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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ
และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่ มความต่อ ไปนี้ เป็ น (๔) ในวรรคหนึ่งของข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
“(๔) ในกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตใช้เรือสําหรับเรือประมง
(ก) หนังสือรับรองจากกรมประมงว่าผู้ยื่นคําขอไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาต
ทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือเรือประมงที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตไม่อยู่ระหว่าง
ถูกดําเนินคดี
(ข) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) ในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา หรือเอกสาร
และหลักฐานตาม (๒) ในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เอกสารและหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นตามข้ อ ๕ แล้ ว ให้ อ อกใบอนุ ญ าต
ใช้เรือให้แก่ผู้ยื่นคําขอตามประเภทการใช้เรือหรือตามใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ใบอนุญาตใช้เรือให้เป็นไปตามแบบ บ.๙๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
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ใบอนุญาตใช้เรือให้มีอายุไม่เกินสิบสองเดือน สําหรับใบอนุญาตใช้เรือสําหรับโดยสาร ให้มีอายุ
ไม่เกินกว่ากําหนดความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบสองเดือน
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ใบอนุ ญ าตใช้ เรื อ สํ า หรั บ เรื อ ประมง ให้ กํ า หนดระยะเวลาสิ้ น สุ ด ของใบอนุ ญ าตใช้ เรื อ
ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง"
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ บ.๙๕ ท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการออกใบอนุ ญ าตใช้ เรื อ และการประกั น ภั ย เรื อ สํ า หรั บ โดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
และให้ใช้แบบ บ.๙๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ ๕ ใบอนุ ญ าตใช้ เรื อ สํ า หรั บ เรื อ ประมงที่ ไ ด้ อ อกก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

)สําเนา(

แบบ บ.๙๕

กรมเจ้าท่า
ใบอนุญาตใช้เรือ
หมายเลขทะเบียน
ชื่อเรือ.........................................................
สัญญาณเรียกขาน......................................



จดทะเบียนเรือไทย เมืองท่า.........................................................
หมายเลข IMO ………………….………………………………………………….

ประเภทเรือ...............................................................................................................................................................
ประเภทการใช้..........................................................................................................................................................
วัสดุตัวเรือ.................................................................................................................................................................
ตันกรอส......................................................
ตันเนต .......................................................
น้ําหนักบรรทุก .......................... เมตริกตัน
ยาวตลอดลํา ..................................... เมตร
ยาวฉาก ............................................ เมตร
กว้างกลางลํา...................................... เมตร
ลึก .................................................... เมตร

เครื่องจักรใหญ่ชนิด ........................................................................
ชื่อเครื่อง ........................................................................................
หมายเลขเครื่อง ..............................................................................
จํานวนเครื่อง ..................................................................................
จํานวนสูบ .......................................................................................
แรงม้าเบรค .......................................................................กิโลวัตต์

นายเรือมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ํากว่าชั้น .........................................................................
ต้นกลมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ํากว่าชั้น ............................................................................
คนประจําเรือ ..................คน คนโดยสาร............. คน แรงงานประมง ............... คน รวมทั้งสิ้น .....................คน
อนุญาตให้เดินเรือได้ในเขต .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เจ้าของเรือและภูมิลําเนา
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เรือลํานี้ได้รับการตรวจตามใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ เลขที่ .................... ลงวันที่ ............................................
อนุญาตให้ใช้เรือตั้งแต่วันที่ .....................................................................................................................................
ออกใบอนุญาต ณ ที่ทําการ ............................................................. ลงวันที่............................................................
(ลายมือชื่อ)..........................................................................
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

)

GOVERNMENT OF THAILAND
MARINE DEPARTMENT
SHIP’S LICENSE

Registration Number

Name of Vessel ......................................................... Port of Registry....................................................................................
Call Sign ..…………………............................................. IMO No. ……………………………………………………………………………………..
Type of Vessel...............................................................................................................................................................................
Type of Engagement....................................................................................................................................................................
Hull Material …….............................................................................................................................................................................
Gross Tonnage ...............................................
Type of Propulsion Engine ...............................................................
Net Tonnage ...................................................
Engine Manufacturer ..........................................................................
Deadweight................................... Metric Tons
Engine Serial No. ………….....................................................................
Length Overall................................... Meters
Number of Engine ..............................................................................
Length Between Perpendicular.........Meters
Number of Cylinder …….....................................................................
Breadth.................................................Meters
Brake Horse Power ........................................................... Kilowatts
Depth ................................................ Meters
Class of Master’s Certificate of Competency .………………….................................................................................. or higher
Class of Chief Engineer’s Certificate of Competency.......................................................................................... or higher
Number of Crew........... Persons Passenger ........... Persons Fishery Labour ....... Persons Total ................. Persons
Area of Navigation Permitted ….................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Name and Address of Owner (s)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
The above name vessel has been properly surveyed as evidenced by Certificate of Survey
No. ............................ Date............................................................
This License is valid from ……......................................................................................................................................................
Issued as .................................................................... Date ..........................................................................................................
.........................................................
Licensing Officer

-๓-

รายการโอนกรรมสิทธิ์
วัน เดือน ปี

ที่

ประเภทการโอน

ชื่อ และที่อยู่ผโู้ อน

ณ ที่ทําการ




หมายเหตุ

-๔-

Particulars of Transfer
Date

Remarks:

No. of
Reference

Details

Name and Address

Licensing Officer
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หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญ าตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสําหรับโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ยังไม่มีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือสําหรับเรือประมง
รวมทั้งยังไม่ได้มีการกําหนดอายุใบอนุญาตใช้เรือสําหรับเรือประมงให้สอดคล้องกับอายุใบอนุ ญาตทําการประมง
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือสําหรับเรือประมงเพื่อให้มีการควบคุมที่สอดคล้องกับ
มาตรการในการแก้ปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

