภอ/เขต	...................................................
จังหวัด	........................................	รหัสไปรษณีย์	...................................	โทรศัพท์	................................................ 
E	-	mail:	................................................................................................................................................................	
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ส่วนของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสือรับรอง

	£	 ออกใบรบัค�าขอให้ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง	เลขที.่......................................	ลงวนัที.่................................... 
 £	 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน	 ขาดหลักฐาน	
ได้แก่.........…………………………………………................…………………………..................................................................
......…………………………………………................…………………………..............................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ
ลงวันที่.................................................	และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บส�าเนาเอกสารไว้	๑	ชุดแล้ว

	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...............................................	เจ้าหน้าที่รับค�าขอ
	 	 	 	 	 							(...............................................)	

ต�าแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.	...............
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หนังสือรับรองตนเองกรณีเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์

เคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

	 	 	 	 	 	 	 เขียนที่..............................................					
	 	 	 	 	 	 	 วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/หจก./อืน่ๆ)	....................................................................................
เลขประจ�าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	£££££££££££££
ที่อยู่	เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน................................หมู่ที่...........ต�าบล/แขวง.....................
อ�าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณย์ี......................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................	E-mail:	..................................................................................
	 ซึ่งขอรับโอนกรรมสิทธิ์เรือ
 £	เรือประมงชื่อ	…..................................................เลขทะเบียนเรือไทย	...........................................	
 £	เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้ชือ่	…................................…...เลขทะเบยีนเรอืไทย	............................................
ซึ่งเคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	โดยมีผู้เกี่ยวข้อง	ดังนี้
	 ๑.	 เจ้าของเรือเดิมชื่อ.....................................................สกุล.................................................................. 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนติบิคุคลเลขที	่£££££££££££££
	 	 ที่อยู่	เลขที่................ตรอก/ซอย................................ถนน...............................หมู่ที่.........................
	 	 ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...................................
	 	 รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์มือถือ.................................E-mail:	.............................................
	 ๒.	 ผู้ควบคุมเรือเดิมชื่อ..................................................สกุล.................................................................. 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนติบิคุคลเลขที	่£££££££££££££
	 	 ที่อยู่	เลขที่................ตรอก/ซอย................................ถนน...............................หมู่ที่.........................
	 	 ต�าบล/แขวง..................................อ�าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...................................
	 	 รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์มือถือ.................................E-mail:	.............................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
	 ๑.	 บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น	ไม่มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะคู่สมรส	บิดามารดา	บุตร	พี่น้องร่วม
บดิา	มารดา	และไม่มผีลประโยชน์ได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม	หรอืไม่มอี�านาจควบคุม	สัง่การทีเ่กีย่วข้องกบัเรอื
ประมงล�าดังกล่าวอีกต่อไป
	 ๒.	 ข้อมูลในหนังสือรับรองฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
และหากปรากฎข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่าส่ิงที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ไม่เป็นความจริง	 ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้เพิกถอนหนังสือรับรองที่ได้รับโดยไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด	ๆ	ทั้งสิ้น

ลายมือชื่อ.......................................................ผู้รับรอง
(........................................................)
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แบบ	นสร.๑๔

	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๕๔/๓	แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	
๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้
	 ๑.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๒.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๓.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๔.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๕.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 เพื่อประกอบการขอโอนกรรมสิทธิ์
 £	เรือประมงชื่อ	…..................................................เลขทะเบียนเรือไทย	...........................................	
 £	เรอืขนถ่ายสตัว์น�า้ชือ่	…................................…...เลขทะเบยีนเรอืไทย	............................................
ให้แก่ผู้รับโอน	ดังนี้
	 ๑.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๒.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๓.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๔.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................
	 ๕.	 .......................................................................................................................................................... 
	 	 เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล……………………………………………………………….............................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า

เลขที่.......................................
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	 ทั้งนี้	กรมประมงได้ตรวจสอบแล้ว	ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์	และเรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์	 มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้
 £	ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท�าการประมงตามมาตรา	๓๙ 
	 	 แห่งพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 £	เรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์	ไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีตามกฎหมายประมง	
 £	เรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์	ไม่เคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
 £	เรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์	 เคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง	แต่ผู้ที ่
	 	 ขอรับโอนกรรมสิทธิ์มีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม	ผู้ควบคุมเรือไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย 
	 	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	หรือมีอ�านาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป	

	 	 ออกให้	ณ	วนัที	่.............................	เดือน	...............................................	พ.ศ.	...............................
	 	 สิน้สดุอาย	ุวนัที	่.............................	เดอืน	...............................................	พ.ศ.	...............................

					ลงชือ่................................................ผูอ้อกหนงัสอืรบัรอง
								(........................................................)
ต�าแหน่ง	.........................................................

