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กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือประมง 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖๓  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ   
ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ  
ในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และมาตรา  ๑๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎข้อบังคับนี้เรียกว่า  “กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรอืสําหรับเรือประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือกลประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ข้อ ๔ บรรดากฎ  ข้อบังคับ  และระเบียบในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๕ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับเรือประมงที่เป็นเรือกลประมงซึ่งต่อขึ้นใหม่  และเรือกลประมง  

ซึ่งขอรับการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ  นับตั้งแต่วันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
ข้อ ๖ ในกฎข้อบังคับนี้ 
“เรือกลประมง”  หมายความว่า  เรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลและใช้กําลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  

ที่ใช้สําหรับการจับสัตว์น้ําหรือทรัพยากรท่ีมีชีวิตอื่น ๆ  ในลําน้ําหรือทะเล  รวมถึงเรือที่ใช้ขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือทรัพยากรที่มีชีวิตอื่น ๆ  ในลําน้ําหรือทะเล  ที่มีขนาดไม่เกินสี่ร้อยตันกรอส 

“เคร่ืองจักรใหญ่”  หมายความว่า  เคร่ืองจักรกลอย่างใด ๆ  ที่ใช้สําหรับขับเคลื่อนเรือ 
“กําลังขับเคลื่อน”  หมายความว่า  กําลังสูงสุดของเคร่ืองจักรใหญ่  มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ 
“นายเรือ”  หมายความว่า  นายเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
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“ต้นเรือ”  หมายความว่า  ผู้ทําการในตําแหน่งรองจากนายเรือ  และเป็นผู้ทําหน้าที่ควบคุมเรือ  
เม่ือนายเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

“ต้นกล”  หมายความว่า  ผู้ทําการในเรือซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรขับเคลื่อนเรือ  
เคร่ืองจักรกล  และเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ   

“รองต้นกล”  หมายความว่า  ผู้ทําการในตําแหน่งรองจากต้นกลและเป็นผู้รับผิดชอบเคร่ืองจักร
ขับเคลื่อนเรือ  เคร่ืองจักรกลและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดในเรือ  เม่ือต้นกลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

“ช่างเคร่ือง”  หมายความว่า  ผู้ช่วยผู้ควบคุมเคร่ืองจักรซึ่งใช้สําหรับขับเคลื่อนเรือ   
“ห้องถือท้าย”  หมายความว่า  ห้องหรือพื้นที่ซึ่งใช้ควบคุมและสั่งการการเดินเรือ 
ขอ้ ๗ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้  โดยให้มีอํานาจออกคําสั่ง  

ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นตามกฎข้อบังคับฉบับนี้ 
ประกาศซึ่งได้ออกตามวรรคก่อนเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การแบ่งประเภทเรือกลประมง 

 
 

ข้อ ๘ เรือกลประมง  ให้กําหนดประเภทและมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรือกลประมงทะเลลึก  มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสข้ึนไป  มีเคร่ืองรับส่งวิทยุเคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ  และคนประจําเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามกฎข้อบังคับนี้  โดยมี
เขตการเดินเรือไม่จํากัดเขต 

(๒) เรือกลประมงทะเล  ชั้น  ๑  มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไป  มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ  และคนประจําเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามกฎข้อบังคับนี้  
โดยมีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย  ระหว่างจังหวัดตราด
ถึงจังหวัดนราธิวาส  หรือตามแนวชายฝ่ังทะเลและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย  ระหว่างจังหวัดระนอง
ถึงจังหวัดสตูล 

(๓) เรือกลประมงทะเล  ชั้น  ๒  มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ต่ํากว่าสามสิบตันกรอส  
มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ  และคนประจําเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล
ตามกฎข้อบังคับนี้  โดยมีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย  
ระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส  หรือตามแนวชายฝั่งทะเลและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย  
ระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล 

(๔) เรือกลประมงทะเล  ชั้น  ๓  มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส  มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ประจําเรือ  และคนประจําเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามกฎข้อบังคับนี้  โดยมีเขตการเดินเรือ
ตามแนวชายฝั่งทะเลระหว่างจังหวัดตราดถึงจังหวัดนราธิวาส  โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกิน
สิบสองไมล์ทะเล  หรือให้มีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลระหว่างจังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล   
โดยให้เดินห่างฝั่งหรือเกาะได้ในระยะไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล 
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หมวด  ๒ 
เคร่ืองรับส่งวิทยุ 

 
 

ข้อ ๙ เรือกลประมงต้องมีเคร่ืองรับส่งวิทยุ  อย่างน้อยดังที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๑   
ท้ายกฎข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๐ เรือกลประมงทะเลลึกตามข้อ  ๘  (๑)  ต้องมีเคร่ืองรับส่งวิทยุ  ตามข้อ  ๙  และมี
เคร่ืองรับส่งวิทยุและเครื่องมือสื่อสารใด ๆ  ตามที่รัฐเจ้าของเมืองท่า  (Port  State)  รัฐชายฝั่ง  (Coastal  State)  
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีได้กําหนดไว้ด้วย   

หมวด  ๓ 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ 

 
 

ข้อ ๑๑ เรือกลประมงต้องมีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ  อย่างน้อยดังที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก  ๒  ท้ายกฎข้อบังคับนี้ 

มาตรฐานเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า  
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๒ เรือกลประมงทะเลลึกตามข้อ  ๘  (๑)  ต้องมีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ
ตามข้อ  ๑๑  และตามที่รัฐเจ้าของเมืองท่า  (Port  State)  รัฐชายฝั่ง  (Coastal  State)  หรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี  ได้กําหนดไว้ด้วย 

ข้อ ๑๓ เรือกลประมงที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป  ซึ่งต่อขึ้นใหม่หลังจากวันที่ 
กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องมีเคร่ืองกรองน้ํามัน  (Oil  filtering  equipment)  และถังเก็บกากน้ํามัน  
(Sludge  tank)  พร้อมอุปกรณ์สูบถ่าย  หรือมีถังสําหรับเก็บน้ําท้องเรือ  (Bilge  tank)  ที่เหมาะสมกับ
ขนาดเคร่ืองจักร  ระยะเวลาการเดินเรือ  โดยความจุของถังต้องไม่น้อยกว่า  ๐.๕๐  ลูกบาศก์เมตร 

ข้อ ๑๔ เรือกลประมงที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป  ซึ่งต่อขึ้นใหม่หลังจากวันที่ 
กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ต้องมีห้องน้ําอย่างน้อยจํานวนหน่ึงห้องซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าหน่ึงตารางเมตร  
โดยต้องมีโถส้วมอย่างน้อยจํานวนหนึ่งโถ 

หมวด  ๔ 
การวัดลําเรือ  และคํานวณขนาดตันเรือ 

 
 

ข้อ ๑๕ การวัดลําเรือและการคํานวณขนาดตันเรือสําหรับเรือกลประมง  ให้เป็นไปตามวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) การวัดขนาดเรือ 
 (ก) ความยาวตลอดลํา  ให้วัดบนดาดฟ้าหลัก  จากหลังทวนหัวจนถึงด้านหลังของทวนท้าย  

ถ้าไม่มีทวนท้ายหรือทวนท้ายไม่ได้ย่ืนพ้นบนดาดฟ้าหลัก  ให้วัดจนถึงท้ายสุดของตัวเรือ 
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 (ข) ความยาวฉาก  ให้วัดบนดาดฟ้าหลัก  จากหลังทวนหัวจนถึงตอนหน้าของแกนหางเสือ  
ถ้าไม่มีแกนหางเสือให้วัดจนถึงท้ายสุดของตัวเรือ 

 (ค) ความกว้าง  ให้วัดที่ ก่ึงกลางลําบนดาดฟ้าหลัก  โดยวัดจากขอบนอกของกง   
กราบหน่ึงถึงขอบนอกกงอีกกราบหน่ึง  สําหรับเรือที่ต่อด้วยโลหะ  และวัดจากขอบนอกผิวเปลือกเรือ  
กราบหน่ึงถึงขอบนอกผิวเปลือกเรืออีกกราบหน่ึง  สําหรับเรือที่ต่อด้วยวัสดุอย่างอื่น 

 (ง) ความลึก  ให้วัดจากส่วนบนกระดูกงูขึ้นไปถึงใต้ดาดฟ้าหลัก  สําหรับเรือที่ต่อด้วยโลหะ  
และวัดจากส่วนล่างของกระดูกงูขึ้นไปถึงใต้ดาดฟ้าหลัก  สําหรับเรือที่ต่อด้วยวัสดุอย่างอื่น  ในกรณีที่ท้องเรือ
ตรงกลางลําเป็นรูปเว้าหรือเรือที่แผ่นเปลือกเรือแนวที่ต่อจากแผ่นกระดูกงูหนามาก  ให้วัดจากจุดที่
เส้นระดับท้องเรือตัดกับด้านข้างของกระดูกงู 

  สําหรับเรือที่มีขอบกราบเรือโค้ง  ให้วัดจากจุดตัดของเส้นดาดฟ้ากับเส้นเปลือกเรือด้านข้าง  
เช่นเดียวกับเรือที่มีขอบกราบเป็นมุม 

  สําหรับเรือที่มีดาดฟ้าเป็นชั้น  และดาดฟ้าที่ยกเป็นชั้น ๆ  ให้วัดจากเส้นขนานที่ต่อ
ออกมาจากส่วนที่ต่ําที่สุดของดาดฟ้าหลัก 

(๒) การคํานวณขนาดตันเรือประมง  ให้คํานวณตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๓  ท้ายกฎข้อบังคับนี้   
ข้อ ๑๖ เ รือกลประมงที่ มี ใบอนุญาตใช้ เ รืออยู่ก่อนวันที่กฎข้อบังคับนี้ มีผลใช้ บัง คับ   

ให้คงขนาดเรือและขนาดตันเรือไว้เช่นเดิม  เว้นแต่กรณีที่เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจสอบขนาดเรือ 
แล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง  ให้กําหนดขนาดเรือและขนาดตันเรือใหม่โดยใช้วิธีการตามข้อ  ๑๕ 

หมวด  ๕ 
ว่าด้วยคนประจําเรือ 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่มีหน้าที่ทําการประจําในเรือฝ่ายเดินเรือ  ต้องเป็นผู้ที่สอบความรู้ได้ตามหลักสูตร
ของกรมเจ้าท่า  และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถจากกรมเจ้าท่า  โดยต้องมี
ประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าชั้นที่กําหนดให้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เรือกลประมงทะเลลึกตามข้อ  ๘  (๑) 
 (ก) นายเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงหรือประกาศนียบัตรนายเรือ

ของเรือประมงชํานาญงาน 
 (ข) ต้นเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้นหนึ่ง  หรือประกาศนียบัตร

นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง 
(๒) เรือกลประมงทะเลชั้น  ๑ 
 (ก) กรณีเรือที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสข้ึนไป  นายเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายเรือ

ของเรือประมง  หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงชํานาญงาน 



หน้า   ๒๐ 
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 (ข) กรณีเรือที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไปแต่ต่ํากว่าหกสิบตันกรอส  นายเรือต้องมี
ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้นหนึ่งหรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง 

(๓) เรือกลประมงทะเลช้ัน  ๒  นายเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้นสอง 
หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง 

(๔) เรือกลประมงทะเลช้ัน  ๓  นายเรือต้องมีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้นสอง   
หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง 

ข้อ ๑๘ ผู้ที่มีหน้าที่ทําการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ  ต้องเป็นผู้ที่สอบความรู้ได้ตามหลักสูตร 
ของกรมเจ้าท่า  และได้รับประกาศนียบัตรความรู้ความสามารถจากกรมเจ้าท่า  โดยต้องมีประกาศนียบัตร
ไม่ต่ํากว่าชั้นที่กําหนดให้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เรือกลประมงที่มีกําลังขับเคลื่อนตั้งแต่สองพันกิโลวัตต์ขึ้นไป   
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม  หรือประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้น  ๓  

ชํานาญงาน 
รองต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  ๑  หรือประกาศนียบัตร

คนใช้เคร่ืองจกัรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ  หรือประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษชํานาญงาน 
(๒) เรือกลประมงที่มีกําลังขับเคลื่อนตั้งแต่เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ขึ้นไปแต่ต่ํากว่าสองพัน  

กิโลวัตต์ 
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  ๑  หรือประกาศนียบัตร 

คนใช้เคร่ืองจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ  หรือประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษชํานาญงาน 
รองต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  ๒  หรือประกาศนียบัตร  

คนใช้เคร่ืองจักรยนต์ชั้น  ๑ 
(๓) เรือกลประมงที่มีกําลังขับเคลื่อนตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไปแต่ต่ํากว่าเจ็ดร้อยห้าสิบ

กิโลวัตต์ 
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  ๑  หรือประกาศนียบัตร 

คนใช้เคร่ืองจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ  หรือประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษชํานาญงาน 
(๔) เรือกลประมงที่มีกําลังขับเคลื่อนต่ํากว่าสามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์ 
ต้นกลต้องมีประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  ๒  หรือประกาศนียบัตร 

คนใช้เคร่ืองจักรยนต์ใด ๆ  ซึ่งออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทําการในเรือ  พ.ศ.  ๒๕๓๒  
ที่สามารถควบคุมเคร่ืองจักรของเรือนั้นได้ 

ข้อ ๑๙ เรือกลประมงที่มีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส  ให้ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเคร่ืองจักร
คนเดียวกันได้  แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรทั้งสองประเภท 
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ข้อ ๒๐ เรือกลประมงขนาดตั้งแต่สิบตันกรอส  แต่ไม่เกินหกสิบตันกรอสที่มีระบบหรือวิธีการ
ควบคุมเครื่องจักรได้จากบริเวณห้องถือท้าย  ให้ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเคร่ืองจักรคนเดียวกันก็ได้  
แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรทั้งสองประเภท  และต้องมีช่างเคร่ืองอย่างน้อยหนึ่งตําแหน่งซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมความรู้การควบคุมเคร่ืองจักรที่ใช้สําหรับการขับเคลื่อนเรือและได้รับหนังสือรับรองที่แสดงว่า
ได้ผ่านการฝึกอบรมนั้นตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๑ กรณีเรือกลประมงตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  มีเคร่ืองจักรใหญ่เกินกว่าหนึ่งเคร่ือง  
ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรต้องมีประกาศนียบัตรชั้นที่สามารถควบคุมเคร่ืองจักรที่มีกําลังขับเคลื่อนสูงสุดได้ 

ข้อ ๒๒ เรือกลประมงขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอส  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสที่เป็น  
เรือกลประมงทะเลชั้น  ๑  ซึ่งมีกําลังขับเคลื่อนเครื่องจักรใหญ่ไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลวัตต์   
ให้ใช้ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรที่ถือประกาศนียบัตรคนใช้เคร่ืองจักรยนต์ของเรือประมงชั้นสองได้  และต้องมีช่างเคร่ือง
อย่างน้อยหนึ่งตําแหน่ง  ซึ่งผ่านการฝึกอบรมความรู้การควบคุมเครื่องจักรที่ใช้สําหรับการขับเคล่ือนเรือ
และได้รับหนังสือรับรองที่แสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมนั้นตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือพิจารณากําหนดจํานวนคนประจําเรือ  และแรงงานประมง
สําหรับเรือกลประมงไว้ในใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  ลักษณะการปฏิบัติงาน
และกายภาพของเรือ  ทั้งนี้  การกําหนดจํานวนคนประจําเรือและแรงงานประมงสําหรับเรือกลประมง 
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

หมวด  ๖ 
การย่ืนคําร้องขอตรวจเรือ  และการตรวจเรือกลประมง 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือที่มีความประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ  
ทําการตรวจเรือย่ืนคําร้องโดยใช้แบบพิมพ์  ก.๕  ดังที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๔  ท้ายกฎข้อบังคับนี้   
ต่อสํานักมาตรฐานเรือ  กรมเจ้าท่า  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน   
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้ ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
(๓) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีที่มีการมอบอํานาจ   
ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือต้องจัดเตรียมเรือ  อุปกรณ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ไว้ให้พร้อมในวันกําหนดนัดตรวจเรือ  และให้ยืนยันกําหนดนัดต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือ  โดยแจ้งตําบล 
ที่เรือจอดหรือเข้าอู่ไว้ด้วย 

