
ค ำสั่งกรมเจ้ำท่ำ 
ที่  31/256๒   

เรื่อง  ก ำหนดหลักเกณฑ์  วธิีกำรและเงื่อนไขในกำรท ำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรประมง 
 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมข้อ  ๑๓  ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
ที่  ๒๒/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรแก้ไขปัญหำกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย  ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคมุ  
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษำยน  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  ที่ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดต่อ  ดัดแปลง  
เปลี่ยนประเภท  หรือท ำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจำก  
กรมเจ้ำท่ำ  และเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน  อธิบดีกรมเจ้ำท่ำจึงออกค ำสั่งไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ค ำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔  ของค ำสั่งกรมเจ้ำท่ำ  ที่  ๓๗๐/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรต่อ  

ดัดแปลง  เปลี่ยนประเภท  หรือท ำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง  ลงวันที่  ๓  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ค ำสั่งนี้บังคับแทน 

ระเบียบ  ค ำสั่ง  และประกำศฉบับใดขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้  ให้ใชค้ ำสั่งนี้บังคับ 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมเจ้ำท่ำมีอ ำนำจวินิจฉัย  ตีควำม  หรือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติใด  ๆ   

ให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมเจ้ำท่ำรักษำกำรตำมค ำสั่งนี้   

หมวด  1 
กำรท ำลำยเรือในประเทศ 

 
 

ข้อ ๕ เจ้ำของเรือประมงที่ประสงค์จะท ำลำยเรือต้องยื่นค ำร้องขอหนังสือรับรองตำมแบบ  ก.5  
ที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้   ณ  ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำที่เรือนั้น 
อยู่ในพื้นที่ที่จะถูกท ำลำย  พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ 
(๒) ทะเบียนเรือและใบอนุญำตใช้เรือ 
(๓) สัญญำจะซื้อจะขำยเรือระหว่ำงเจ้ำของเรือประมงซึ่งเป็นผู้ขำย  และผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์

จะน ำไปท ำลำยเรือซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชำติไทย  (ถ้ำมี) 
(๔) สัญญำท ำลำยเรือระหว่ำงเจ้ำของเรือประมงหรือผู้ซื้อ  และอู่เรือหรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต

ให้ท ำลำยเรือตำมกฎหมำย   
(๕) กรณีเจ้ำของเรือเป็นบุคคลธรรมดำ  และมำยื่นค ำร้องด้วยตนเอง 
 (ก) ให้ลงนำมในค ำร้องด้วยตนเอง 
 (ข) น ำบัตรประชำชนของเจ้ำของเรือมำให้นำยทะเบียนเรือจัดท ำส ำเนำไว้เป็นหลักฐำน   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๖) กรณีเจ้ำของเรือเป็นบุคคลธรรมดำ  และมิได้มำยื่นค ำร้องด้วยตนเอง   
 (ก) ให้ท ำและลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจตำมแบบ  บ.๙๒  ที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้    

หรือด้วยหนังสือมอบอ ำนำจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมำย   
 (ข) ให้ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในค ำร้อง   
 (ค) น ำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจมำให้นำยทะเบียนเรือจัดท ำส ำเนำไว้เป็นหลักฐำน   
 (ง) ส ำเนำบัตรประชำชนของเจ้ำของเรือซึ่งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(๗) กรณีเจ้ำของเรือเป็นนิติบุคคล  และผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำยื่นค ำร้องด้วยตนเอง 
 (ก) ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลเป็นผู้ลงลำยมือชื่อพร้อมประตรำนิติบุคคล  (ถ้ำมี)  

ในค ำร้อง 
 (ข) น ำบัตรประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำให้นำยทะเบียนเรือจัดท ำ

ส ำเนำไว้เป็นหลักฐำน   
 (ค) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งรับรองโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือน  และให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 

(๘) กรณีเจ้ำของเรือเป็นนิตบิุคคล  และผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคลมิได้มำยื่นค ำร้องด้วยตนเอง 
 (ก) ให้ท ำและลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจตำมแบบ  บ.๙๒  ที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้    

หรือด้วยหนังสือมอบอ ำนำจอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมำย   
 (ข) ให้ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในค ำร้อง   
 (ค) น ำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจมำให้นำยทะเบียนเรือจัดท ำส ำเนำไว้เป็นหลักฐำน   
 (ง) ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(๙) กรณีเจ้ำของเรือเป็นส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือองค์กรของรัฐ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

รัฐวิสำหกิจ  หรือองค์กรของรัฐ  ซึ่งมีอ ำนำจตำมกฎหมำย  เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในค ำร้อง  หรือจะใช้
หนังสือรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นมอบหมำยให้ผู้ใดมำด ำเนินกำรแทนก็ได้  โดยผู้ด ำเนินกำรแทน  
ต้องน ำบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจมำให้นำยทะเบียนเรือจัดท ำส ำเนำไว้เป็นหลักฐำน   