เงื่อนไข
๑.	 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๓๗	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 และมาตรา	๒๖๗	ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
๒.		การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหากปรากฏในภายหลังว่าผู้รับโอนหรือเรือประมงที่จะน�าไปโอนไม่มีคุณสมบัต ิ
	 ตามที่ได้รับรอง	ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้
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คําขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือประมง

	 	 	 	 	 	 	 																				เขียนที่.................................................... 
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

๑.	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั/หจก./อืน่ๆ)	..............................................................ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง
 £	 ๑.๑	 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££
	 อายุ	....................	ปี	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	บ้านเลขที่	.........................	ตรอก/ซอย	.................................... 
	 ถนน	..................................	หมู่ที่	................	ต�าบล/แขวง	...................................	อ�าเภอ/เขต	.......................
	 จงัหวดั	........................................	รหสัไปรษณย์ี	................................	โทรศพัท์	............................................. 
	 E	-	mail:	.........................................................................................................................................................	
 £	 ๑.๒	 เป็นนติบิคุคลประเภท.........................................................................................................................
	 ทะเบยีนเลขที	่£££££££££££££ทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	บ้านเลขที	่...........................
	 ตรอก/ซอย	.....................................	ถนน	...............................	หมู่ที่	..............	ต�าบล/แขวง	.......................... 
	 อ�าเภอ/เขต	......................................	จังหวัด	...............................................	รหัสไปรษณีย์	...........................	
	 โทรศัพท์	....................................................	E	-	mail:	.....................................................................................
๒.		 กรณีมอบอ�านาจ	(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	....................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอ�านาจจากบคุคลตามข้อ	๑	เลขประจ�าตวัประชาชน	£££££££££££££
โทรศัพท์	...........................................................................
๓.	 เป็นเจ้าของเรือประมงชื่อ..................................................................................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย	£££££££££	อตัลกัษณ์เรอื	...........................ขนาด	...................ตนักรอส	
๔.	 ข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมง		£	มี		£	ไม่มี
เลขที่ใบอนุญาตท�าการประมง	££££££££££££
๕.		 ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมงเนื่องจาก
	£	 มีเรือประมงล�าใหม่มาทดแทนล�าเดิม
	£	 ไม่ประสงค์ใช้เรือประมงต่อไป
	£	 ควบรวมใบอนุญาตท�าการประมง
	£	 อื่นๆ	ระบุ	.............................................................................
๖.		 สถานที่แยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง
	£	 ในประเทศ
	£	 ในต่างประเทศ	ระบุ	.............................................................

แบบ	นสร.๐๒

เลขที่ค�าขอ.......................................

วันที่.................................................

ลงชื่อ................................ผู้รับค�าขอ
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๗.		 ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง	ดังนี้
	£	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง	(ที่ยังไม่หมดอายุ)
	£	แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
	 	 (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)	มีอายุไม่เกิน	3	เดือน
	£	แนบหนังสือมอบอ�านาจ	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
	£	แสดงใบเสร็จช�าระค่าปรับ	หรือ	หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด	(กรณีเรือเคยถูกใช้ในการกระท�าความผิด)

	 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูในค�าขอ	ตลอดจนเอกสารหลกัฐานทกุฉบบัทีแ่นบมาพร้อมนี	้เป็นข้อมลูและเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

					ลงชือ่................................................ผูข้อหนงัสอืรบัรอง/ผูร้บัมอบอ�านาจ
								(........................................................)



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 279

ส่วนของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสือรับรอง

	£	 ออกใบรบัค�าขอให้ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง	เลขที.่......................................	ลงวนัที.่................................... 
 £	 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน	 ขาดหลักฐาน	
ได้แก่.........…………………………………………................…………………………..................................................................
…………………………………………................…………………………....................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ
ลงวันที่.................................................	และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บส�าเนาเอกสารไว้	๑	ชุดแล้ว

	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...............................................	เจ้าหน้าที่รับค�าขอ
	 	 	 	 	 							(...............................................)	

ต�าแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.	...............
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แบบ	นสร.๑๕

	 อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๕๔/๓	แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	
๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 กรมประมงจงึออกหนงัสอืรบัรองให้แยกชิน้ส่วนหรอืท�าลาย	เรอืประมงชือ่	............................................
เลขทะเบียนเรือไทย	.....................................................	โดยมี.................................................................................
เลขประจ�าตวัประชาชน/นติบิคุคล	…………………………………………………………………............………..	เป็นเจ้าของเรอื
ทั้งนี้	กรมประมงได้ตรวจสอบแล้วเรือประมงที่จะน�าไปแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดี

	 	 ออกให้	ณ	วนัที	่.............................	เดือน	...............................................	พ.ศ.	...............................
	 	 สิน้สดุอาย	ุวนัที	่.............................	เดอืน	...............................................	พ.ศ.	...............................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วนหรือทําลายเรือประมง

เลขที่.......................................

					ลงชือ่................................................ผูอ้อกหนงัสอืรบัรอง
								(........................................................)
ต�าแหน่ง	.........................................................

เงื่อนไข
	 การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	 ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 137	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
	 ไม่เกนิหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่พนับาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และมาตรา	๒๖๗	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
	 สามปี	หรือปรับไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ใบรับคําขอหนังสือรับรอง

หมายเลขค�าขอ	………………………….......……………...............................................................

วันที่รับค�าขอ	……………………………........….…………..................................................... 

ชื่อหนังสือรับรอง	...............................................................................................................

ชือ่ผู้ยืน่ค�าขอ	......................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................................................................................

ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ	..............................................................................................

เลขทะเบียนเรือไทย	...........................................................................................................

ออกให้	ณ	อ�าเภอ	.............................................จงัหวดั.......................................................

เบอร์ติดต่อ	ผู้ยื่นค�าขอ	.......................................................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

					ลงชือ่................................................เจ้าหน้าทีผู่ร้บัค�าขอ
	 ต�าแหน่ง	.........................................................

					ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าขอ/ผู้รับมอบอ�านาจ
								(........................................................)
ลงวันที่	.........................................................
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ใบรับคําขอหนังสือรับรอง

หมายเลขค�าขอ	………………………….......……………...............................................................

วันที่รับค�าขอ	……………………………........….…………..................................................... 

ชื่อหนังสือรับรอง	...............................................................................................................

ชือ่ผู้ยืน่ค�าขอ	......................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................................................................................

ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ	..............................................................................................