ข้อ ๒๖ ในการตรวจเรือหากปรากฏข้อบกพร่องซึ่งจะต้องซ่อมแซม  แก้ไข  ต่อเติม  
เปลี่ยนแปลง  หรือจัดหา  เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับนี้  ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือแจ้งให้เจ้าของหรือตัวแทน
เจ้าของเรือทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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เม่ือเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือได้ปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานตรวจเรือได้แจ้งให้ทราบ 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือทราบเพื่อตรวจผลการปฏิบัติดังกล่าว  ทั้งนี้  เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือจะกํากับขณะทําการซ่อมแซม  แก้ไข  ต่อเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือจัดหาที่อยู่ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๗ เม่ือเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิเสธการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือให้แก่เรือลําใด
ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือผู้นั้นแจ้งเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งลําดับชั้น  ถึงอุปสรรคและข้อขัดข้องในโอกาสแรก 

ข้อ ๒๘ กรณีเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเรือไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยสั่งการใด ๆ  ของเจ้าพนักงาน
ตรวจเรือ  ให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  
โดยเจ้าพนักงานตรวจเรือต้องพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  กรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย   

กรณีเจ้าพนักงานตรวจเรือไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ตามแต่กรณี  ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ต้องพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน  กรณีมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   
มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน  นับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๒๙ การตรวจเรือตามกฎข้อบังคับนี้  ให้กระทําโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือ  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดเป็นผู้ตรวจสอบแทนเฉพาะแห่ง  เจ้าพนักงานตรวจเรือ   
ผู้มอบหมายต้องรับผิดชอบในความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจสอบนั้น   

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคแรก  ดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการ
ตามข้อกําหนดของกฎข้อบังคับนี้แล้ว  บุคคลหรือนิติบุคคลน้ันต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน
สามสิบวันทําการหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น 

หลักเกณฑ์  เง่ือนไขและวิธีการปฏิบัติในการมอบหมายบุคคลหรือนิติบุคคลให้ทําการตรวจสอบ
เรือกลประมงแทน  และการรายงานผลการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ การตรวจเรือประจําปีต้องกระทําทุกรอบสิบสองเดือน  โดยให้ตรวจสภาพทั่ว ๆ  ไป  
ในขณะที่เรือลอยนํ้า  เว้นแต่เม่ือเจ้าพนักงานตรวจเรือได้พบว่าเรือลํานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสําหรับใช้งาน  
จะสั่งให้เข้าอู่หรือขึ้นบนคานลาดเพื่อรับการตรวจก็ได้ 



หน้า   ๒๓ 
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ข้อ ๓๑ การตรวจสภาพท้องเรือหรือตัวเรือใต้แนวน้ําให้เป็นไป  ดังนี้ 
(๑) เรือกลประมงที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป  ให้ทําการตรวจในอู่แห้งหรืออู่ลอย 

หรือบนคานลาดทุกรอบสามสิบหกเดือน  เว้นแต่เรือลํานั้นใช้วัสดุชนิดพิเศษหรือมีกรรมวิธีพิเศษป้องกัน
การสึกกร่อนของตัวเรือใต้แนวนํ้า  และได้ทําการตรวจสภาพใต้แนวน้ําแล้วพบว่าสภาพตัวเรือสามารถใช้งาน
ต่อไปได้อีก  เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจผ่อนผันการเข้าอู่ของเรือดังกล่าวออกไปอีกได้ตามสภาพตัวเรือนั้น  
แต่เม่ือได้รับการผ่อนผันแล้วต้องไม่ทําให้ระยะเวลาระหว่างการเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึ้นบนคานลาดห่างกัน
เกินกว่าหกสิบเดือน 

(๒) เรือกลประมงที่ มีขนาดต่ํากว่าหกสิบตันกรอส  ให้ทําการตรวจในขณะลอยนํ้าได้   
หากในการตรวจเรือ  เจ้าพนักงานตรวจเรือพบว่าเรือลํานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสําหรับใช้งาน   
จะสั่งให้เข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึ้นบนคานลาดเพื่อรับการตรวจก็ได้ 

ข้อ ๓๒ เม่ือครบกําหนดต้องนําเรือกลประมงเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึ้นบนคานลาด 
เพื่อตรวจสภาพเรือ  แต่เรือไม่ได้อยู่ในเมืองท่าที่จะทําการนําเรือเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึ้นบนคานลาด
เพื่อตรวจสภาพเรือได้  หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ๆ  ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือสามารถขอผ่อนผัน
ต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือได้  โดยเจ้าพนักงานตรวจเรืออาจกําหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและ
ผ่อนผันให้เลื่อนกําหนดการเข้าอู่แห้งหรืออู่ลอยหรือขึ้นคานลาดได้อีกไม่เกินสามเดือน  เพื่อให้เรือ 
ได้ เดินทางมาถึง เ มืองท่าดั งกล่าว   ในกรณี มี เหตุสุดวิสัยอาจขยายเวลาผ่อนผันออกไปได้อีก   
แต่รวมระยะเวลาผ่อนผันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินกว่าหกเดือน 

