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ข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือสนับสนุนการประมง
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสําคัญ รับรองการตรวจเรือสําหรับ
เรือประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือสนับสนุนการประมง เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้หารือกรมประมงตามนัยมาตรา 163/๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนั้ น อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 163 (๑) และ (๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติก าร
เดิ น เรื อ ในน่ า นน้ํ า ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ใน
น่ านน้ํ าไทย (ฉบั บ ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกั บ มาตรา 163/1 วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
แห่งพระราชบัญ ญั ติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
การเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับ
เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดากฎข้อบังคับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ถ้ามิได้มีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“เรือขนถ่ายสัตว์นํา้ ” หมายความว่า
(๑) เรือขนถ่ายเพื่อการประมง หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ํา ขนส่งสัตว์น้ํา
แปรรูปสัตว์น้ํา หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีระบบเครื่องทําความเย็น
(๒) เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ํา ขนส่งสัตว์น้ํา
แปรรูปสัตว์น้ํา หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ โดยมีระบบเครื่องทําความเย็น
“เรือสนับสนุนการประมง” หมายความว่า
(1) เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง หมายความว่า เรือกลเดินทะเลที่ใช้สําหรับบรรทุกน้ํามัน
เพื่อสนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือสนับสนุนการประมงเป็นการเฉพาะ
(2) เรือบรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง หมายความว่า เรือกลเดินทะเลที่ใช้สําหรับบรรทุกน้ําจืด
เพื่อสนับสนุนการทําประมง
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(3) เรือ สนับ สนุ น การประมง หมายความว่า เรือกลใด ๆ นอกเหนื อ ตาม (1) และ (2)
ที่ถูกกําหนดให้เป็นเรือสนับสนุนการทําการประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยประมงเป็น
การเฉพาะ
ข้อ 5 ประเภทเรือและประเภทการใช้ของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือสนับสนุน
การประมง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 1 ของข้อบังคับนี้ เว้นแต่เฉพาะเรือบางประเภท
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9
ข้อ 6 การจําแนกเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา และเรือสนับสนุนการประมง ให้เป็นไปดังนี้
(1) เรือประมง หมายถึง เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลประมงทะเลลึก หรือเรือกล
ประมงทะเลชั้น 1 หรือเรือกลประมงทะเลชั้น 2 หรือเรือกลประมงทะเลชั้น 3 และกําหนดประเภท
การใช้เรือเป็นทํ าการประมง ทําการประมง (ปั่นไฟ) หรือ ทําการประมงและบรรทุ กคนโดยสารเพื่ อ
การท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศน์ สําหรับเรือกลลําน้ําที่ใช้สําหรับจับสัตว์น้ํ าให้ กําหนดประเภทการใช้เรือ เป็ น
“ทําการประมง”
(2) เรือ ขนถ่ ายเพื่ อ การประมง หมายถึ ง เรือ ที่ กํ าหนดประเภทเรือ เป็ น เรือ กลเดิ น ทะเล
ระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน หรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือกลลําน้ํา และกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “ขนถ่ายเพื่อการประมง”
(3) เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น หมายถึง เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน หรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น”
(4) เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง หมายถึง เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน หรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง”
(5) เรือบรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง หมายถึง เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเล
ระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน หรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “บรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง”
(6) เรือสนับสนุนการประมง หมายถึง เรือที่กําหนดประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
หรือเรือกลลําน้ํา และกําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “สนับสนุนการประมง (ต้มสัตว์น้ําประมง)” หรือ
“สนั บ สนุ น การประมง (ระบุ ป ระเภทการใช้ ............)” หรื อ ประเภทการใช้ เรื อ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการประมง
ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือพิจารณารูปแบบ ลักษณะของเรือ และกําหนดประเภทเรือ
และประเภทการใช้ของเรือ โดยมีหลักเกณฑ์ที่พิจารณา ดังนี้
(1) เรือประมงที่มีเครื่องมือประมง กําหนดประเภทการใช้เป็น “ทําการประมง”
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(2) เรือประมงที่มีเครื่องมือประมง และมีขนาดต่ํากว่าสิบตันกรอส และใช้บรรทุกคนโดยสาร
เพื่ อการท่ อ งเที่ ยวในบางฤดู กาลด้วย ให้ กําหนดประเภทการใช้เรือ เป็ น “ทํ าการประมงและบรรทุ ก
คนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”
(3) เรือประมงที่ไม่มีเครื่องมือประมง และใช้เพื่อการปั่นไฟเพื่อการประมง ให้กําหนดประเภท
การใช้เป็น “ทําการประมง (ปั่นไฟ)”
ห้ า มมิ ให้ นํ าเรือ ประเภทอื่ น ซึ่ งมิ ใช่ ป ระเภทเรือ กลประมงทะเลลึ ก หรือ เรือ กลประมงทะเล
มากําหนดประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้ “ทําการประมง (ปั่นไฟ)” กรณีตรวจพบว่าเรือลําใด
กําหนดประเภทเรือไว้เป็นประเภทเรือ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และมีประเภทการใช้เรือเป็นประเภทใด
ก็ตาม แต่นําเรือนั้นมาใช้เป็นเรือปั่นไฟเพื่อทําการประมง ห้ามมิให้ออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
ให้กับเรือลํานั้นโดยเด็ดขาด
(4) เรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๒ หรือเรือกล
ประมงทะเลชั้น ๑ ซึ่งใช้เพื่อการขนถ่ายสัตว์น้ําภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย ให้กําหนด
ประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้ “ขนถ่ายเพื่อการประมง” เว้นแต่กรณีที่มีระบบเครื่องทําความเย็น
ให้กําหนดประเภทการใช้เป็น “บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น”
(5) เรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน ซึ่งใช้เพื่อการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย
ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “ขนถ่ายเพื่อการประมง” เว้นแต่กรณี ที่มีระบบเครื่องทําความเย็น
ให้กําหนดประเภทการใช้เป็น “บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น”
(6) เรือ ที่ เป็ น ประเภทเรือ กลเดิ น ทะเลระหว่างประเทศ หรือ เรือ กลเดิ น ทะเลใกล้ ฝั่ ง หรือ
เรือ กลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดิน ชายแดน หรือ เรือ กลเดิน ทะเลเฉพาะเขต ที่ ใช้เพื่ อ บรรทุ กน้ํามั น
เพื่อการประมงโดยเฉพาะ ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง”
(7) เรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกล
เดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือกลลําน้ํา ตามประเภท
หรือตามที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้เป็นเรือสนับสนุนการประมง ให้กําหนดประเภท
การใช้เรือเป็น “สนับสนุนการประมง (ระบุ.......)”
ข้อ 8 สําหรับเรือซึ่งได้ทําการเปลี่ยนประเภทเรือมาจากเรือประเภทอื่นมาเป็นเรือประเภทเรือกล
ประมงทะเลลึก ประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้ “ขนถ่ายเพื่อการประมง” หรือ “บรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น” ก่อนหน้าข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้นั้น ให้ยังคงมีประเภทเรือเป็นเรือกลประมงทะเลลึก
ดังกล่าวต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖5 หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนประเภทเรือกลับไปเป็นดังเดิม
และไม่สามารถใช้เรือตามเงื่อนไขนี้ได้อีก
ข้อ 9 ให้กําหนดประเภทการใช้เรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการประมง (Related Fishery
Vessel) ดังนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