เลขทะเบียนเรือไทย	...........................................................................................................

ออกให้	ณ	อ�าเภอ	.............................................จงัหวดั.......................................................

เบอร์ติดต่อ	ผู้ยื่นค�าขอ	.......................................................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน

(สําหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง)

					ลงชือ่................................................เจ้าหน้าทีผู่ร้บัค�าขอ
	 ต�าแหน่ง	.........................................................

					ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นค�าขอ/ผู้รับมอบอ�านาจ
								(........................................................)
ลงวันที่	.........................................................
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	 ตามประกาศกรมประมง	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการขอและการออกหนงัสอื

รับรองเพ่ือประกอบการย่ืนขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	 ลงวันที่	 ๒๘	

พฤศจกิายน	๒๕๖๒	ซึง่ก�าหนดให้ผูท้ีป่ระสงค์จะขอรบัหนงัสอืรบัรองเพือ่ใช้ประกอบการจดทะเบียน

เรือประมงพื้นบ้านยื่นค�าขอภายในวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๒	นั้น	 โดยท่ีปรากฏข้อเท็จจริงจาก

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยว่ายังมีชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนยังตกค้าง

การยืน่ค�าขอตรวจวดัขนาดและจดัท�าอตัลกัษณ์กบักรมเจ้าท่าและยงัไม่ได้ยืน่ขอหนงัสอืรบัรองจาก

กรมประมงท�าให้เรือประมงพื้นบ้านดังกล่าวไม่สามารถขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงได้

	 ดงัน้ัน	เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของมาตรการจดัการเรอืประมงพืน้บ้านทีย่งัมิได้จดทะเบียน

เรอืไทยให้จดทะเบยีนเป็นเรอืประมงตามกฎหมายว่าด้วยเรอืไทย	อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	

๕๔/๒	แห่งพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัเิรือไทย	พทุธศกัราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ประกอบประกาศกองทัพเรือ	เรื่อง	แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาตเิก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	

ลงวันที่	๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	และประกาศกรมเจ้าท่า	ที่	๑/๒๕๖๓	เรื่อง	ให้น�าเรือประมงพื้น

บ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ	เพิ่มเติมครั้งที่	๒	ลงวันที่	๖	มกราคม	

๒๕๖๓	อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ให้ขยายระยะเวลาในการยื่นขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

เรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	ตามข้อ	๒	ของประกาศกรมประมง	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ 

และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับ

เรือประมงพื้นบ้าน	ลงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	จากเดิมสิ้นสุดวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๒ 

เป็นวันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง
เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบ

การยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย	ส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓
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 ข้อ ๒ สถานที่ยื่นค�าขอ	แบบค�าขอ	หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง	และ

การปฏิบัติอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอ 

และการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	

พ.ศ.	๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

มีศักดิ์	ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง
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	 ตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๙/๒๕๖๒	ลงวนัที	่๙	กรกฎาคม	๒๕๖๒

เรื่อง	การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ 

ค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิบางฉบบัทีห่มดความจ�าเป็น	ในข้อ	๔	ก�าหนดให้ยกเลกิ

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย

ขาดการรายงาน	 และไร้การควบคุมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในบัญชีสี่ท้ายค�าสั่ง 

ดังกล่าวโดยมอบหมายให้กองทัพเรือจัดท�าแผนและข้ันตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง	เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบแผนและขั้นตอนดังกล่าวและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้ต่อไป

	 บดันี	้คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วนัที	่๗	ตลุาคม	๒๕๖๒	พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนและ

ขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการ

ประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	ตามท่ีกองทัพเรอืเสนอ	ดงัมหีลกัเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้	งบประมาณ	เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมายไปยังส่วนราชการอ่ืน	การให้บทบัญญัติ

บางประการของค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตเิกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาการท�าการประมง 

ผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	ยงัคงมผีลใช้บงัคบัต่อไป	และมาตรการอืน่ทีจ่�าเป็น	

เพื่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมายขาดการ

รายงานและไร้การควบคุม	รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศ	จ�านวน	๔	ฉบับนี้			

	 กองทัพเรือขอประกาศแผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาตเิก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ

ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ	ณ	วันที่	๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

พลเรือเอก	ลือชัย	รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ

ประกาศกองทัพเรือ
เรื่อง	แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม
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	 โดยที่พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๑ 

พ.ศ.	๒๕๖๑	ก�าหนดให้การยื่นค�าขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงต้องมีหนังสือรับรอง 

จากกรมประมงประกอบประกาศกองทัพเรือ	 เรื่อง	 แผนและขั้นตอนการยกเลิกค�าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการ

รายงาน	และไร้การควบคุม	ลงวันที่	๓๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑ 

พ.ศ.	๒๕๖๑	อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ในประกาศนี้

	 “เรือประมงพื้นบ้าน”	หมายความว่า	เรือกลประมงที่ใช้ท�าการประมง	หรือท�าการประมง

และบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส

	 “หนงัสอืรบัรอง”	หมายความว่า	หนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบการยืน่ขอจดทะเบียนเรือไทย

ส�าหรับเรือประมงพื้นบ้านประเภทเรือกลประมงทะเลชั้นสาม	ประเภทการใช้เรือ	ท�าการประมง 

หรือท�าการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	และให้หมายความรวมถึง

หนังสือรับรองประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง

	 “เจ้าหน้าที่”	หมายความว่า	ประมงจังหวัด	หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ประมงอ�าเภอ	ข้าราชการ	หรือพนักงานราชการ	ของหน่วยงานกรมประมงที่ประมงจังหวัดแต่งตั้ง