ก่อนออกหนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง  ให้กรมเจ้ำท่ำสอบถำมกรมประมงว่ำสำมำรถให้ผู้ยื่น  
ค ำร้องด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้หรือไม่  และให้ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือส ำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำแนบเรื่องเพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำด้วย 

ข้อ ๖ แผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือให้มีรำยละเอียดและขั้นตอนวิธีกำร  ดังนี้   
(๑) รำยละเอียดของแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือประกอบด้วย   
 (ก) รำยละเอียดของเรือที่จะน ำไปแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  ได้แก่  ข้อมูลขนำดเรือ   

ชื่อเรือ  หมำยเลขทะเบียนเรือ  อัตลักษณ์เรือ  วัสดุเรือ  ประเภทเรือ  เครื่องยนต์เรือ  และอุปกรณ์ตำ่ง ๆ  
ของเรือ   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 (ข) ภำพถ่ำยของเรือเต็มล ำกรำบซ้ำยและกรำบขวำ  ก่อนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วน 
หรือท ำลำย  ภำพถ่ำยเครื่องยนต์เรือ  ภำพถ่ำยเจ้ำของ  ภำพถ่ำยอู่เรือหรือผู้ที่จะท ำกำรแยกชิ้นส่วน  
หรือท ำลำยเรือ  ภำพถ่ำยชื่อเรือ  หมำยเลขทะเบียนเรือ  และอัตลักษณ์เรือ   

 (ค) รำยละเอียดของอู่หรือผู้ท ำกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  ได้แก่  อุปกรณ์  เครื่องมือ  
แรงงำน  แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่ตั้งของอู่หรือสถำนที่แยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือและจุดหรือบริเวณ  
ที่จะท ำกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ   

 (ง) วิธีกำรท ำลำยเรือ  ได้แก่   
  - กำรแยกชิ้นส่วนหรือยุบเรือเป็นเศษเหล็ก  ให้มีรำยละเอียดดังนี้  กำรเตรียมกำร

ก่อนท ำลำยเรือ  กำรคัดแยกวัสดุหรือสิ่งของอันตรำย  น้ ำมัน  เคมีภัณฑ์  หรือใยแก้วออกจำกเรือ   
กำรตัดหรือกำรใช้เครื่องมือกลเพ่ือท ำลำยเรือ  กำรใช้เครื่องจักรหนักเพ่ือยุบท ำลำย  กำรเผำท ำลำย   
กำรแยกชิ้นส่วนเพ่ือกำรจ ำหน่ำย  กำรจัดกำรวัสดุคงเหลือ  ระยะเวลำด ำเนินกำรโดยรวมและในแต่ละขั้นตอน  
เป็นต้น 

   กำรท ำลำยเรือด้วยวิธีกำรแยกชิ้นส่วนหรือยุบเรือเป็นเศษเหล็กให้ด ำเนินกำรได้
เฉพำะอู่เรือที่ได้รับอนุญำตหรือจดทะเบียนกับกรมเจ้ำท่ำ 

  - กำรน ำเรือไปจมท ำปะกำรังเทียม  ให้มีรำยละเอียดดังนี้  กำรเตรียมกำรก่อนน ำเรือ
ไปท ำลำยโดยกำรจม  กำรคัดแยกวัสดุหรือสิ่งของอันตรำย  น้ ำมัน  เคมีภัณฑ์  หรือใยแก้วออกจำกเรือ  
กำรแยกเครื่องยนต์เรือหรืออุปกรณ์ประจ ำเรือบำงส่วนไปจ ำหน่ำย  วิธีกำรเคลื่อนย้ำยเรือ  จุดที่จะน ำเรือไปจม  
หลักฐำนกำรอนุญำตทิ้งวัสดุในทำงน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย  ระยะเวลำด ำเนินกำร
โดยรวมและในแต่ละขั้นตอน  เป็นต้น 

 (จ) มำตรกำรควำมปลอดภัยและกำรป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ถังดักน้ ำมัน
หรือที่กักเก็บสิ่งที่อำจก่อมลพิษ  อุปกรณ์ควำมปลอดภัยส ำหรับบุคคลที่ท ำกำรท ำลำยเรอื  กำรเข้ำท ำงำน
ในพ้ืนที่อับอำกำศ  ชั่วโมงกำรท ำงำนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  กำรเข้ำท ำงำนในพ้ืนที่สูง  กำรควบคุมกรณี  
เกิดเพลิงไหม้  กำรช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน  เป็นต้น   