ข้อ ๓๓ กรณีเ รือกลประมงที่ โดยปกติใช้ภายในประเทศ  แต่ มีเหตุจําเป็นที่ต้องเดิน
ต่างประเทศเพียงเที่ยวเดียว  (Single  International  voyage)  หรือไปทําการในน่านน้ําต่างประเทศ  
ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ  สามารถขอหนังสือรับรองยกเว้นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้จาก
อธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายได้  โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
มอบหมายอาจกําหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการเดินทางเที่ยวนั้น 
หรือการทําการในน่านน้ําต่างประเทศนั้นได้ 

ข้อ ๓๔ กรณีที่การบังคับใช้กฎข้อบังคับนี้กับเรือกลประมงซึ่งมีลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อน  
(Novel  kind)  จะส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบของเรือนั้น  ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ  
สามารถขอหนังสือรับรองยกเว้นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้จากอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
มอบหมายได้  โดยอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายอาจกําหนดมาตรการความปลอดภัย
เพิ่มเติมให้แก่เรือนั้นได้ 

ข้อ ๓๕ กรณีที่กฎข้อบังคับนี้กําหนดให้มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออุปกรณ์
ประจําเรือไว้เป็นอย่างใด  และปรากฏว่ามีเคร่ืองรับส่งวิทยุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออุปกรณ์ประจําเรือ
อย่างอื่นที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับสิ่งที่กําหนดไว้ในกฎข้อบังคับนี้  ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
สามารถขออนุญาตใช้เคร่ืองรับส่งวิทยุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออุปกรณ์ประจําเรือทดแทนสิ่งที่กําหนด
ในกฎข้อบังคับนี้จากอธิบดีกรมเจ้าท่าหรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายได้ 
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ในการขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานตรวจเรืออาจสั่งให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ
นําชิ้นส่วนเคร่ืองรับส่งวิทยุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  หรืออุปกรณ์ประจําเรือไปทําการทดสอบเพื่อทราบคุณสมบัติได้ 

หมวด  ๗ 
การออก  การกําหนดอายุ  การสิ้นผล  และแบบใบสําคัญรับรอง 

 
 

ข้อ ๓๖ เม่ือการตรวจเรือเสร็จสิ้น  และพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการตามข้อกําหนดของ 
กฎข้อบังคับนี้แล้ว  ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือออกใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
สําหรับเรือประมง  หรือใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมงได้  แล้วแต่กรณี  
โดยกําหนดอายุใบสําคัญดังกล่าวไม่เกินสิบสองเดือน  นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ 

ข้อ ๓๗ กรณีการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับ
เรือประมงฉบับใหม่  เสร็จสิ้นก่อนวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองฉบับเดิมไม่เกินสามเดือน  ให้ใบสําคัญรับรอง
การตรวจเรือฉบับใหม่มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ  และกําหนดอายุใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
ไม่เกินสิบสองเดือน  นับแต่วันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม 

กรณีการตรวจเรือกลประมงเพื่อออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับ
เรือประมงฉบับใหม่เสร็จสิ้นหลังจากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม  ให้ใบสําคัญรับรอง
การตรวจเรือฉบับใหม่  มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ  และกําหนดอายุใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
ไม่เกินสิบสองเดือน  นับแต่วันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม 

กรณีการตรวจเรือกลประมงเพื่อออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ 
สําหรับเรือประมงฉบับใหม่เสร็จสิ้นหลังจากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิมเกินกว่า
สิบสองเดือน  ให้ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับใหม่มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ   
และกําหนดอายุใบสําคัญรับรองการตรวจเรือไม่เกินสิบสองเดือน  นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ 

กรณีการตรวจเรือกลประมงเพื่อออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับ
เรือประมงฉบับใหม่เสร็จสิ้นก่อนวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิมเกินกว่าสามเดือน  
ให้ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับใหม่มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ  และกําหนดอายุ
ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือไม่เกินสิบสองเดือน  นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ 

ข้อ ๓๘ ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือที่ออกให้ตามกฎข้อบังคับนี้  ให้สิ้นผลในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) มีการเปล่ียนแปลงสภาพตัวเรือ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ประจําเรือ  

ให้ผิดไปจากสภาพที่ได้รับการตรวจเรือ 
(๒) มีการเปลี่ยนสัญชาติเรือ 
(๓) มีอุบัติเหตุอันทําให้สภาพของเรือเปลี่ยนแปลงไป 
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ข้อ ๓๙ แบบใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมง  และ
ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมง  ให้เป็นไปตามภาคผนวก  ๕  และ
ภาคผนวก  ๖  ท้ายกฎข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๔๐ ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมงที่ออกตาม 
กฎข้อบังคับนี้  ต้องเก็บรักษาไว้บนเรือและพร้อมสําหรับการตรวจสอบตลอดเวลา 

หมวด  ๘ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๔๑ อัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียน
เรือไทยสําหรับเรือประมง  และใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมง   
ให้เป็นไปตามภาคผนวก  ๗  ท้ายกฎข้อบังคับนี้ 

ค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
สําหรับเรือประมง  ให้เก็บเฉพาะการจดทะเบียนเรือคร้ังแรกเท่านั้น  ในกรณีเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดเรือ  
เคร่ืองจักร  หรือรายการใด ๆ  ให้ออกใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมง  
โดยมิต้องเก็บค่าธรรมเนียมอีก 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๒ ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือที่เจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า
ออกให้ก่อนกฎข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้และยังไม่หมดอายุ  ให้สามารถใช้ได้ต่อไปจนครบอายุ 
ของใบสําคัญรับรองนั้น 

