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คําส่ังกรมเจ้าท่า 
ที่  ๓๗๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  การต่อ  ดัดแปลง  เปล่ียนประเภท  หรือทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามข้อ  ๑๓  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๒๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  
เพิ่มเติม  คร้ังที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ที่กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดต่อ  ดัดแปลง  
เปลี่ยนประเภท  หรือทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจาก
กรมเจ้าท่า  และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกคําสั่งไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ การต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) ให้ผู้ที่ประสงค์จะต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงย่ืนคําขอหนังสือรับรอง  

ณ  สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  หรือสํานักมาตรฐานเรือ   
(๒) เม่ือได้รับคําขอตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหรือ

ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือรวบรวมรายชื่อผู้ ย่ืนคําขอโดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า  แจ้งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวันทําการ  และ
ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการต่อเรือได้หรือไม่  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(สรอ.)  ภายในหนึ่งวันทําการเพ่ือให้กรมประมงพิจารณา  ว่าสามารถให้ดําเนินการต่อเรือดังกล่าวได้หรือไม่  
ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า 

(๓) เม่ือได้รับแจ้งจากกรมประมงแล้วให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือแจ้งต่อไปยัง
สํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เก่ียวข้องผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมเจ้าท่าภายในหนึ่งวันทําการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือผู้อํานวยการสํานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาดําเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการต่อเรือได้  มอบให้แก่ผู้ย่ืนคําขอภายใน  
สามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการต่อเรือได้ 

 (๓.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการต่อเรือได้  ภายในสามวันทําการ  
ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการต่อเรือได้ 

(๔) เม่ือเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองตาม  (๓.๑)  แล้วจึงจะสามารถดําเนินการต่อเรือได้
และเม่ือเจ้าของเรือจะเริ่มดําเนินการต่อเรือต้องแจ้งแผนกําหนดการต่อเรือจนกระทั่งการต่อเรือแล้วเสร็จ
ต่อกรมเจ้าท่า 
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 ในกรณีที่เป็นการต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงซึ่งมีขนาดความยาวตลอดลํา
ตั้งแต่  ๒๔  เมตร  ขึ้นไป  ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ   
(ฉบับที่  ๓๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

 ในการตรวจสอบการต่อเรือในแต่ละขั้นตอนได้แก่  การวางกระดูกงู  การติดตั้งเคร่ืองยนต์  
และการทดลองเรือเม่ือเรือต่อแล้วเสร็จ  ให้เจ้าของเรือย่ืนหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าโดย 
สํานักมาตรฐานเรือ  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณี  และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือ
ประมงจังหวัดเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ  พร้อมทั้งให้บันทึกภาพการดัดแปลงเรือในแต่ละขั้นตอนไว้เป็นหลกัฐาน 

(๕) เม่ือได้ดําเนินการต่อเรือเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าของเรือย่ืนคําขอเพื่อขอให้ตรวจเรือและ 
ขอจดทะเบียนเรือ  ณ  กรมเจ้าท่า  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่อไป  และให้นายทะเบียนเรือ
หมายเหตุชื่อเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและกรมประมง  ที่ทําการตรวจสอบการต่อเรือร่วมกันไว้ในทะเบียนเรือ
หรือใบอนุญาตใช้เรือไว้ด้วย 

(๖) การต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มิได้มุ่งหมายเพื่อการจดทะเบียนเรือไทย
ให้ผู้ต่อเ รือแจ้งต่อกรมเจ้าท่าและกรมประมงภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่ มีการว่าจ้างให้ต่อเรือ   
โดยแสดงหลักฐานการว่าจ้างสัญญาต่อเรือและรายชื่อประเทศที่เรือนั้นประสงค์จะจดทะเบียน  และ 
เม่ือเรือดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วเสร็จให้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าและกรมประมงภายใน  ๑๕  วัน   
โดยแนบสําเนาหนังสือหรือเอกสารการจดทะเบียนเรือมาด้วย 

(๗) กรณีที่ต่อเรือในต่างประเทศ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตาม  (๕)  และ  (๖)   
แต่ผู้ย่ืนคําขอต้องส่งมอบหลักฐานการต่อเรือในขั้นตอนของการวางกระดูกงู  การติดตั้งเครื่องยนต์   
การทดลองเรือเป็นภาพถ่าย  หรือวีดีทัศน์  และหนังสือรับรองการต่อเรือจากอู่หรือผู้ต่อเรือ  และให้ 
นายทะเบียนเรือหมายเหตุในใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือระบุ  วันที่ต่อเรือ  ชื่ออู่หรือผู้ต่อเรือ  
และประเทศที่ต่อเรือด้วย 

ข้อ ๒ การดัดแปลงเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) การดัดแปลงเรือ  หมายความว่า  การดําเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  กับเรือแล้วมีผลทําให้

รายการสําคัญของเรือ  ได้แก่  ความยาวตลอดลํา  ความยาวฉาก  ความกว้าง  ความลึก  ตันกรอส   
ตันเนต  อย่างหน่ึงอย่างใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