(2) ในกำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  ให้อู่เรือหรือผู้ด ำเนินกำรท ำลำยเรือ
เป็นผู้จัดท ำโดยเจ้ำของเรือประมงเป็นผู้ลงนำมรับรอง  หรือเจ้ำของเรือประมงเป็นผู้จัดท ำและให้อู่เรือ
หรือผู้ด ำเนินกำรท ำลำยเรือเป็นผู้ลงนำมรับรอง  หรือแนบเอกสำรก ำหนดกำรปฏิบัติงำนของอู่เรือ  
หรือผู้ด ำเนินกำรท ำลำยเรือที่มีกำรลงนำมรับรองโดยบุคคลดังกล่ำวมำพร้อมกับแผนด ำเนินกำร 
ของเจ้ำของเรือ 

ข้อ ๗ ก่อนออกหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือ  ให้เสนอแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ
และรำยละเอียดตำมข้อ  ๘  วรรคสอง  ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วน 
หรือท ำลำยเรือ  เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน  ดังนี้   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(1) กรณีเป็นเรือขนำดไม่เกิน  ๕๐0  ตันกรอส  ในส่วนกลำงให้ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ  
เสนอรองอธิบดีที่ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือเพ่ือแต่งตั้ง  และในส่วนภูมิภำค  
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วน 
หรือท ำลำยเรือ  จ ำนวนไม่เกิน  3  คน  ดังนี้ 

 (ก) เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ 
 (ข) เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ 
 (ค) นิติกร  นักวิชำกำรขนส่ง  หรือเจ้ำพนักงำนขนส่ง 
โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวเลือกกันเองให้เป็นประธำนคณะกรรมกำร  และเลขำนุกำร 
(๒) กรณีเป็นเรือขนำดเกินกว่ำ  500  ตันกรอส  ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำร

แยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือดังต่อไปนี้เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนออกหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือ 
 (ก) รองอธิบดีกรมเจ้ำท่ำที่ได้รับมอบหมำย   เป็นประธำนคณะกรรมกำร 
 (ข) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย  หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 (ค) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ เป็นกรรมกำร 
  หรือผู้แทน 
 (ง) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนเรือ  หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 (จ) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ  หรือผู้แทน   เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 (ฉ) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ที่ได้รับมอบหมำย 
ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือได้พิจำรณำ

แผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือตำมข้อ  ๖  และรำยละเอียดต่ำง ๆ  ตำมวรรคสองแล้ว   
ให้แจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำเห็นชอบหรือไม่  แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ  เพื่อพิจำรณำออกหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือต่อไป 

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ   
และกำรพิจำรณำออกหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือของผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ 
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ  ให้พิจำรณำตรวจสอบรำยละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
เป็นอย่ำงน้อย 

(1) พิจำรณำตรวจสอบรำยละเอียดแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ   
(2) พิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลเรือ  ประวัติเจ้ำของเรือ  ประวัติและประสบกำรณ์ของอู่เรือ

หรือผู้ท ำกำรท ำลำยเรือ  โดยอู่เรือหรือผู้ท ำกำรท ำลำยเรือต้องไม่มีประวัติว่ำมีกำรหลบเลี่ยงกฎหมำย 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 

(3) ประเมินขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของอู่เรือหรือผู้ท ำกำรท ำลำยเรือว่ำสำมำรถท ำลำยเรือ
นั้นได้จริง 
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(4) ประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของระยะเวลำที่ใช้ในกำรท ำลำยเรือ 
(5) ประเมินควำมเหมำะสมด้ำนมำตรกำรควำมปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๙ เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ  

ได้พิจำรณำค ำร้องหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือและเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  ๕  แผนด ำเนินกำร 
แยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือตำมข้อ  ๖  กำรให้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำร
แยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือตำมข้อ  ๘  วรรคหนึ่ง  และรำยละเอียดต่ำง ๆ  ตำมข้อ  ๘  วรรคสองแล้ว  
ให้แจ้งผู้ยื่นค ำร้อง  ดังนี้ 

(๑) กรณีออกหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือ  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค ำร้องว่ำรับรองให้ท ำลำยเรือ  
และสำมำรถด ำเนินกำรท ำลำยเรือได้   

(๒) กรณีมีควำมเห็นให้แก้ไขค ำร้องขอหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือหรือแผนด ำเนินกำร 
แยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  ให้แจ้งผู้ยื่นค ำร้องเป็นหนังสือเพ่ือให้แก้ค ำร้องและแผนด ำเนินกำรดังกล่ำว
ภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน  ๓๐  วัน  หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดดังกล่ำวให้คืนเรื่องแก่ผู้ยื่นค ำร้อง  
พร้อมแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำ  
คดีปกครอง 

(๓) กรณีไม่ออกหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือ  ให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค ำร้องเพ่ือทรำบ  พร้อมทั้ง
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 