ข้อ ๔๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือ
โดยเจ้าพนักงานตรวจเรือ  กรมเจ้าท่า  เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับนี้  ให้ยกเว้นไม่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น 

ข้อ ๔๔ ข้อกําหนดตามข้อ  ๙  ให้มีผลใช้บังคับกับเรือประมง  ดังนี้ 
(๑) เรือกลประมงขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป  ให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสองปี   

นับแต่วันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   
(๒) เรือกลประมงขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป  แต่ต่ํากว่าหกสิบตันกรอส  ให้มีผลใช้บังคับ 

เม่ือพ้นกําหนดสี่ปี  นับแต่วันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
   

 

(๓) เรือกลประมงขนาดต้ังแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  แต่ต่ํากว่าสามสิบตันกรอส  ให้มีผลใช้บังคับ
เม่ือพ้นกําหนดหกปี  นับแต่วันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ   

ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นําข้อกําหนดตามข้อ  ๙  มาใช้บังคับกับเรือกลประมงตามวรรคหน่ึง   
ให้เรือดังกล่าวใช้เคร่ืองรับ - ส่งวิทยุ  ช่วงความถี่  ๒ - ๒๕  MHz  หรือ  ๒๗  MHz  ไปพลางก่อน 

เม่ือครบกําหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว  แต่ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับ
เรือประมงยังคงมีผลบังคับใช้และยังไม่หมดอายุ  ให้ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือนั้นยังใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



 
ภาคผนวก ๑ 

ข้อกําหนดเครื่องรับส่งวิทยุ 
 

ข้อกําหนด 

ขนาดต้ังแต่  
๑๕๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ขนาดต้ังแต่  
๖๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า  
๑๕๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๓๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๖๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๑๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า  
๓๐ ตันกรอส 

ตํ่ากว่า 
๑๐ ตันกรอส 

เครื่องรับ 
ส่งวิทยุ 

ช่วงความถี่  
๒ - ๒๕ MHz หรือ 
๒๗ MHz และ ช่วง
ความถี่ ๑๕๖ –  
๑๖๒.๐๕ MHz 

ช่วงความถี่  
๒ - ๒๕ MHz  
หรือ ๒๗ MHz  
และ ช่วงความถี่  
๑๕๖ –  
๑๖๒.๐๕ MHz 

ช่วงความถี่  
๒ - ๒๕ MHz  
หรือ ๒๗ MHz 
และช่วงความถี่  
๑๕๖ –  
๑๖๒.๐๕ MHz 

ช่วงความถี่  
๒ - ๒๕ MHz  
หรือ ๒๗ MHz  
และช่วงความถี่  
๑๕๖ –  
๑๖๒.๐๕ MHz 

ไม่ต้องมี 

 

ภาคผนวก ๒ 
ข้อกําหนดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ 

 
 

ข้อกําหนด 
ขนาดต้ังแต่  

๑๕๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ขนาดต้ังแต่  
๖๐ ตันกรอส 

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๑๕๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๓๐ ตันกรอส 

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๖๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๑๐ ตันกรอส  

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า  
๓๐ ตันกรอส 

ตํ่ากว่า 
๑๐ ตันกรอส 

โคมไฟและ 
ทุ่นเคร่ืองหมาย
การเดินเรือ 

โคมไฟและทุ่นเคร่ืองหมายการเดินเรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันเรือโดนกัน  

เชือก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 
๒๒ มลิลิเมตร  
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
๓๐ เมตร 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า  
๑๘ มลิลิเมตร  
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
๓๐ เมตร 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 
๑๖ มิลลิเมตร  
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
๒๐ เมตร 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  
ไมน้่อยกว่า 
๑๓.๕๐ มิลลิเมตร  
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
๒๐ เมตร 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  
ไม่น้อยกว่า  
๑๐ มลิลิเมตร  
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า  
๑๐ เมตร 

สมอ นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ กิโลกรัม 

นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ กิโลกรัม 

นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า  
๕๐ กิโลกรมั 

นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า  
๓๐ กิโลกรมั 

นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า  
๑๕ กิโลกรมั 

 

 

 

 
 



 
ข้อกําหนดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ 

 

ข้อกําหนด 
ขนาดต้ังแต่  

๑๕๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ขนาดต้ังแต่  
๖๐ ตันกรอส 

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๑๕๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๓๐ ตันกรอส 

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๖๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๑๐ ตันกรอส  

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า  
๓๐ ตันกรอส 

ตํ่ากว่า 
๑๐ ตันกรอส 

ลูกด่ิงและสายด่ิง นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า  
๑.๐ กิโลกรมั  
ความยาวสาย 
ไม่น้อยกว่า  
๕๐ เมตร 

นํ้าหนัก 
ไม่น้อยกว่า 
 ๑.๐ กิโลกรัม  
ความยาวสาย 
ไม่น้อยกว่า  
๕๐ เมตร 

ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 

พลุสัญญาณหรือ 
ดอกไม้ไฟ 

๖ ดอก ๔ ดอก ๒ ดอก ๑ ดอก ไม่ต้องมี 

เครื่องสูบนํ้า 
ท้องเรือ 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 

เครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิง  
สายสูบ และ
หัวฉีด 

๑ เครื่อง 
(ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๓๖ ลิตร
ต่อนาที) 

