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กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 
(ฉบับที่  ๔๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย   

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  

(ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และมาตรา  ๑๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย   

พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎข้อบังคับสําหรับ 

การตรวจเรือไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎข้อบังคับนี้เรียกว่า  “กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๓๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กฎข้อบังคับ

สําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๑)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ บรรดากฎข้อบังคับ  และระเบียบในส่วนที่ บัญญัติไว้แล้ว  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

กฎข้อบังคับนี้  ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๕ ในกฎข้อบังคับนี้ 

“องค์กรที่ได้รับการยอมรับ”  (Recognized  Organization)  หมายความว่าองค์กรที่กรมเจ้าท่ายอมรับ

เพื่อดําเนินการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร

ที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๖ องค์กรที่ได้รับการยอมรับต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีมาตรฐานตามประมวลว่าด้วยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ  (Code  for  Recognized  

Organizations)  ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (International  Maritime  Organization ; IMO) 

(๒) มีสถานะความเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์  (Full  member)  ขององค์กรสถาบันจัดชั้นเรือ

ระหว่างประเทศ  (International  Association  of  Classification  Societies ; IACS) 

(๓) มีสํานักงานประจําอยู่ในประเทศไทย  และมีเจ้าหน้าที่ตรวจเรือประจํา  (Exclusive  Surveyor)  

อย่างน้อย  ๑  นาย  ประจําอยู่ในประเทศไทย 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อ  ๖ 

(๒) ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดข้อ  ๖  (๑)  และการตั้งสํานักงาน  

ที่ประจําอยู่ในประเทศไทย  ตามข้อ  ๖  (๓) 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  อธิบดีกรมเจ้าท่าอาจจัดให้มีการตรวจประเมินสํานักงานใหญ่

หรือสํานักงานภูมิภาคที่กํากับดูแลสํานักงานประจําอยู่ในประเทศไทย 

ข้อ ๘ กรณีมีการร้องขอต่อกรมเจ้าท่าเพื่อให้ประกาศเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ  ให้สํานัก

มาตรฐานเรือ  กรมเจ้าท่า  ตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  และให้ผู้ ร้องขอลงนาม 

ในบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการตรวจเรือ

และออกใบสําคัญรับรอง  ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร 

บันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อ  ๘  ให้กรมเจ้าท่าประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับ 

การยอมรับ 

ข้อ ๑๐ องค์กรที่ได้รับการยอมรับต้องจัดเตรียมความพร้อม  สําหรับให้กรมเจ้าท่าดําเนินการ

ตรวจประเมินที่สํานักงานประจําอยู่ในประเทศไทยเป็นประจํา  ทุกปี  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัย  อธบิดีกรมเจ้าท่าอาจจัดให้มีการตรวจประเมินมากกว่าปีละ  ๑  คร้ัง 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  อธิบดีกรมเจ้าท่าอาจกําหนดให้มีการไปตรวจ

ประเมินองค์กรที่ได้รับการยอมรับที่สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานภูมิภาคที่กํากับดูแลสํานักงานประจํา 

อยู่ในประเทศไทย 
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ข้อ ๑๒ กรณีที่องค์กรที่ได้รับการยอมรับไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ 

หรือบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการตรวจเรือ

และออกใบสําคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร  หรือกระทําการในลักษณะที่อาจเห็นได้ว่า

ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  หรือกระทําการใด ๆ  อันอาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมเจ้าท่า 

ให้อธิบดีกรมเจ้าท่ามีอํานาจ 

(๑) สั่งให้องค์กรที่ได้รับการยอมรับแก้ไข  หรือดําเนินการใด ๆ  เพื่อบรรเทาความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด  ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(๒) ระงับการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นการชั่วคราว 

(๓) เพิกถอนการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 

ข้อ ๑๓ เม่ือเจ้าของเรือมีความประสงค์ที่จะใช้หรือเปล่ียนแปลงองค์กรที่ได้รับการยอมรับ

ดําเนินการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร   

ให้แจ้งชื่อองค์กรที่ได้รับการยอมรับที่จะดําเนินการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองแก่กรมเจ้าท่า   

พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองตามอัตราท้ายกฎข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๔ สําหรับเรือที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับอนุสัญญาระหว่างประเทศ  หากเจ้าของเรือมีความประสงค์

ที่จะใช้หรือเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ได้รับการยอมรับดําเนินการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนด 

ของอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร  ให้แจ้งชื่อองค์กรที่ได้รับการยอมรับที่จะดําเนินการตรวจเรือ

เพื่อออกใบสําคัญรับรองแก่กรมเจ้าท่า  พร้อมชําระค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรอง

ตามอัตราท้ายกฎข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๕ องค์กรที่ได้รับการยอมรับต้องส่งสําเนาใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญา

ระหว่างประเทศและพิธีสารที่ได้ออกให้แก่เรือ  รวมถึงเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจเรือให้กับกรมเจ้าท่า

ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ออกใบสําคัญรับรอง 

ข้อ ๑๖ ให้สมาคมจัดชั้นเรือ  (Classification  Society)  ที่ได้รับการยอมรับตามกฎข้อบังคับ

สําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๑๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  

(ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  สามารถทําการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองต่อไปอีกหกสิบวันนับแต่

วันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
   

 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือของสมาคมจัดชั้นเรือ  

ตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่  ๔๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ดําเนินการตั้งแต่วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  จนถึงวันก่อนวันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามกฎข้อบังคับนี้   

ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

จุฬา  สุขมานพ 

อธิบดีกรมเจ้าท่า 



 

อตัราค่าธรรมเนียมการตรวจเรือเพ่ือออกใบสําคัญรับรองตามอนุสญัญาระหว่างประเทศและพิธีสาร 

 

ขนาดตันกรอส ครั้งละ (บาท) 

ต่ํากว่า ๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

ตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ ๒,๕๐๐ 

เกิน ๓,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป ๕,๐๐๐ 