ข้อ ๑๐ ในกำรด ำเนินกำรท ำลำยเรือ  ให้เจ้ำของเรือยื่นหนังสือเชิญเจ้ำหน้ำที่กรมเจ้ำท่ำ   
ณ  หน่วยในพ้ืนที่รับผิดชอบ  และเจ้ำหน้ำที่กรมประมงหรือประมงจังหวัด  เพ่ือร่วมตรวจสอบ 
กำรด ำเนินกำร  จนกระทั่งท ำลำยเรือแล้วเสร็จ  โดยให้บันทึกภำพถ่ำยตำมข้อ  1๒  ไว้เป็นหลักฐำน   

เมื่อกรมเจ้ำท่ำได้รับหนังสือเชิญตำมวรรคหนี่งแล้ว  ในส่วนกลำงให้เสนอรองอธิบดีกรมเจ้ำท่ำ  
ที่ได้รับมอบหมำย  ในส่วนภูมิภำคให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ  เพ่ือมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง   

ให้เจ้ำหน้ำที่กรมเจ้ำท่ำตำมวรรคหนึ่ง  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมแบบแนบท้ำยค ำสัง่นี ้ 
(check  list)   พร้อมแนบภำพถ่ ำยและเอกสำรหลักฐำนตำมวรรคหนึ่ ง   โดยให้ เจ้ ำหน้ ำที่ 
กรมประมงลงนำมร่วมด้วย  โดยให้เสนอตำมล ำดับชั้นถึงคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำร 
แยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือเพื่อทรำบก่อนส ำเนำส่งส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  
ควบคุมและก ำกับดูแลกำรท ำลำยเรือในกรณีต่ำง ๆ  ด้วยควำมระมัดระวังและติดตำมสถำนะของ 
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นระยะ ๆ  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีควำมชัดเจนว่ำเรือล ำดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรตำมแผน
ด ำเนินกำรหรือตำมที่ร้องขอจริง 
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ข้อ 1๒ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ  
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำย  ท ำบันทึกหลักฐำน  ข้อมูลพิกัดหรือต ำบลที่น ำเรือไปจมหรือท ำลำยเรือ  
หรือเอกสำรอื่น ๆ  ที่สำมำรถยืนยันกำรท ำลำยเรือได้จนเสร็จสิ้นกระบวนกำร  และภำพถ่ำยประกอบไปด้วย  
หลักฐำนภำพถ่ำยอย่ำงน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) เรือระหว่ำงท ำลำยเรือ   
(๒) เรือหรือวัสดุเรือภำยหลังแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำย   
(๓) เจ้ำหน้ำที่กรมเจ้ำท่ำและเจ้ำหน้ำที่กรมประมงผู้ท ำกำรควบคุมตรวจสอบ  เจ้ำของเรือ   

ผู้ซื้อและผู้ขำยเรือ  ตัวแทนเจ้ำของเรือ  ผู้ซื้อและผู้ขำยเรือ  ผู้ซื้อวัสดุเรือ   
(๔) สถำนที่น ำเรือไปจม  หรือสถำนที่ท ำกำรท ำลำยเรือ  ในระหว่ำงด ำเนินกำร  และเมื่อ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
และให้รำยงำนผู้บังคับบญัชำตำมล ำดบัชั้นทรำบ  ก่อนส่งส ำนักมำตรฐำนทะเบยีนเรอืเพื่อเกบ็ไว้

เป็นหลักฐำน   
ข้อ ๑๓ กรณีมี เหตุอันควรสงสัยในกำรท ำลำยเรือล ำ ใด  คณะกรรมกำรพิจำรณำ   

แผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ  และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค  เจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำและกรมประมงผู้ได้รับมอบหมำย  อำจตรวจสอบ  
กำรท ำลำยเรือซ้ ำโดยละเอียดรอบคอบ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มิได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินกำรท ำลำยเรือไม่ว่ำด้วยเหตุใด   
หรือมีกรณีจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนด ำเนินกำร  ให้เจ้ำของเรือหรือผู้ด ำเนินกำรท ำลำยเรือยื่นค ำร้อง
ขอแก้ไขหรือปรับแผนด ำเนินกำร  โดยให้น ำควำมในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มำใช้บังคับโดยอนุโลม   

กรณีที่มิได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินกำรท ำลำยเรือ  และเจ้ำของเรือมิได้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำ  อำจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือ  
ให้ควำมเห็นชอบ  ก่อนมีค ำสั่งให้เจ้ำของเรือแก้ไขแผนด ำเนินกำรหรือเพิกถอนกำรอนุมัติแผนด ำเนินกำรก็ได้ 

ภำยหลังได้เพิกถอนหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือแล้ว  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือ  
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำแจ้งเจ้ำของเรือทรำบ  และด ำเนินกำรต่อไป  ดังนี้ 

(๑) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกับเจ้ำของเรือและเรือโดยเคร่งครัด   
(๒) เพิกถอนหนังสือรับรองกำรเดินเรือที่จะท ำลำยจำกประเทศไทยไปยังประเทศที่ท ำลำยเรือ  