ให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้

	 “ประมงจังหวัด”	ให้หมายความรวมถึง	ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย

 “ประมงอ�าเภอ”	ให้หมายความรวมถงึ	หัวหน้าส�านกังานประมงเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครด้วย

ประกาศกรมประมง
เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่น

ขอจดทะเบียนเรือไทย	ส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	พ.ศ.	๒๕๖๒
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 ข้อ ๒	 ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนเรือประมง 

พืน้บ้าน	ให้ยืน่ค�าขอพร้อมด้วยเอกสารหรอืหลกัฐานตามทีร่ะบไุว้ในแบบแนบท้ายประกาศนี	้ตัง้แต

วันที่	๒	-	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๒

	 ผู้ใดไม่ได้ยื่นใบค�าขอรับหนังสือรับรองภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า 

ผู้นั้นสละสิทธิในการขอรับหนังสือรับรอง

	 การยื่นค�าขอตามวรรคหนึ่ง	ให้ยื่น	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 (๑)	กรุงเทพมหานคร	ให้ยื่น	ณ	ส�านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กรมประมง

	 (๒)		จังหวัดอื่น	ให้ยื่น	ณ	ส�านักงานประมงอาเภอ	หรือส�านักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มี

อาณาเขตติดทะเล

	 (๓)	สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศก�าหนด

 ข้อ ๓	 ผู้ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองต้องระบุลักษณะ	ขนาดของเรือประมงโดยประมาณ

ชนิดเครื่องมือท�าการประมง	พื้นที่ท�าการประมง	สถานที่จอดเรือ	และในกรณีที่เป็นเรือที่เคยมี

ทะเบียนเรือส�าหรับท�าการประมง	ให้ระบุเลขทะเบียนเรือเดิมด้วย

 ข้อ ๔ เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัค�าขอหนงัสอืรบัรองแล้ว	ให้ด�าเนนิการตรวจสอบความถูกต้อง

ของค�าขอ	และเอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอ	แล้วด�าเนินการดังต่อไปนี้

 (๑)	 กรณทีีต่รวจสอบแล้วเห็นว่าค�าขอหนงัสอืรบัรอง	เอกสาร	หรอืหลกัฐานไม่ถกูต้องครบถ้วน 

ให้เจ้าหน้าทีค่นืค�าขอพร้อมเอกสารหรอืหลกัฐาน	และแจ้งให้ผูย้ืน่ค�าขอทราบภายในวนัทีไ่ด้รบัค�าขอ 

เพื่อท�าการแก้ไขให้ถูกต้องและด�าเนินการยื่นใหม่ต่อไป	ทั้งนี้	ต้องไม่เกินระยะเวลาตามข้อ	๒

	 (๒)	กรณีทีต่รวจสอบแล้วเหน็ว่าค�าขอหนงัสอืรบัรอง	เอกสารและหลกัฐานถูกต้องครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการบันทึกข้อมูลค�าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอในระบบการ

ออกใบอนุญาตท�าการประมงอิเล็กทรอนิกส์	(E	-	License)	และออกใบรับค�าขอหนังสือรับรองแก่

ผู้ยื่นค�าขอ

	 เมือ่ด�าเนนิการตามวรรคหนึง่เสร็จสิน้แล้ว	ให้หน่วยรบัค�าขอเกบ็รกัษาค�าขอพร้อมเอกสาร

หรือหลักฐานประกอบค�าขอไว้	ณ	หน่วยรับค�าขอ

 ข้อ ๕ การพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย 

ส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	กรมประมงจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ดังนี้
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	 (ก)	 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรอง

	 	 (๑)	 เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย	และมีอายุไม่ต่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ	์ในวันท่ี

ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรอง

	 	 กรณีผู้ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต้องได้รับความยินยอมเป็น

หนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรม	หรือผู้ปกครองของผู้นั้น

	 	 (๒)	 ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท�าการประมงตามมาตรา	๓๙	แห่ง 

พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบด้วย

	 	 	 ๑)	 เป็นผู้เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา	๑๑๔	ยังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุด

	 	 	 ๒)	 เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตท�าการประมง

	 	 	 ๓)	 เป็นผู้ที่อธิบดีมีค�าสั่งยึดสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าตามมาตรา	๑๑๓	(๑)

หรือถูกกักเรือตามมาตรา	๑๑๓	(๕)	และยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันได้รับค�าสั่ง

	 	 	 ๔)	เป็นผูท้ีอ่ธบิดมีคี�าสัง่ห้ามท�าการประมงจนกว่าจะปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามมาตรา	

๑๑๓	(๒)	และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้าม

	 	 	 ๕)	 เป็นผูเ้คยถกูเพกิถอนใบอนญุาตท�าการประมงยังไม่พ้นห้าปีนับถงึวนัยืน่ค�าขอ

รับใบอนุญาต

	 	 	 ๖)	 รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือว่าเป็นผู้อยู่ใน

ระหว่างถกูส่ังพักใช้ใบอนุญาตท�าการประมง	หรอืถูกเพกิถอนใบอนญุาตท�าการประมงโดยผูม้อี�านาจ

ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

	 	 	 ๗)	 เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท�าการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี

	 (ข)	 คุณสมบัติของเรือที่จะได้รับหนังสือรับรอง

	 	 (๑)	 เรือประมงจะต้องมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส

	 	 (๒)	 เป็นเรือที่ใช้ท�าการประมง	หรือท�าการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

	 	 (๓)	 เป็นเรือที่ไม่เคยถูกใช้ในการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