(๒) ให้ผู้ที่ประสงค์จะดัดแปลงเรือสามารถย่ืนคําขอหนังสือรับรอง  ณ  สํานักมาตรฐานเรือ  
หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   

(๓) เม่ือได้รับคําขอตาม  (๒)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารวบรวมรายชื่อผู้ ย่ืนคําขอ  โดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าแจ้งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวันทําการ  และ 
ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการดัดแปลงเรือได้หรือไม่  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(สรอ.)  ภายในหนึ่งวันทําการ  เพื่อให้กรมประมงพิจารณาว่าสามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้หรือไม่  
ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า 
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(๔) เม่ือได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมงแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
แจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เก่ียวข้องผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหนึ่งวันทําการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
หรือผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือดําเนินการ  ดังนี้ 

 (๔.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการดัดแปลงเรือได้  มอบให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ
ภายในสามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้ 

 (๔.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้ภายใน 
สามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้ 

(๕) เ ม่ือเจ้าของเรือได้ รับหนังสือรับรองให้สามารถดําเนินการดัดแปลงเรือได้แล้ว 
จึงจะสามารถดําเนินการดัดแปลงเรือได้  และเม่ือเจ้าของเรือจะเริ่มดําเนินการดัดแปลงเรือต้องแจ้ง 
แผนกําหนดการดดัแปลงเรือจนกระทั่งเรือแล้วเสร็จต่อกรมเจ้าท่า 

 ในกรณีที่เป็นการดัดแปลงเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงซึ่งมีขนาดความยาว
ตลอดลําตั้งแต่  ๒๔  เมตร  ขึ้นไป  ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  
(ฉบับที่  ๓๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๖) ในการตรวจสอบการดัดแปลงเรือจนกระทั่งการดัดแปลงเรือแล้วเสร็จ  ให้เจ้าของเรือ 
ย่ืนหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าโดยสํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณี
และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือประมงจังหวัด  เพื่อตรวจสอบทั้งในข้ันตอนการเร่ิมการดัดแปลงเรือ  
ระหว่างการดัดแปลงเรือ  และการทดลองเรือเม่ือดัดแปลงเรือแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งให้บันทึกภาพ 
การดัดแปลงเรือในแต่ละขั้นตอนไว้เป็นหลักฐาน 

(๗) เม่ือได้ดัดแปลงเรือเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เจ้าของเรือย่ืนคําขอเพื่อขอให้ตรวจเรือและ 
ขอจดทะเบียนการดัดแปลงเรือ  ณ  สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  หรือกรมเจ้าท่า  ต่อไป  และให้ 
นายทะเบียนหมายเหตุชื่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและกรมประมงที่ทําการตรวจสอบการดัดแปลงเรือ 
ไว้ในทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใช้เรือไว้ด้วย 

(๘) การดัดแปลงเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่ มิได้ มุ่งหมายเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตใช้เรือหรือขอจดทะเบียนเรือไทย  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒  ตามคําสั่งฉบับนี้ด้วย 

ข้อ ๓ การเปลี่ยนประเภทเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) การเปล่ียนประเภทเรือเข้า  หมายความว่า  เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทเรือให้เป็น

เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๒) การเปลี่ยนประเภทเรือออก  หมายความว่า  เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทเรือให้เป็นเรือ

ประเภทอื่นที่มิใช่เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
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(๓) การย่ืนขอเปล่ียนประเภทเรือต้องระบุว่าเป็นการเปลี่ยนประเภทเรือเข้าหรือเป็นการ
เปลี่ยนประเภทเรือออก  โดยให้เจ้าของเรือสามารถย่ืนคําขอหนังสือรับรองได้  ณ  สํานักมาตรฐานเรือ  
หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   

(๔) เม่ือได้รับคําขอตาม  (๓)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต้องรวบรวมรายชื่อผู้ย่ืนคําขอ  โดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวันทําการ  จากนั้น
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ ย่ืนคําขอ
ดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้หรือไม่  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.)  ภายในหนึ่งวันทําการ  เพื่อให้กรมประมงพิจารณาว่าสามารถให้ดําเนินการ
เปลี่ยนประเภทเรือได้หรือไม่  ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือ
สอบถามจากกรมเจ้าท่า 

(๕) เม่ือได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมงแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
แจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานเรือ  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เก่ียวข้องเพื่อทราบ  ผ่านระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหน่ึงวันทําการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ 
หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดําเนินการ  ดังนี้ 

 (๕.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้  มอบให้แก่ผู้ย่ืน
คําขอภายในสามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้ 

 (๕.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้
ภายในสามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้ 

(๖) เม่ือเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองให้สามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้แล้ว 
จึงจะสามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้  และเม่ือเจ้าของเรือจะเร่ิมดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือ  
ต้องแจ้งแผนกําหนดการเปลี่ยนประเภทเรือจนกระทั่งเรือแล้วเสร็จต่อกรมเจ้าท่า   