เพิกถอนใบส ำคัญรับรองกำรตรวจเรือ  เรียกคืนและริบใบอนุญำตใช้เรือตำมมำตรำ  138  แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย  พระพุทธศักรำช  ๒๔๕๖  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   

(๓) ให้นำยทะเบียนเรือมีค ำสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือและจ ำหน่ำยทะเบียนเรือตำมข้อ  3   
วรรคหนึ่ง  (2)  ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๒๒/๒๕๖๐  มีค ำสั่งให้เจ้ำของน ำเรือมำ
และส่งทะเบียนเรือคืน  ณ  สถำนที่และเวลำที่ก ำหนด   

้หนา   ๓๒
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(๔) สั่งให้น ำเรือไปจอดและล๊อกเรือ  ตรวจสอบและท ำเครื่องหมำยที่แสดงอัตลักษณ์เรือ 
(๕) กรณีเจ้ำของเรือฝ่ำฝืนค ำสั่งตำม  (๓)  หรือ  (๔)  ให้ด ำเนินคดีกับเจ้ำของเรือตำมข้อ  ๓  

วรรคสำม  ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  ๒๒/๒๕๖๐  และประมวลกฎหมำยอำญำ  
มำตรำ  368  ฐำนขัดค ำสั่งเจ้ำพนักงำน   

(๖) กรณีสันนิษฐำนได้ว่ำเจ้ำของเรือมีเจตนำจะไม่ท ำลำยเรือ  ให้ด ำเนินคดีกับเจ้ำของเรือ  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ  ๑๓๗  ฐำนแจ้งควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำน 

(๗) ส่งรำยชื่อเรือนั้นให้ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือเพ่ือเสนออธิบดีกรมเจ้ำท่ำประกำศรำยชื่อ
ในบัญชีเรือเฝ้ำระวัง   

(๘) ห้ำมมิให้รับจดทะเบียนเรือไทยส ำหรับเรือนั้นอีก 
(9) แจ้งกรมประมงเพ่ือประกำศให้เรือนั้นเป็นเรือประมงผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรประมง  และแจ้งรำยชื่อเรือนั้นไปยัง  FAO  เพื่อประกำศเป็น  IUU  List   

หมวด  2 
กำรท ำลำยเรือในต่ำงประเทศ 

 
 

ข้อ 1๕ ให้เจ้ำของเรือประมงที่ประสงค์จะท ำลำยเรือในต่ำงประเทศยื่นค ำร้องขอหนังสือรับรอง 
ให้ท ำลำยเรือตำมแบบ  ก.5  แนบท้ำยค ำสั่งนี้  ณ  ส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือส ำนักงำนเจ้ำท่ำ
ภูมิภำคสำขำ  กรมเจ้ำท่ำ  พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ  ๕  ในกรณีที่เป็นเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ
ต้องมีโนตำรี่พลับลิคของประเทศนั้นรับรอง  พร้อมทั้งจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทยด้วย 

ให้เจ้ำของเรือตำมวรรคหนึ่งน ำหลักประกันเป็นเงินสด  หรือเช็คที่ธนำคำรเป็นผู้สั่งจ่ำย 
หรือรับรองซึ่งสำมำรถเรียกเก็บเงินได้  ต่อส ำนักมำตรฐำนทะเบียนเรือหรือส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ   
ในวงเงินอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้  พร้อมค ำร้องด้วย 

 ๒,000 บำท ส ำหรบัเรือขนำดไม่เกนิ 10 ตันกรอส 
 ๖,000 บำท ส ำหรบัเรือทีม่ีขนำดเกนิกวำ่ 10 ตันกรอส แตไ่ม่เกิน 30 ตันกรอส 
 ๑๐,000 บำท ส ำหรบัเรือทีม่ีขนำดเกนิกวำ่ 30 ตันกรอส แตไ่ม่เกิน 60 ตันกรอส 
 ๑๐๐,000 บำท ส ำหรบัเรือทีม่ีขนำดเกนิกวำ่ 60 ตันกรอส แตไ่ม่เกิน 150 ตันกรอส 
 ๓๐๐,000 บำท ส ำหรบัเรือทีม่ีขนำดเกนิกวำ่ 150 ตันกรอส แตไ่ม่เกิน 300 ตันกรอส 
 ๕๐๐,000 บำท ส ำหรบัเรือทีม่ีขนำดเกนิกวำ่ 300 ตันกรอส แตไ่ม่เกิน ๕00 ตันกรอส 
 ๑,๐๐๐,000 บำท ส ำหรบัเรือทีม่ีขนำดเกนิกวำ่ ๕00 ตันกรอส 
ให้คืนหลักประกันตำมวรรคสองเมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้แล้ว 
(๑) ด ำเนินกำรท ำลำยเรือเสร็จสิ้น   
(๒) มีหนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ  (กสทช.)  แสดงกำรยกเลิก 
 (ก) ใบอนุญำตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนำคมประจ ำเรือ 
 (ข) ใบอนุญำตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนำคมประจ ำเรือ 
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(๓) มีหนังสือรับรองจำกผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ให้บริกำรระบบวิทยุคมนำคม  
(Service  Provider)  แสดงว่ำมีกำรปลดสัญญำณเรียกขำน  (Call  Sign)  และ/หรือรหัส  MMSI   
ที่แสดงควำมเป็นเรือไทยแล้ว 