(๑) กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือ
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดิน ชายแดนหรือ เรือกลเดิน ทะเลเฉพาะเขต หรือ เรือกลลําน้ํ า ซึ่งใช้
เพื่อการสํารวจทรัพยากรด้านประมง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “สํารวจการประมง”
(2) กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือกลลําน้ํา ซึ่งใช้เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เช่น เก็บหอยจากการเพาะเลี้ยง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น “เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา”
(๓) กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งใช้เพื่อสันทนาการการท่องเที่ยว และ
จั บ สั ต ว์ น้ํ า ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ประมงขนาดเล็ ก เช่ น ใช้ เบ็ ด ตกปลา ให้ กํ า หนดประเภทการใช้ เรื อ เป็ น
“ท่องเที่ยวจับสัตว์น้ํา”
สําหรับเครื่องมือ จํานวนและประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับสัตว์น้ํา ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ
รวมถึงข้อควรปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ 10 ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือที่เจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า
ออกให้ ก่ อ นข้ อ บั งคั บ ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ละยั งไม่ ห มดอายุ ให้ ส ามารถใช้ ได้ ต่ อ ไปจนครบอายุ ข อง
ใบสําคัญ รับ รองนั้ น เว้น แต่เจ้าของเรือมีความประสงค์ที่ จะขอให้เปลี่ยนประเภทการใช้เรือ ให้ เป็ นไป
ตามข้อบังคับนี้ก็ให้สามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทการใช้เรือได้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบสําคัญ รับรองการตรวจเรือ เพื่ อ อนุญ าตให้ ใช้เรือโดย
เจ้ า พนั ก งานตรวจเรื อ กรมเจ้ า ท่ า เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ ย กเว้ น ไม่ ต้ อ งจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น
ข้อ 11 ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมเจ้าท่า