 กรณีที่เป็นการเปลี่ยนประเภทเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  เป็นเรือที่มี
ขนาดความยาวตลอดลําตั้งแต่  ๒๔  เมตร  ขึ้นไป  ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๓๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๗) ในการตรวจสอบการเปล่ียนประเภทเรือจนกระทั่งดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือแล้วเสร็จ   
ให้เจ้าของเรือย่ืนหนังสือเพื่อเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า  โดยสํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณี  และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือประมงจังหวัด  เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้ง 
ให้บันทึกภาพการเปลี่ยนประเภทเรือไว้เป็นหลักฐาน 
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(๘) เม่ือได้เปลี่ยนประเภทเรือเสร็จแล้ว  ให้เจ้าของเรือหรือผู้แทนย่ืนคําขอเพื่อขอให้ตรวจเรือ
และขอเปลี่ยนแปลงประเภทเรือ  ณ  สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  หรือกรมเจ้าท่า  ต่อไปและให้หมายเหตุ
ชื่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและกรมประมงที่ทําการตรวจสอบไว้ในทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใช้เรือไว้ด้วย 

(๙) กรณีการเปล่ียนประเภทเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงท่ีมิได้มุ่งหมาย 
เพื่อจดทะเบียนเรือไทย  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓  ตามคําสั่งนี้ด้วย 

ข้อ ๔ การทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) ให้ผู้ที่ประสงค์จะย่ืนคําขอหนังสือรับรองให้ทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  

ย่ืนคําขอ  ณ  สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   
(๒) เม่ือได้รับคําขอตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือ

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารวบรวมรายชื่อผู้ ย่ืนคําขอโดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า  แจ้งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหน่ึงวันทําการ  
และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการทําลายเรือได้หรือไม่  ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(สรอ.)  ภายในหนึ่งวันทําการเพื่อให้กรมประมงพิจารณา  ว่าสามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้หรือไม่  
ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวนัทําการหลังจากได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า 

(๓) เม่ือได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมงแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
แจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหน่ึงวันทําการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือ
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดําเนินการ  ดังนี้ 

 (๓.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการทําลายเรือได้  มอบให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ
ภายในสามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้ 

 (๓.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้ภายใน 
สามวันทําการ  ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้ 

(๔) เม่ือเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองให้สามารถดําเนินการทําลายเรือได้แล้วจึงจะสามารถ
ดําเนินการทําลายเรือได้  และเม่ือเจ้าของเรือจะเร่ิมดําเนินการทําลายเรือต้องแจ้งแผนกําหนดการทําลายเรือ
จนกระทั่งทําลายเรือแล้วเสร็จและระบุรายละเอียดวิธีการทําลายเรือด้วย   

 (๔.๑) กรณีเป็นเรือไม้  ให้ระบุว่าทําการร้ือเอาไม้ไปใช้ในกิจการอย่างใด  หรือเอาเรือ 
ไปจมทําปะการังเทียม  หรือลากเรือขึ้นฝั่งเพื่อนําไปยุบหรือเพื่อนําวัสดุไปใช้ประโยชน์ในทางใด   

 (๔.๒) กรณีเป็นเรือที่ต่อด้วยวัสดุเหล็กหากจะทําลายเรือโดยการยุบเป็นเศษเหล็ก   
ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่อู่ต่อเรือที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าเท่านั้น  โดยให้คํานึงถึงผลกระทบต่อ
สภาวะสิ่งแวดล้อมข้างเคียงด้วย 
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(๕) ให้เจ้าของเรือย่ืนหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า  โดยสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณีและเจ้าหน้าที่กรมประมงหรือประมงจังหวัด  เพื่อร่วม 
ทําการตรวจสอบการทําลายเรือจนกระทั่งทําลายเรือแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งให้บันทึกภาพการทําลาย 
ไว้เป็นหลักฐาน 

(๖) ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและกํากับดูแลการทําลายเรือในกรณีต่าง ๆ  ด้วยความระมัดระวังและ
ติดตามสถานะของการดําเนินการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้มีความแน่ชัดว่าเรือลําดังกล่าว 
ได้ดําเนินการตามที่ร้องขอจริง 

(๗) ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมทําการบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือเอกสารอื่น ๆ  ที่สามารถยืนยัน
กระบวนการทําลายเรือตามที่มีการยื่นคําขอจริงจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  และหลังจากนั้นให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ  ก่อนส่งสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

(๘) กรณีการนําเรือไปทําลายที่ต่างประเทศ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามข้ันตอน
ตามข้อ  ๔  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  แต่ผู้ย่ืนคําขอต้องส่งมอบหลักฐานการแจ้งออกจากน่านน้ําไทย  
หนังสือรับรองการเดินเรือที่จะทําลายจากประเทศไทยไปยังประเทศท่ีดําเนินการทําลายเรือ   
พร้อมหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ให้ม่ันใจได้ว่าเรือลําดังกล่าวได้มีการทําลายเรือตามที่ยื่นคําขอจริง  
ให้แก่สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 