(๔) นำยทะเบียนเรือได้เพิกถอนทะเบียนเรือไทย 
ข้อ ๑๖ กำรพิจำรณำแผนด ำเนินกำรแยกชิ้นส่วนหรือท ำลำยเรือส ำหรับเรือทุกขนำด  ให้ส ำนัก

มำตรฐำนทะเบียนเรือหรือส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำเสนอคณะกรรมกำรตำมข้อ  ๗  (๒)  เป็นผู้
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน 

ข้อ ๑๗ ก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรท ำลำยเรือที่ต่ำงประเทศ  ให้เจ้ำของเรือมีหนังสือเชิญเจ้ำหน้ำที่
กรมเจ้ำท่ำและเจ้ำหน้ำที่กรมประมง  เพ่ือเดินทำงไปร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรท ำลำยเรือ   
ณ  ต่ำงประเทศนั้นจนแล้วเสร็จ  โดยเจ้ำของเรือต้องแสดงหลักฐำนกำรแจ้งออกจำกน่ำนน้ ำไทยไปยัง
ประเทศที่ด ำเนินกำรท ำลำยเรือ  (Port  Clearance)  หนังสือแจ้งเข้ำประเทศที่จะน ำเรือไปท ำลำยเรือ  
(Port  In)  และหนังสือส ำแดงกำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร  มำพร้อมกับหนังสือเชิญดังกล่ำว  และให้
เจ้ำของเรือเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  ค่ำที่พัก  และค่ำใช่จ่ำยต่ำง ๆ  ของเจ้ำหน้ำที่ด้วย 

เมื่อกรมเจ้ำท่ำได้รับหนังสือเชิญตำมวรรคหนี่งแล้ว  ให้เสนออธิบดีกรมเจ้ำท่ำเพ่ือมอบหมำย
เจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๑๘ ให้น ำควำมในข้อ  ๖  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  วรรคสอง  และวรรคสำม  ข้อ  ๑๑  
ข้อ  1๒  ข้อ  1๓  และข้อ  ๑๔  มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ด้วย 

ข้อ ๑๙ กรณีได้เพิกถอนหนังสือรับรองให้ท ำลำยเรือตำมค ำสั่งนี้แล้ว  ให้ยึดหลักประกัน 
ตำมข้อ  ๑๓  ด้วย 

หมวด  3 
บทเฉพำะกำล 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ตำมค ำสั่งกรมเจ้ำท่ำ  ที่  ๓๗๐/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรต่อ  
ดัดแปลง  เปลี่ยนประเภท  หรือท ำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง  ลงวันที่  ๓  พฤษภำคม  ๒๕๖๐  
เป็นกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนี้   

กรณีกำรด ำเนินกำรส่วนใดตำมค ำสั่งกรมเจ้ำท่ำ  ที่  ๓๗๐/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรต่อ  ดัดแปลง  
เปลี่ยนประเภท  หรือท ำลำยเรือประมงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง  ลงวันที่  ๓  พฤษภำคม  ๒๕๖0
ยังไม่แล้วเสร็จให้น ำควำมในค ำสั่งนี้ไปใช้บังคับในกำรด ำเนินกำรส่วนที่เหลือโดยอนุโลม 

กรณีกำรขอท ำลำยเรือในต่ำงประเทศก่อนค ำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  แต่ยังมิได้เริ่มกำรด ำเนินกำร
ท ำลำยเรือ  ให้น ำควำมในหมวด  2  ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 16  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สมศักดิ์  ห่มม่วง 
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 
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กรมเจ้าท่า 
 
ค ำร้องเรื่อง     
                                                                                  เขียนที ่
                                                                             วันที่..        เดือน                   พ.ศ. 
                           ข้ำพเจ้ำ     นำมสกุล                                                            
สัญชำติ                       อำยุ           ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี               หมู่ที่                ถนน                                        
ต ำบล/แขวง                        อ ำเภอ/เขต                          จังหวัด                     โทร.  
ขอยื่นค ำร้องดังต่อไปนี้         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ก.5 เลขที…่……………. 