๑ เครื่อง 
(ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ ลิตร
ต่อนาที) 

ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 

ถังดับเพลิง  ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๐ ปอนด์   
จํานวน ๔ ถัง 

ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๐ ปอนด์   
จํานวน ๓ ถัง 

ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปอนด์ 
จํานวน ๒ ถัง 

ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปอนด์   
จํานวน ๑ ถัง 

ไม่ต้องมี 

เข็มทิศ ๑ เรือน ๑ เรือน ๑ เรือน ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 
นาฬิกา ๑ เรือน ๑ เรือน ๑ เรือน ๑ เรือน ๑ เรือน 
กล้องสองตา ๑ อัน ๑ อัน ๑ อัน ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 
แผนที่เดินเรือ ครอบคลุมพ้ืนที่

ตามเขตการ
เดินเรือที่ได้รับ
อนุญาต 

ครอบคลุมพ้ืนที่
ตามเขตการ
เดินเรือที่ได้รับ
อนุญาต 

ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 

อุปกรณ์แสดง
ตําแหน่งเรือ 
(Global 
Positioning 
system, GPS) 

๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ๑ เครื่อง ไม่ต้องมี 

มาตรานํ้า ๑ เล่ม ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 
เครื่องหย่ังนํ้า  
(Echo Sounder) 

๑ เครื่อง ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 

 

 



 
ข้อกําหนดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจําเรือ 

 

ข้อกําหนด 
ขนาดต้ังแต่  

๑๕๐ ตันกรอส  
ขึ้นไป 

ขนาดต้ังแต่  
๖๐ ตันกรอส 

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๑๕๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๓๐ ตันกรอส 

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า 
๖๐ ตันกรอส 

ขนาดต้ังแต่  
๑๐ ตันกรอส  

ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า  
๓๐ ตันกรอส 

ตํ่ากว่า 
๑๐ ตันกรอส 

แพชูชีพ 
(Liferaft) 

ความจุไม่น้อย
กว่าจํานวนคน 
ทั้งหมดบนเรือ 

ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 

พวงชูชีพ ๘ พวง ๔ พวง ๒ พวง ไม่ต้องมี ไม่ต้องมี 
เสื้อชูชีพ จํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนคนทั้งหมดบนเรือ 

 

ภาคผนวก ๓ 
วิธีคํานวณขนาดตันเรือประมง 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ๔ 

แบบ ก.๕ 
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                                                   ภาคผนวก ๕ 
 

แบบ ตร. ๒๑ ป.  

 

 

 

ใบสาํคญัแสดงการตรวจเรือ 
เพื่อจดทะเบียนเรือไทยสําหรับเรือประมง 

ใบสําคัญแสดงการตรวจเรือนี้ออกให้ภายใตก้ฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรอืสําหรับเรือกลประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หมายเลขทะเบยีนเรือ 

 

ชื่อเรือ 

 

สัญญาณเรยีกขาน 

 

IMO NO.  

 

ชนิดของเรือ  วัสดุตัวเรือ  จํานวนชั้นดาดฟ้า  
ประเภทเรือ  ประเภทการใช้เรือ  เขตการเดินเรือ   
ลักษณะหัวเรือ  ลักษณะท้ายเรือ  จํานวนเสา  
ผู้ต่อเรือ วันวางกระดูกงู/เรือลงนํ้า เมืองท่าจดทะเบียน  

รายการวัดขนาดตัวเรือ 

ความยาวตลอดลํา/ความยาวฉาก   เมตร 
ความกว้าง   เมตร 
ความลึก   เมตร 
ตันกรอส  ตันเนต  

รายการเครื่องจักรใหญ ่

ชื่อเคร่ืองจักรใหญ่ จํานวนเครื่องจักรใหญ่ ชนิดเคร่ืองจักรใหญ่ จํานวนสูบ  
กําลังขับเคล่ือน กิโลวัตต์ จํานวนรอบเคร่ืองจักร หมายเลขเคร่ืองจักร   
ขนาดสูบxระยะชัก จํานวนใบจักร ชนิดใบจักร   

รายการเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขับ 

ชื่อเคร่ืองยนต์ขับ จํานวนเครื่องยนต์ขับ ชนิดเคร่ืองยนต์ขับ จํานวนสูบ  
กําลัง  กิโลวัตต์ จํานวนรอบเคร่ืองจักร หมายเลขเคร่ืองจักร   
ชื่อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน กระแส แอมป์   เฟส  
กําลัง  กิโลวัตต์  โวลท์    

    

    เม่ือวันท่ี   เดือน    พ.ศ.   

             

     (     ) 

          เจ้าพนักงานตรวจเรือ 



 
FORM TR 21 F. 

 

 

 

CERTIFICATE OF SURVEY 
FOR SHIP REGISTRATION OF FISHING VESSEL 

This certificate is issued under the Ship Survey Regulation on criterion, procedure and condition for certification of fishing vessel B.E. 2559 

No. 

 

Name of vessel 

 

Call Sign 

 

IMO NO.  

 

Class of Ship  Hull Material  No of Deck  
Type of engagement  Type of vessel  Navigating Area   
Bow of Ship  Stem of Ship  No. of Mast  
Builder Date of Keel Laid/Launching Port of Registration  

TONNAGE MEASUREMENT  
L.O.A./L.B.P.   Meters 
Breadth   Meters 
Depth   Meters 
Gross Tonnage  Net Tonnage  

MAIN PROPULSION 

Maker Number Type No.of Cylinder  
Propusion Power KW  Revolution Serial No.   
Bore X Stroke No.of Propeller Type of Propeller   

GENERATOR 
Maker Number Type No.Of Cylinder  
Power KW  Revolution Serial No.   
Alternator Number AMPERE PHASE  
Power KW    Volt    

    

    Date of Issue  month    B.E.   