ภาคผนวก 1 (Appendix 1)
การกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับเรือประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือสนับสนุนการประมง
ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)

๑. เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
(Vessel engaged on international voyages)

กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment & support fishery
vessel)
1 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
2 บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
(Oil tanker for fishery)
3 บรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง
(Fresh water tanker for support fishery)
4 สํารวจการประมง (Fishery research vessel)
5 สนับสนุนการประมง(ต้มสัตว์น้ําประมง),
Support fishery vessel (Boiled fisheries)
6 สนับสนุนการประมง (ระบุ.............), Support fishery vessel (……...)

๒. เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
(Vessel engaged on near- coastal voyages)

กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment & support fishery
vessel)
1 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
2 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
3 บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
(Oil tanker for fishery)
4 บรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง
(Fresh water tanker for support fishery)
5 สํารวจการประมง (Fishery research vessel)
6 สนับสนุนการประมง(ต้มสัตว์น้ําประมง)
Support fishery vessel (Boiled fisheries)
7 สนับสนุนการประมง (ระบุ.............), Support fishery vessel (……...)

๓. เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
(Local trade vessel)

กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment & support fishery
vessel)
1 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
2 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
3 บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
(Oil tanker for fishery)
4 บรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง
(Fresh water tanker for support fishery)
5 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture)
6 สํารวจการประมง (Fishery research vessel)
7 สนับสนุนการประมง(ต้มสัตว์น้ําประมง)
Support fishery vessel (Boiled fisheries)
8 สนับสนุนการประมง (ระบุ.............), Support fishery vessel (….….)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)

๔. เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเดินชายแดน
(Local trade and Neighboring area vessel)

กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment & support fishery
vessel)
1 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
2 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
3 บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
(Oil tanker for fishery)
4 บรรทุกน้ําจืดเพื่อการประมง
(Fresh water tanker for support fishery)
5 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture)
6 สํารวจการประมง (Fishery research vessel)
7 สนับสนุนการประมง(ต้มสัตว์น้ําประมง)
Support fishery vessel (Boiled fisheries)
8 สนับสนุนการประมง (ระบุ.............), Support fishery vessel (….….)

5. เรือกลลําน้ํา
(Self-propelled river vessel)

กลุ่มเรือทําการประมงและสนับสนุนการประมง
(Fishery, transshipment & support fishery vessel)
1 ทําการประมง (Fishing vessel)
2 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
3 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture)
4 สํารวจการประมง (Fishery research vessel)
5 สนับสนุนการประมง(ระบุ.............), Support fishery vessel (….….)

6. เรือกลประมงทะเลลึก (Deep sea fishing vessel)

1. ทําการประมง (Fishing vessel)
2. ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
3. บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)

7. เรือกลประมงทะเลชั้น ๑ (Fishing vessel class 1)

1 ทําการประมง (Fishing vessel)
2 ทําการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)

8. เรือกลประมงทะเลชั้น ๒ (Fishing vessel class 2)

1 ทําการประมง (Fishing vessel)
2 ทําการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)

9. เรือกลประมงทะเลชั้น ๓ (Fishing vessel class 3)

1 ทําการประมง (Fishing vessel)
2 ทําการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)
3 ทําการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(Fishing vessel/Passenger ship for ecotourism)