(แบบ บ.๙๒) 

 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
 
ชนิดของเรือ................................ชื่อเรือ...............................เลขทะเบียนเรือที่.......................... ............................     
                                                                                   

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

                           ข้ำพเจ้ำ (ผู้มอบอ ำนำจ).......................................................................... อำยุ.................ปี                                                             
เชื้อชำติ..................... สัญชำติ........................ อยู่บ้ำนเลขท่ี....................... หมู่ที่.............. ถนน/ซอย..................                                        
ต ำบล/แขวง............................................... อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..........................................                       
 ขอมอบอ ำนำจให้ (ผู้รับมอบอ ำนำจ)......................................................... อำยุ.................ปี                                                             
เชื้อชำติ..................... สัญชำติ........................ อยู่บ้ำนเลขท่ี....................... หมู่ที่.............. ถนน/ซอย..................                                        
ต ำบล/แขวง............................................... อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด................. .........................                      
เป็นผู้จัดกำร (เรื่องใด)............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
 ............................................................................................................................. .................................................
 ............................................................................ ..................................................................................................
โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเสมือนข้ำพเจ้ำได้กระท ำด้วยตนเอง 
 

                                                                                  
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอ ำนำจ 
      ............................................................. 
  
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
      .............................................................  
 
ลงชื่อ............................................................พยำน 
      ............................................................. 
  
ลงชื่อ............................................................พยำน 
      ............................................................. 
  

 
โปรดอ่ำนค ำเตือนด้ำนหลัง 

เลขที…่……………. 



 
 

ค าเตือน 
 

เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของเรือหรือผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
   
  (๑) ให้กรอกรำยกำรตำมใบอนุญำตใช้เรือ เช่น ชนิดเรือ ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ               
ขนำดเรือ ขนำดแรงม้ำ ชื่อเจ้ำของเรือให้ชัดเจน 
  (๒) ให้ระบุเรื่องและอ ำนำจจัดกำรให้ชัดเจนว่ำ มอบอ ำนำจให้ท ำอะไร เช่น                           
ซื้อ ขำย จ ำนอง ขำยฝำก ฯลฯ ถ้ำมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย 
  (๓) อย่ำกรอกข้อควำมให้ต่ำงลำยมือและใช้น้ ำหนักต่ำงสีกัน ถ้ำใช้พิมพ์ดีด                             
ก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน 
  (๔) ถ้ำมีรอยขุดลบ ตกเติม แก้ไข หรือขีดฆ่ำ ให้ระบุว่ำขีดฆ่ำ ตกเติมกี่ค ำ                             
และผู้มอบอ ำนำจลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกแห่ง  
  (๕) อย่ำลงลำยมือชื่อ หรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ ผู้มอบอ ำนำจ ก่อนกรอกข้อควำม                       
โดยครบถ้วนและถกูต้องตำมควำมประสงค์แล้ว 
  (๖) ให้มีพยำนอย่ำงน้อย ๒ คน ถ้ำผู้มอบอ ำนำจพิมพ์ลำยนิ้วมือต้องมีพยำน ๒ คน 
พยำนต้องเซ็นชื่อ จะพิมพ์ลำยนิ้วมือไม่ได้ 
  (๗) หนังสือมอบอ ำนำจท ำในต่ำงประเทศ ควรให้สถำนทูตหรือสถำนกงสุล หรือ               
โนตำลีปับลิค (Notary Public) รับรองด้วย 
  (๘) ผู้มอบอ ำนำจที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ควรให้ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้ที่เชื่อถือได้  
รับรองว่ำมีสติสมบูรณ์และมีควำมประสงค์ท ำกิจกำรตำมที่มอบอ ำนำจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบเรือ 
(check list) 

 

รายงานประจ าวันที่      เวลา     
1. ข้อมูลเรือ หมายเลขทะเบียน  หมายเลข IMO  
   เรือชื่อ.............................. ขนาดตันกรอส  ความยาวตลอดล า           เมตร 
2. สภาพและต าแหน่งเรือ           

         
          
ปริมาณน  ามันคงเหลือ     ตัน 

3. ภาพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ          

          
          

ผู้ตรวจสอบ          
          

 



รายการตรวจสอบระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ Ongoing Demolishing Checklist 

วันท่ีท าการตรวจ Inspection Date     เวลา Time      

สถานทีต่รวจ Place of Inspection 
             
             
             

ผู้ตรวจสอบ Inspectors 

ล าดับ 
No. 

ชื่อ – นามสกุล 
Name of inspector 

ลงชื่อ 
Signature 

หน่วยงาน  
Organization 

1.    

2.    

3.    

ผู้สังเกตการณ์ Observers 

ล าดับ 
No. 

ชื่อ – นามสกุล 
Name of inspector 

ลงชื่อ 
Signature 

หน่วยงาน  
Organization 

1.    

2.    

3.    

4.    

ผลการตรวจสอบ Result of inspection 
            
            
             
            
            
            
             

 

 



รายการตรวจสอบระหว่างการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ Ongoing Demolishing Checklist 

1. การแยกชิ นส่วนหรือท าลายเรือเป็นไปตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติโดยกรมเจ้าท่าหรือไม่ 

 Has the demolition plan been approved by MD? 

