
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกรมเจ�าท�า 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงขนาดต้ังแต� ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
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�าจึงวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ�การอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงขนาดต้ังแต� ๓๐ 
ตันกรอสข้ึนไปไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกรมเจ�าท�า ว�าด�วยหลักเกณฑ�การอนุญาตให�ทํา

การงานในเรือประมงขนาดต้ังแต� ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป;นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสั่งหรือข�อสั่งการใดที่ขัดหรือแย�งกับระเบียบ

น้ีให�ใช�ระเบียบน้ีบังคับแทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“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 ๕  เจ�าของเรือท่ีประสงค�จะขออนุญาตให�คนทําการงานในเรือประมง ให�ย่ืนคํา

ขออนุญาตตามแบบแนบท�ายระเบียบน้ี ท่ีกองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาค
สาขาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยมีหลักฐานท่ีใช�ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

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

การจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมีอายุไม�เกิน ๖ เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีอํานาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล 

(๔) หนังสือมอบอํานาจพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ 
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 

(๕) หลักฐานการจ�างงาน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๕๔ ง/หน�า ๓/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๖) สําเนาบัตรประจําตัวหรือสําเนาหนังสือเดินทางของคนรับจ�าง 
(๗) ใบพยานการเลิกจ�าง กรณีคนรับจ�างท่ีได�เลิกจ�างจากเรือลําก�อน และประสงค�จะ

ทําการงานในเรือลําใหม� 
 
ข�อ ๖  กรณีเจ�าของเรือว�าจ�างคนประจําเรือตามตําแหน�งท่ีกําหนดไว�ในกฎข�อบังคับ

สําหรับการตรวจเรือ ให�ย่ืนสําเนาใบประกาศนียบัตรของคนประจําเรือท่ียังไม�หมดอายุเพ่ิมเติม 
 
ข�อ ๗  เม่ือเจ�าหน�าท่ีรับคําร�องขออนุญาตและได�ตรวจสอบเอกสารแล�วเห็นว�า

ถูกต�องครบถ�วนให�ผู�อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ หรือผู�อํานวยการสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาค
สาขา เป;นผู�พิจารณาอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงตามแบบใบอนุญาตที่แนบท�ายระเบียบน้ี 
โดยสามารถกําหนดเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตได�ตามความเหมาะสมและความจําเป;น 

 
ข�อ ๘  เม่ือมีการเลิกจ�าง เจ�าของเรือต�องมาทําการเลิกจ�าง ณ กองมาตรฐานคน

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

 
ข�อ ๙  การอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงและการเลิกจ�าง เจ�าของเรือต�องเสีย

ค�าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
 
ข�อ ๑๐  ให�สํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคสาขา รายงานการอนุญาตให�ทําการงานใน

เรือประมงและการเลิกจ�างมายังสํานักงานเจ�าท�าภูมิภาคเพ่ือรวบรวมส�งให�กองมาตรฐานคนประจําเรือ
รายงานให�อธิบดีกรมเจ�าท�าทราบทุกเดือน 

 
ข�อ ๑๑  ให�อธิบดีกรมเจ�าท�า เป;นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. คําร�อง เรื่อง ขออนุญาตให�คนทําการงานในเรือประมงตามมาตรา ๒๘๕ แห�ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (แบบ คร.๑-๑) 

๒. ใบอนุญาตให�ทําการงานในเรือประมงขนาดต้ังแต� ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป ตาม
มาตรา ๒๘๕ แห�งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน�านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ (แบบ คร.๔-๑) 

๓. บัญชีคนทําการงานในเรือประมง (แบบ คร.๔-๒) 
๔. ใบพยานเลิกจ�าง 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