             

     (     ) 

                                  Authorized Government Surveyor 
 

 



 
ภาคผนวก ๖ 

 

เลขที่ .....                     แบบ ตร. ๒๐-๑ ป. 

 

 
 

ประเทศไทย 
กรมเจ้าท่า 

ใบสาํคญัรบัรองการตรวจเรอืเพื่ออนญุาตใหใ้ชเ้รือสาํหรบัเรือประมง 
ใบสําคัญรับรองน้ี ออกให้ภายใต้กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 

ในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือกลประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ช่ือเรือ           ทะเบียนเลขที่    สัญญาณเรียกขาน        หมายเลข IMO   
ยาวตลอดลํา            เมตร   ยาวฉาก               เมตร  กว้าง           เมตร ลึก      เมตร 
วัสดุตัวเรือ  ตันกรอส            ตันเนต      เครื่องจักรใหญ่ชนิด    
ช่ือเคร่ือง      หมายเลขเคร่ือง      
จํานวนเครื่อง     จํานวนสูบ   กําลังขับเคลื่อน             กิโลวัตต์ 
เจ้าของ              
ที่อยู่                            

เจ้าพนักงานผู้ลงนามท้ายน้ี ขอรับรองว่า  
๑. ในวันที่    เดือน   พ.ศ.    ตัวเรือ เครื่องจักร หม้อนํ้า ถงัอัดกําลังสูง และ

อุปกรณ์ของเรือลําดังกล่าวน้ี ได้รับการตรวจตามข้อกําหนดของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องแล้ว ปรากฎว่ามีความคงทนทะเลดี และมีความเหมาะสม 
ที่จะใช้งานตามประเภทของเรือได้ 

๒. นายเรือ มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตํ่ากว่าช้ัน      
ต้นเรือ มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตํ่ากว่าช้ัน      

 ต้นกล มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตํ่ากว่าช้ัน      
 รองต้นกล มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ตํ่ากว่าช้ัน      

๓. จํานวนคนประจําเรือไม่เกิน   คน แรงงานประมงไม่เกิน  คน รวม         คน 
๔. ประเภทเรือ     ประเภทการใช้        
๕. กําหนดให้เดินได้ในเขต           

ออกให้ ณ ที่ทาํการ      เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.   

ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือฉบับน้ี ใหใ้ช้ได้จนถึงวันที่          เดือน    พ.ศ.   

            
     (     ) 

         เจ้าพนักงานตรวจเรือ 

 



 

No. .....               TR. ๒๐-๑ F 

 

 

 
THAILAND 

MARINE DEPARTMENT 
CERTIFICATE OF SURVEY FOR SHIP LICENSE OF FISHING VESSEL 

This certificate is issued under the Ship Survey Regulation on criterion, procedure and  
condition for certification of fishing vessel B.E. …. 

Name of vessel        License No.    Call Sign     IMO No.   
L.O.A.           Meters   L.B.P.          Meters  Breadth           Meters Depth               Meters 
Hull Material  Gross Tonnage          Net Tonnage         Type of Engine   
Engine Manufacturer    Engine Serial No.      
Number of Engine     Number of Cylinder  Propulsion Power           kW 
Owner              
Address            
We/I The undersigned surveyor(s) hereby certify  

1. That on the    day of        the hull, machinery,  
boilers, pressure vessels and equipments of the vessel was thoroughly examined and 
found that they are complied with the requirements of the relevant rules and 
regulations and the requirements of the applicable International Conventions and the 
vessel is seaworthy and fit for the intended services. 

2. Master holds certificate of competency class        
Chief mate holds certificate of competency class        
Chief engineer holds certificate of competency class     
Second engineer holds certificate of competency class      

3. Maxinum number of crew         Fishing worker      Total           
4. Type of engagement     Type of vessel       
5. Permitted area of navigation          

 

Issued at      on the  day of       
This certificate is valid until the            day of        
     

           

     (     ) 

         Authorized Government Surveyor 
 

 



 
ภาคผนวก ๗ 

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ 
เพ่ือจดทะเบียนเรือไทยสําหรบัเรือประมง 

 

ขนาดตันกรอส 
ค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญแสดงการตรวจเรือ 

เพ่ือจดทะเบียนเรือไทยสําหรบัเรือประมง (บาท) 

ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ ๓๐๐ 

ขนาดต้ังแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป  ๕๐๐ 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ 
เพ่ืออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมง 

 

ขนาดตันกรอส 

ค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ 
เพ่ืออนุญาตให้ใช้เรือสําหรับเรือประมง (บาท) 

ตัวเรือ หม้อนํ้า เครื่องจักร ต้ังลิ้น
เครื่องใช้ 
อุปกรณ์

ประจําเรือ 

วัดขนาด
เรือ พิเศษ

ขนาดตํ่ากว่า ๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ขนาดต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ขนาดต้ังแต่ ๓๐ ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า ๖๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ขนาดต้ังแต่ ๖๐ ขึ้นไป แต่ตํ่ากว่า ๑๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
ขนาดต้ังแต่ ๑๕๐  ขึ้นไป ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

 