Yes / No 
Provided ship demolition 

information: 
     
     
     
     
     
     
      

2. โครงสร้างที่แยกชิ นส่วนและท าลายแล้ว 
 Parts or Structure that has been demolished? 

Yes / No 
 

2.1  เครื่องยนต์   
 Engine? 

Yes / No 

2.2  ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสาร          
Radio equipment or system? 

Yes / No 

2.3  ระบบหรืออุปกรณ์เดินเรือ          
Navigational equipment or system? 

Yes / No 

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

Yes / No 

2.5  ตัวเรือ 
Hull?                                                   

Yes / No 

2.6  เก๋งเรือ  
Deckhouse?                                                      

Yes / No 

2.7 หมายเลขประจ าเรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือ 
 ship Identification, Registration Number, UVI ? 

Yes / No 

หมายเหตุ 
Remark 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร  Evidence/ Documented file 
รูปถ่ายเรือระหว่างการแยกชิ นส่วนหรือท าลายเรือ      
Photo of ship                                                                            

รูปถ่ายเรือกราบซ้าย      
Photo of ship  
(Port)                                                             

 

รูปถ่ายเรือกราบขวา    
Photo of ship 
(Starboard)                                                                          

 



หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร  Evidence/ Documented file 

รูปถ่ายเครื่องยนต์    
Photo of ship engine  

 

รูปถ่ายหมายเลขเครื่อง  
Photo of ship engine 
serial number 

 



หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร  Evidence/ Documented file 

รูปถ่ายระวางสินค้า    
Photo of cargo hold  

 

รูปถ่ายเก๋งเรือ    
Photo of Deckhouse  

 



หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร  Evidence/ Documented file 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายอุปกรณ์สื่อสาร 
และอุปกรณ์เดินเรือ 
Photo of radio and 
navigational 
equipment  

 
 

 



รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  
Completed Demolishing Checklist 

วันที่ท าการตรวจ Inspection Date     เวลา Time      

สถานที่ตรวจ Place of Inspection 
             
             
              

ผู้ตรวจสอบ Inspectors 

ล าดับ 
No. 

ชื่อ – นามสกุล 
Name of inspector 

ลงชื่อ 
Signature 

หน่วยงาน  
Organization 

1    

2    

3    

ผู้สังเกตการณ ์Observers 

ล าดับ 
No. 

ชื่อ – นามสกุล 
Name of inspector 

ลงชื่อ 
Signature 

หน่วยงาน  
Organization 

1    

2    

3    

4    

ผลการตรวจสอบ Result of inspection 
             
             
              
             
             
             
              

 



รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  
Completed Demolishing Checklist 

1. การแยกชิ นส่วนหรือท าลายเรือเป็นไปตามแผนที่ได้รับการ
อนุมัติโดยกรมเจ้าท่าหรือไม่ 

 Has the demolition plan been approved by MD? 

Yes / No 
Provided ship demolition information: 
     
     
     
     
     
     
      

2. โครงสร้างที่แยกชิ นส่วนและท าลายแล้ว 
 Parts or Structure that has been demolished? 

Yes / No 
 

2.1  เครื่องยนต์   
 Engine? 

Yes / No 

2.2  ระบบหรืออุปกรณ์สื่อสาร          
Radio equipment or system? 

Yes / No 

2.3  ระบบหรืออุปกรณ์เดินเรือ          
Navigational equipment or system? 

Yes / No 

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

Yes / No 

2.5  ตัวเรือ 
Hull?                                                   

Yes / No 

2.6  เก๋งเรือ  
Deckhouse?                                                      

Yes / No 

2.7 หมายเลขประจ าเรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือ 
 ship Identification, Registration Number, UVI ? 

Yes / No 

หมายเหตุ 
Remark 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  
Completed Demolishing Checklist 

หลักฐานภาพถ่าย/ไฟล์เอกสาร  Evidence/ Documented file 
รูปถ่ายเรือหลังจากเสร็จสิ นการแยกชิ นส่วนหรือท าลายเรือ 
Photo of ship                                                                            

รูปถ่ายเรือกราบซ้าย      
Photo of ship  
(Port)                                                        

 

รูปถ่ายเรือกราบขวา    
Photo of ship 
(Starboard)                                                            

 



รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  
Completed Demolishing Checklist 

รูปถ่ายเครื่องยนต์    
Photo of ship engine  

 

รูปถ่ายหมายเลขเครื่อง  
Photo of ship engine 
serial number 

 



รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  
Completed Demolishing Checklist 

รูปถ่ายระวางสินค้า    
Photo of cargo hold  

 

รูปถ่ายเก๋งเรือ    
Photo of Deckhouse  

 



รายการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ  
Completed Demolishing Checklist 

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

 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายอุปกรณ์สื่อสาร 
และอุปกรณ์เดินเรือ 
Photo of radio and 
navigational 
equipment  

 
 
 