	 	 (๔)	 เป็นเรือที่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

	 (ค)	 หลักเกณฑ์ด้านการใช้ทรัพยากรสัตว์น�้า

	 	 (๑)	 มีความสอดคล้องกับขีดความสามารถในการท�าการประมงและปริมาณผลิตผล

สูงสุดของสัตว์น�้าที่สามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน
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	 	 (๒)	 กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านให้

เพียงหนึ่งคนต่อเรือหนึ่งล�า

 ข้อ ๖	 กรมประมงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นค�าขอผ่านหน่วยรับค�าขอทางระบบ

การออกใบอนญุาตท�าการประมงอเิลก็ทรอนกิส์	(E	-	license)	ภายในสามสบิวนันบัจากวนัทีส่ิน้สดุ

ระยะเวลายื่นค�าขอ

	 เมือ่ทราบผลการพจิารณาจากกรมประมง	ให้เจ้าหน้าทีห่น่วยรบัค�าขอพมิพ์หนงัสอืรบัรอง

พร้อมประทบัตรากรมประมงด้วยหมกึสแีดงและมอบหนงัสอืรบัรองแก่ผูย้ืน่ค�าขอ	พร้อมเกบ็ส�าเนา

ไว้	ณ	หน่วยรับค�าขอและกรณีที่มีค�าสั่งไม่ออกหนังสือรับรอง	 ให้มอบหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

แก่ผู้ยืน่ค�าขอพร้อมแจ้งสทิธอิทุธรณ์มายงักรมประมง	ภายในสบิห้าวนันบัจากวันทีไ่ด้รับทราบค�าสัง่

 ข้อ ๗ หนังสือรับรองที่กรมประมงออกให้มีอายุเก้าสิบวัน	นับจากวันที่มีค�าส่ังให้ออก

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน

 ข้อ ๘ ให้หนังสอืรับรองทีอ่อกตามประกาศนี	้เป็นหนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบการยืน่ขอรบั

ใบอนุญาตใช้เรือประมง	ตามระเบียบกรมประมง	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	การขอและ 

การพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ด้วย

 ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๒	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๒

มีศักดิ์	ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง
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คําขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมงพื้นบ้าน

	 	 	 	 	 	 	 	 							เขียนที่......................................................	
	 	 	 	 	 	 วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

๑.	 ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ)	.................................................................................ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง
เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ�าตัวประชาชน		£££££££££££££
สญัชาต.ิ......................	วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................อาย	ุ.......................	ปี
ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได้	บ้านเลขที	่...........................	ตรอก/ซอย.....................................	หมูท่ี.่.............................
ถนน	..............................	ต�าบล/แขวง	.........................................	อ�าเภอ/เขต	......................................................
จังหวัด	................................................	รหัสไปรษณีย์	..........................................	โทรศัพท์	..................................
ID	-	line:	……………………………………………………….E	-	mail:	.................................................................................
๒.	 กรณีมอบอ�านาจ	(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)	....................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอ�านาจจากบคุคลตามข้อ	๑	เลขประจ�าตวัประชาชน	£££££££££££££
โทรศัพท์	...........................................................................
๓.	 ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน
	 ประเภทการใช้เรือ	£	ท�าการประมง	£	ท�าการประมงและบรรทกุคนโดยสารเพือ่การท่องเท่ียวเชงินเิวศน์
	 เครื่องมือท�าการประมงที่ใช้
	 ๑.	ชนดิ	.......................................................ช่วงเดอืนทีท่�า	เดอืน...............................ถงึเดอืน..............................
	 ๒.	ชนดิ	.......................................................ช่วงเดอืนทีท่�า	เดอืน...............................ถงึเดอืน..............................
	 ๓.	ชนดิ	.......................................................ช่วงเดอืนทีท่�า	เดอืน...............................ถงึเดอืน..............................
*	หมายเหตุ	เครื่องมือท�าการประมงที่ให้ระบุ	ตามข้อ	๓	เป็นเพียงการส�ารวจเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับกรมประมง
เท่านั้นไม่ผูกพันการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือตามที่แจ้ง
พื้นที่ท�าการประมง	£	อ่าวไทย	£	อนัดามนั	สถานท่ีจอดเรอื	ณ	อ�าเภอ......................จงัหวัด...........................
๔.	 ข้อมูลเรือประมงที่จะขอหนังสือรับรอง
 £	 เคยมีทะเบียนเรือส�าหรับท�าการประมง
	 	 ชื่อเรือ	................................................	เลขทะเบียนเรือไทยเดิม	£££££££££
	 	 ขนาดเรอื	………………………………….ตนักรอส	ประเทศท่ีจดทะเบยีน........................................................
	£	 ไม่เคยมีทะเบียนเรือส�าหรับท�าการประมง
	 	 ขนาดเรือโดยประมาณ	…………………………………........................ตันกรอส
๕.	 ข้อมูลทางกายภาพของเรือที่จะขอหนังสือรับรอง	
	 วัสดุตัวเรือ	£	ไม้	£	เหล็ก	£	ไฟเบอร์กลาส	£	อื่นๆ	ระบุ	.................................................................
	 ชนิดของเรือ	£	เรือหางยาว	£	เรือวางเครื่องกลางล�า	£	อื่นๆ	ระบุ	....................................................
	 ชนิดเครื่องจักร	£	ดีเซล	£	เบนซนิ	ก�าลงัเครือ่งจกัรไม่เกนิ........................	แรงม้า......................	กโิลวัตต์

แบบ	นสร.๐๑

เลขที่ค�าขอ.......................................

วันที่.................................................

