
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมเจ�าท�า 
ท่ี ๒๖๔/๒๕๕๗ 

เร่ือง หลักเกณฑ%การอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงขนาดต้ังแต� ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป๑ 
   

 
เพื่อให�การดําเนินการว�าด�วยการอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงขนาดตั้งแต� 

๓๐ ตันกรอสข้ึนไป ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๘๕ มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๙ แห�ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป<นไปด�วยความเรียบร�อย อธิบดี
กรมเจ�าท�าจึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ%การอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงขนาดตั้งแต� ๓๐ 
ตันกรอสข้ึนไปไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ในประกาศน้ี 
“เจ�าของเรือ” หมายความว�า ผู�รับผิดชอบในการควบคุมเรือในฐานะเป<นเจ�าของ 

ผู�เช�า ผู�ครอบครองหรือในฐานะอ่ืนใด 
“การจ�าง” หมายความว�า การเข�าทําการงานในเรือ 
“การเลิกจ�าง” หมายความว�า การเลิกทําการงานในเรือ 
 
ข�อ ๒  เจ�าของเรือที่ประสงค%จะขออนุญาตให�คนทําการงานในเรือประมง ให�ยื่น

คําขออนุญาตที่กองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีหลักฐานท่ีใช�ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

(๑) สําเนาใบอนุญาตใช�เรือและสําเนาทะเบียนเรือไทย 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจ�าของเรือ 
(๓) กรณีเจ�าของเรือเป<นนิติบุคคลให�ย่ืนคําขออนุญาตพร�อมสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีอายุไม�เกิน ๖ เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

(๔) หนังสือมอบอํานาจพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ 
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 

(๕) หลักฐานการจ�างงาน 
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของคนรับจ�าง 
(๗) ใบพยานการเลิกจ�าง กรณีคนรับจ�างท่ีได�เลิกจ�างจากเรือลําก�อน และประสงค%จะ

ทําการงานในเรือลําใหม� 
 
ข�อ ๓  กรณีเจ�าของเรือว�าจ�างคนประจําเรือตามตําแหน�งท่ีกําหนดไว�ในกฎข�อบังคับ

สําหรับการตรวจเรือ ให�ย่ืนสําเนาใบประกาศนียบัตรของคนประจําเรือท่ียังไม�หมดอายุเพ่ิมเติม 
 
ข�อ ๔  เม่ือเจ�าหน�าท่ีรับคําร�องขออนุญาตและได�ตรวจสอบเอกสารแล�วเห็นว�า

ถูกต�องครบถ�วนให�ผู�อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือผู�อํานวยการสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาค

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง/หน�า ๑๒/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาขา เป<นผู�พิจารณาอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมง โดยสามารถกําหนดเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตได�ตามความเหมาะสมและความจําเป<น 

 
ข�อ ๕  เม่ือมีการเลิกจ�าง เจ�าของเรือต�องมาทําการเลิกจ�าง ณ กองมาตรฐานคน

ประจําเรือหรือสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขาในพ้ืนท่ีท่ีมีการเลิกจ�าง โดยเจ�าของเรือต�องนําใบอนุญาต
มาบันทึกการเลิกจ�างไว�เป<นหลักฐาน 

 
ข�อ ๖  การอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงและการเลิกจ�าง เจ�าของเรือต�องเสีย

ค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
 
ข�อ ๗  ผู�ใดฝJาฝKนไม�มาย่ืนขออนุญาตให�คนทําการงานในเรือประมงหรือไม�มาทําการ

เลิกจ�างตามประกาศน้ี มีความผิดต�องระวางโทษปรับต้ังแต�ห�าร�อยบาทถึงห�าพันบาท ตามมาตรา 
๒๙๐ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จุฬา  สุขมานพ 
อธิบดีกรมเจ�าท�า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 