ลงชื่อ................................ผู้รับค�าขอ
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๖.	 ข้าพเจ้าได้แนบและแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง	ดังนี้
 £	 ๑.	 เคยมีทะเบียนเรือส�าหรับท�าการประมง
 £	 ๒.	 หนังสือมอบอ�านาจ	แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ�านาจพร้อมส�าเนาบัตร 
	 	 	 ประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)
 £	 ๓.	 หนังสือยินยอมจากผู ้แทนโดยชอบธรรม	 หรือผู้ปกครอง	 พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนผู้แทน 
	 	 	 โดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง	(กรณีที่ผู้ยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 £	 ๔.	 ภาพถ่ายของเรือประมง	(ที่เป็นปัจจุบัน)	จ�านวน	๒	รูป	ดังนี้
	 	 	 ภาพถ่ายเต็มล�าด้านซ้าย	จ�านวน	๑	รูป
	 	 	 ภาพถ่ายเต็มล�าด้านขวา	จ�านวน	๑	รูป	

	 	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	 ในการยื่นค�าขอหนังสือรับรองในครั้งนี้	ข้าพเจ้ามีเรือประมงอยู่แล้วก่อนวันที่ยื่น
ค�าขอนี้และข้อมูลในค�าขอ	ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้	 เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

					ลงชือ่................................................ผูย้ืน่ขอหนงัสอืรบัรอง/ผูร้บัมอบอ�านาจ
								(........................................................)
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ส่วนของเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสือรับรอง

	£	 ออกใบรบัค�าขอให้ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรอง	เลขที.่......................................	ลงวนัที.่................................... 
 £	 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน	 ขาดหลักฐาน	
ได้แก่.........…………………………………………................………………………….................................................................. 
…………………………………………................…………………………....................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
	 โดยให้แก้ไขภายในวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 ตามบันทึกการตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ 
ลงวนัที.่..........................................................	และได้มอบให้ผูข้อรบัหนงัสอืรบัรองเก็บส�าเนาเอกสารไว้	๑	ชดุแล้ว

	 	 	 	 	 ลงชื่อ	...............................................	เจ้าหน้าที่รับค�าขอ
	 	 	 	 	 							(...............................................)	

ต�าแหน่ง................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.	...............
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	 	 	 	 	 	 	 						เขียนที่	.......................................................................
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 โดยหนังสือฉบับนี้	ข้าพเจ้า	.....................................................................................................................
วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................	อาย.ุ.....................ปี	สญัชาต.ิ........................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ต�าบล.....................................เขต/อ�าเภอ...............................................
จังหวัด..........................................................	เบอร์โทรศัพท์....................................................................................
	 ได้มอบอ�านาจให้......................................................................................................................................
วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................	อาย.ุ.....................ปี	สญัชาต.ิ........................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ต�าบล.........................................เขต/อ�าเภอ...........................................
จังหวัด........................................................	เบอร์โทรศัพท์......................................................................................
	 เป็นผู้มีอ�านาจจัดการ...............................................................................................................................
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ	และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ�านาจได้ท�าไปตามที่มอบอ�านาจนี้เสมือน
หนึง่ข้าพเจ้าได้ท�าการด้วยตนเอง	เพือ่เป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมอืชือ่หรอืพมิพ์ลายนิว้มอืไว้เป็นส�าคญัต่อหน้า
พยานแล้ว

หนังสือมอบอํานาจ

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ�านาจ

	 (...............................................................)	ตัวบรรจง

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ�านาจ

	 (...............................................................)	ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................................พยาน

	 (................................................................)	ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................................พยาน

	 (................................................................)	ตัวบรรจง

หมายเหตุ	กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน
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	 	 	 	 	 	 	 						ท�าที่	................................................ 
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

	 ข้าพเจ้า………………..……………….......................………….อายุ…….……ปี	บ้านเลขที่....................................
ตรอก/ซอย……………............…......ถนน………………….........………ต�าบล/แขวง……………............………..…………………
อ�าเภอ/เขต………..............…………………….จงัหวดั……………......…………..……………….ซึง่เป็นบดิา/มารดา/ผูป้กครอง
ของ……………………………….....................อาย…ุ…….….ปี	ท�าหนงัสอืฉบบันีข้ึน้ไว้เพือ่เป็นหลกัฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้
รับทราบและยินยอมให้……………………...........………..…….บุตร/ผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าเป็นผู้มีอ�านาจ 
ในการยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน

	 การใดที…่……………………………………........….บตุร/ผูอ้ยูใ่นปกครองของข้าพเจ้าได้กระท�าไปในขอบอ�านาจ
ของหนังสือยินยอมนี้	ให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

	 เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้	ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�าคัญต่อหน้าพยาน

	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของผู้ให้ความยินยอมและผู้ให้ความยินยอมได้ลงลายมือ
ชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า

หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้ความยินยอม

	 (...............................................................)	

ลงชื่อ....................................................................พยาน

	 (................................................................)	

ลงชื่อ....................................................................พยาน

	 (................................................................)	
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	 	 	 	 	 	 	 						เขียนที่	............................................. 
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

ข้าพเจ้า..............................................	ต�าแหน่ง	......................................	ได้ตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ
ของ..........................................................	ตามเลขค�าร้อง	เลขที่	.................................................................	พบว่า	

บันทึกการตรวจคําขอและเอกสารประกอบคําขอ

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)

เอกสารประกอบ ผ่าน ไม่ผ่าน

(๑)	 บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง £ £
(๒)	 หนังสือมอบอ�านาจ	แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ�านาจ	 	
	 พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

£ £

(๓)	 หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม	หรือผู้ปกครอง	พร้อมส�าเนา
	 บัตรประจ�าตัวประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม	หรือผู้ปกครอง	(กรณีที่ผู้ยื่นค�าขอรับ		
	 หนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

£ £

(๔)	 ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง	จ�านวน	๒	รูป	ดังนี้ £ £
	 (๔.๑)	ภาพถ่ายเรือเต็มล�าด้านซ้าย	จ�านวน	๑	รูป £ £
	 (๔.๒)	ภาพถ่ายเรือเต็มล�าด้านขวา	จ�านวน	๑	รูป £ £

£	ถูกต้องครบถ้วน
	£	 เห็นควรน�าเสนอต่อไป	โดยได้ด�าเนินการออกเลขใบรับค�าขอ	เลขที่........................................................
£	ไม่ถูกต้องครบถ้วน............................................................................................................................................	
 £	 เอกสารประกอบไม่ครบ	ขาด...................................................................................................................
 £	 เอกสารประกอบรับรองส�าเนาไม่ครบทุกแผ่น	ขาด..................................................................................
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการ
	 ให้น�าเอกสารประกอบที่ไมค่รบถว้นถูกตอ้งตามผลการตรวจด้านบนมายื่นใหม่ภายในระยะเวลาทีใ่ห้ยืน่ค�าขอ
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค�าขอไม่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับ 
เรือประมงพื้นบ้าน

ลงชื่อ....................................................................ผู้ตรวจค�าขอ

ต�าแหน่ง................................................................
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	 	 	 	 	 	 	 						เขียนที่	............................................ 
วันที่	.................	เดือน	........................พ.ศ.	..............

ข้าพเจ้า..............................................	ต�าแหน่ง	......................................	ได้ตรวจค�าขอและเอกสารประกอบค�าขอ
ของ..........................................................	ตามเลขค�าร้อง	เลขที่	.................................................................	พบว่า	

บันทึกการตรวจคําขอและเอกสารประกอบคําขอ

(ส�าหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง)

เอกสารประกอบ ผ่าน ไม่ผ่าน

(๑)	 บัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริง £ £
(๒)	 หนังสือมอบอ�านาจ	แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ�านาจ	 	
	 พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ�านาจ	(กรณีที่มีการมอบอ�านาจ)

£ £

(๓)	 หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม	หรือผู้ปกครอง	พร้อมส�าเนา
	 บัตรประจ�าตัวประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม	หรือผู้ปกครอง	(กรณีที่ผู้ยื่นค�าขอรับ		
	 หนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

£ £

(๔)	 ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง	จ�านวน	๒	รูป	ดังนี้ £ £
	 (๔.๑)	ภาพถ่ายเรือเต็มล�าด้านซ้าย	จ�านวน	๑	รูป £ £
	 (๔.๒)	ภาพถ่ายเรือเต็มล�าด้านขวา	จ�านวน	๑	รูป £ £

£	ถูกต้องครบถ้วน
	£	 เห็นควรน�าเสนอต่อไป	โดยได้ด�าเนินการออกเลขใบรับค�าขอ	เลขที่........................................................
£	ไม่ถูกต้องครบถ้วน............................................................................................................................................	
 £	 เอกสารประกอบไม่ครบ	ขาด...................................................................................................................
 £	 เอกสารประกอบรับรองส�าเนาไม่ครบทุกแผ่น	ขาด..................................................................................
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการ
	 ให้น�าเอกสารประกอบที่ไมค่รบถว้นถูกตอ้งตามผลการตรวจด้านบนมายื่นใหม่ภายในระยะเวลาทีใ่ห้ยืน่ค�าขอ
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค�าขอไม่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับ 
เรือประมงพื้นบ้าน

ลงชื่อ....................................................................ผู้ตรวจค�าขอ

ต�าแหน่ง................................................................
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ใบรับคําขอหนังสือรับรอง

หมายเลขค�าขอ	………………………….......……………...............................................................

วันที่รับค�าขอ	……………………………........….…………..................................................... 

ชื่อหนังสือรับรอง	หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นค�าขอจดทะเบียนเรือไทย

ส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน

ชื่อผู้ยื่นค�าขอ.......................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................................................................................

ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน	ขนาดไม่ถึง	๑๐	ตันกรอส

พื้นที่ท�าการประมง..............................................................................................................

สถานทีจ่อดเรอืประมง	ณ	อ�าเภอ...................................จงัหวดั..........................................

ออกให้	ณ	อ�าเภอ.............................................จงัหวดั.........................................เบอร์ตดิต่อ

ผู้ยืน่ค�าขอ............................................................................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

					ลงชือ่................................................เจ้าหน้าทีผู่ร้บัค�าขอ

	 ต�าแหน่ง	.........................................................

					ลงชือ่................................................ผูย้ืน่ค�าขอ/ผูร้บัมอบอ�านาจ

								(........................................................)

							ลงวันที่	..............................................



พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 301

					ลงชือ่................................................เจ้าหน้าทีผู่ร้บัค�าขอ

	 ต�าแหน่ง	.........................................................

					ลงชือ่................................................ผูย้ืน่ค�าขอ/ผูร้บัมอบอ�านาจ

								(........................................................)

								ลงวันที่	.............................................

ใบรับคําขอหนังสือรับรอง

หมายเลขค�าขอ	………………………….......……………...............................................................

วันที่รับค�าขอ	……………………………........….…………..................................................... 

ชื่อหนังสือรับรอง	หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นค�าขอจดทะเบียนเรือไทย

ส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน

ชื่อผู้ยื่นค�าขอ.......................................................................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน	.....................................................................................................

ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน	ขนาดไม่ถึง	๑๐	ตันกรอส

พื้นที่ท�าการประมง..............................................................................................................

สถานทีจ่อดเรอืประมง	ณ	อ�าเภอ...................................จงัหวดั..........................................

ออกให้	ณ	อ�าเภอ.............................................จงัหวดั.........................................เบอร์ตดิต่อ

ผู้ยืน่ค�าขอ............................................................................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน

(สําหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง)
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แบบ	นสร.๑๑

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕๔/๒	แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย	พุทธศักราช	๒๔๘๑	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้
	 .................................................................................................................................................................. 
	 เลขประจ�าตัวประชาชน………………………………………………………..เบอร์โทรศพัท์......................................
	 ซึง่ได้ยืน่ขอหนงัสอืรบัรองจากกรมประมง	ณ	อ�าเภอ..............................	จงัหวดั.........................................
	 โดยแจ้งว่าเรอืทีป่ระสงค์น�ามาจดทะเบยีนจอด	ณ	อ�าเภอ..........................	จงัหวดั..................................
	 	 ยืน่ขอจดทะเบยีนเรอืประมงพืน้บ้าน	ประเภทเรอื	.…......................	ประเภทการใช้เรือ.....................
โดยเรือมีขนาดไม่ถึง	๑๐	ตันกรอส	ก�าลังแรงม้าไม่เกิน	๒๘๐	แรงม้า	ใช้ท�าการประมงในพื้นที่................................
	 	 ท้ังนี้	 กรมประมงได้ตรวจสอบแล้ว	 ผู้ขอรับหนังสือรับรองและเรือประมงที่จะน�าไปจดทะเบียน 
เรือไทยส�าหรับเรือประมงพื้นบ้าน	มีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 	 ๑.	 เป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท�าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
	 	 ๒.	 เรอืทีจ่ะขอจดทะเบยีนเรอืไทยไม่เคยถกูใช้ในการกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
	 	 ๓.	 เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ระหว่างการด�าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
	 	 ๔.	 โดยหนังสือรับรองฉบับนี้มีผลส�าหรับเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่ถึง	๑๐	ตันกรอสเท่านั้น

	 	 ออกให้	ณ	วนัที	่.............................	เดือน	...............................................	พ.ศ.	...............................
	 	 สิน้สดุอาย	ุวนัที	่.............................	เดอืน	...............................................	พ.ศ.	...............................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมงพื้นบ้าน

เลขที่.......................................

					ลงชือ่................................................ผูอ้อกหนงัสอืรบัรอง
								(........................................................)
ต�าแหน่ง	.........................................................

เงื่อนไข
	 ๑.	การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ	ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๒๗	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
	 หกเดือน	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่พนับาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	และมาตรา	๒๖๗	ต้องระวางโทษจ�าคกุ	ไม่เกนิสามปี	หรอืปรบั
	 ไม่เกินหกพันบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	หรือ
	 ๒.	การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ยื่นค�าขอหรือเรือประมงที่จะน�าไปจดทะเบียนเรือไทย 
	 ไม่มีคุณสมบัติตามที่ได้รับรองถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรอง

*หมายเหตุ	ให้หนังสอืรบัรองฉบบันีใ้ห้เป็นหนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบการยืน่ขอรบัใบอนญุาตใช้เรอืประมง	ตามระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เง่ือนไข	การขอและการพจิารณาออกหนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบการขอรบัใบอนุญาตใช้เรอืประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	ด้วย
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	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	๒	วรรคสอง	(๓)	ของประกาศกรมประมง	เรื่อง	หลักเกณฑ์

ในการออกหนงัสอืรบัรองเพือ่ประกอบการยืน่ขอเปลีย่นประเภทของเรอื	เปลีย่นแปลงรายละเอียด

ตวัเรอืหรือเครือ่งจกัร	โอนกรรมสทิธิเ์รอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสตัว์น�า้	และแยกช้ินส่วนหรอืท�าลาย

เรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	วันที่	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๒	อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศไว ้

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ก�าหนดให้ส�านักงานประมงอ�าเภอท้องท่ีที่อาณาเขตติดชายทะเล	 เป็นสถานที ่

ในการยื่นขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ	 เปลี่ยนแปลง 

รายละเอยีดตัวเรอืหรอืเครือ่งจักร	โอนกรรมสทิธิเ์รอืประมงหรอืเรอืขนถ่ายสัตว์น�า้	และแยกชิน้ส่วน

หรือท�าลายเรือประมง

 ข้อ ๒	 ประกาศนี้	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

มีศักดิ์	ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง

ประกาศกรมประมง
เรื่อง	ก�าหนดสถานที่อื่นในการยื่นขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยน

ประเภทของเรือ	เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร	โอนกรรมสิทธิ์เรือประมง

หรือเรือขนถ่ายสัตว์น�้า	และแยกชิ้นส่วนหรือท�าลายเรือประมง

พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	๒	วรรคสอง	(๓)	ของระเบียบกรมประมงว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการ	 เงื่อนไข	 การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต 

ใช้เรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒	วันที่	๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๒	อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศไว้	 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑	 ก�าหนดให้ส�านักงานประมงอ�าเภอท้องท่ีที่อาณาเขตติดชายทะเล	 เป็นสถานที ่

ในการยื่นขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง

 ข้อ ๒	 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

มีศักดิ์	ภักดีคง

อธิบดีกรมประมง

ประกาศกรมประมง
เรื่อง	ก�าหนดสถานที่อื่นในการยื่นขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการ

ขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง	พ.ศ.	๒๕๖๒


