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กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวติ ในทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๖๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย
(ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๑๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ํ า ไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎข้อบังคับสําหรับ
การตรวจเรือไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “กฎข้ อ บั ง คั บ สํ า หรั บ การตรวจเรื อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎข้ อ บั ง คั บ สํ า หรั บ การตรวจเรื อ อื่ น ใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎข้ อ บั ง คั บ นี้
ให้ใช้กฎข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับเรือที่เดินทะเลระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
(๑) เรือโดยสาร ทุกขนาดตันกรอสส์
(๒) เรือสินค้า ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป เว้นแต่การตรวจการติดตั้งระบบ
วิทยุสื่อสาร ตามความในข้อ ๘ (๓) ใช้บังคับกับเรือสินค้าซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป
กฎข้อบังคับนี้ไม่ใช้บังคับกับเรือรบ เรือช่วยรบ เรือที่มิใช่เรือกล เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ เรือสําราญ
และกีฬา และเรือประมง
ข้อ ๕ ในกฎข้อบังคับนี้
“เรือโดยสาร (Passenger ship)” หมายความว่า เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน
“เรือสินค้า (Cargo ship)” หมายความว่า เรือที่มิใช่เรือโดยสาร
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“เรือประมง (Fishing vessel)” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการจับสัตว์น้ําหรือทรัพยากร
ที่มีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในทะเล
“เรือสําราญและกีฬา (Yacht)” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับหาความสําราญ หรือเรือที่ใช้
เพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การทหาร หรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
“เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ (Wooden ship with primitive build)” หมายความว่า เรือใบเสาเดียว
เรือสําเภาหรือเรือไม้ ที่ต่อตามแบบเรือที่ใช้อยู่ในสมัยโบราณ
“คนโดยสาร (Passenger)” หมายความว่า คนที่อยู่ในเรือ เว้นแต่คนประจําเรือหรือผู้อื่น
ที่รับจ้างทํางานในเรือและเด็กที่มีอายุต่ํากว่าหนึ่งปี
“วันครบรอบปี (Anniversary date)” หมายความว่า วันและเดือนในแต่ละปีซึ่งตรงกับวันที่
หมดอายุของใบสําคัญรับรอง
“อนุสัญญา” หมายความว่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
ค.ศ. ๑๙๗๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (The International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
as amended: SOLAS)
“องค์กรที่ได้รับการยอมรับ (Recognized Organization)” หมายความว่า องค์กรที่กรมเจ้าท่า
ยอมรับเพื่อดําเนินการตรวจเรือและออกใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศและ
พิธีสารที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่ว่าด้วยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ข้อ ๖ การตรวจเรือโดยสารและเรือสินค้าเพื่อออกใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัย
แห่งชีวิตในทะเลตามกฎข้อบังคับนี้ ให้กระทําโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่าหรือองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับ ในกรณีที่กรมเจ้าท่ามอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคลอื่นใดเป็นผู้ตรวจสอบแทนเฉพาะแห่งกรมเจ้าท่า
ผู้มอบหมายต้องรับผิดชอบในความถูกต้องสมบูรณ์ของการตรวจสอบนั้น
ข้อ ๗ การตรวจเรือโดยสาร
(๑) เรือโดยสารต้องได้รับการตรวจ ดังต่อไปนี้
(ก) การตรวจเรือครั้งแรก (Initial survey) ให้กระทําก่อนนําเรือออกใช้งาน
(ข) การตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ (Renewal survey) ให้กระทําทุก ๑๒ เดือน
เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๓ (๑) ข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๑๓ (๕) และข้อ ๑๓ (๖)
(ค) การตรวจเรือเพิ่มเติม (Additional survey) ให้กระทําในโอกาสอื่นตามที่กําหนด
ในกฎข้อบังคับนี้
(๒) วิธีการตรวจเรือ ให้กระทํา ดังต่อไปนี้
(ก) การตรวจเรือครั้งแรก ให้ตรวจโครงสร้างเรือ (Ship’s structure) เครื่องจักร
และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Machinery and equipment) สภาพภายนอกใต้แนวน้ํา (Outside of
the ship’s bottom) สภาพภายนอกและภายในหม้อน้ํา (Inside and outside of the boilers)
การตรวจเรือต้องดําเนินการเพื่อให้การจัดแผนผัง (Arrangements) วัสดุและส่วนประกอบของโครงสร้าง

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๙ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(Materials and scantlings of structure) หม้อ น้ํา และถัง กํา ลัง ดัน (Boiler and other
pressure vessels) เครื่องจักรขับเคลื่อนหลัก (Main machinery) เครื่องจักรช่วย (Auxiliary machinery)
การติดตั้งระบบไฟฟ้า (Electrical installation) การติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร รวมถึงวิทยุสื่อสารที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Radio installations including those used in life-saving appliances)
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและจัดการเพลิงไหม้ (Fire protection, fire safety systems and appliances)
อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดแผนผังระบบการช่วยชีวิต (Life-saving appliances and arrangements)
เครื่องมือเดินเรือ (Shipborne navigational equipment) บรรณสารการเดินเรือ (Nautical publications)
วิธีการขึ้นลงเรือสําหรับผู้นําร่อง (Means of embarkation for pilots) และเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องดําเนินการเพื่อให้
การต่อเรือและอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และได้จัดให้มีโคมไฟ (Lights) ทุ่นสัญญาณ (Shapes)
วิธีการส่งสัญญาณเสียง (Means of making sound signals) และสัญญาณขอความช่วยเหลือ
(Distress signals) เป็น ไปตามข้อ กํา หนดของอนุสัญ ญาและกฎข้อ บัง คับ ระหว่า งประเทศว่า ด้ว ย
การป้องกันเรือโดนกัน พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ ให้ตรวจโครงสร้างเรือ หม้อน้ําและถังกําลังดัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงสภาพภายนอกใต้แนวน้ํา เพื่อให้โครงสร้างเรือ หม้อน้ํา
และถังกําลังดัน เครื่องจักรขับเคลื่อนหลัก เครื่องจักรช่วย การติดตั้งระบบไฟฟ้าการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร
รวมถึงวิทยุสื่อสารที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและจัดการเพลิงไหม้ อุปกรณ์ช่วยชีวิต
และการจัดแผนผังระบบการช่วยชีวิต เครื่องมือเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ วิธีการขึ้นลงเรือสําหรับ
ผู้นําร่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบว่าโคมไฟ ทุ่นสัญญาณ วิธีการส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณขอความช่วยเหลือ
เป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของอนุ สั ญ ญา กฎข้ อ บั ง คั บ ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น เรื อ โดนกั น
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
(ค) การตรวจเรือเพิ่มเติม ให้กระทําหลังจากการซ่อม (Repair) ซึ่งเป็นผลมาจากการสอบสวน
(Investigations) ตามข้ อ ๙ หรื อ กระทํา เมื่ อ มี ก ารซ่ อ มหรื อ เปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ สํา คั ญ
(Important repairs or renewals) เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุและฝีมือช่าง
(Material and workmanship) มีความเหมาะสม สอดคล้องตามข้อกําหนดของอนุสัญญา กฎข้อบังคับ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ การตรวจเรือสินค้า
(๑) การตรวจโครงสร้างเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
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(ก) เรือสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจโครงสร้างเรือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ (นอกเหนือจากรายการที่เกี่ยวกับใบสําคัญรับรองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของ
เรือสินค้า และใบสําคัญรับรองวิทยุเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า) ดังต่อไปนี้
๑) การตรวจเรือครั้งแรก รวมถึงการตรวจสภาพภายนอกใต้แนวน้ํา ให้กระทําก่อน
นําเรือออกใช้งาน
๒) การตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ ให้กระทําตามช่วงเวลาที่เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับกําหนด แต่ไม่เกิน ๕ ปี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๓ (๑)
ข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๑๓ (๕) และข้อ ๑๓ (๖)
๓) การตรวจเรือตามกําหนดช่วงกลางอายุของใบสําคัญรับรอง (Intermediate survey)
ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนหรือหลังวันครบรอบปีที่ ๒ หรือปีที่ ๓ ของใบสําคัญรับรองการต่อเรือ
เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า ให้กระทําแทนที่การตรวจเรือครั้งใดครั้งหนึ่งของการตรวจเรือประจําปี
ตามข้อ ๘ (๑) (ก) ๔)
๔) การตรวจเรือประจําปี ให้กระทําภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนหรือหลัง
วันครบรอบปีของใบสําคัญรับรองการต่อเรือเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
๕) การตรวจสภาพภายนอกใต้ แ นวน้ํ า ให้ก ระทํ า อย่ า งน้ อ ย ๒ ครั้ ง ภายใน
ช่วงเวลา ๕ ปี เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๔) หรือข้อ ๑๓ (๖) ทั้งนี้ ระยะเวลา ๕ ปี
ที่กําหนดไว้ อาจขยายออกไปเพื่อให้ตรงกับอายุของใบสําคัญรับรองที่ขยายออกไปได้ และช่วงห่างระหว่าง
การตรวจสภาพสองครั้ง ต้องไม่เกินกว่า ๓๖ เดือน ในทุกกรณี
การตรวจสภาพภายนอกใต้แนวน้ําให้กระทําในอู่แห้ง (Dry dock) หรือ อู่ลอย
(Floating dock) หรือคานลาด (Slip way) หรืออู่เรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เว้นแต่เรือสินค้า
ที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี การตรวจสภาพภายนอกใต้แนวน้ําซึ่งมิได้กระทําในรอบการตรวจเรือเพื่อออก
ใบสําคัญรับรองใหม่ ให้กระทําในขณะเรือลอยน้ํา (Afloat) ได้ โดยผู้ที่ได้รับรองจากกรมเจ้าท่าหรือจากองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งตรวจตามมาตรฐานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์และเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่าประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่าหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
๖) การตรวจเรือเพิ่มเติม ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (ค)
(ข) วิธีการตรวจเรือ ให้กระทํา ดังต่อไปนี้
๑) การตรวจเรือครั้งแรก ให้ตรวจโครงสร้างเรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้
การจัดแผนผัง วัสดุและส่วนประกอบของโครงสร้างและฝีมือช่าง หม้อน้ําถังอัดกําลังดันและส่วนควบ
(Appurtenances) เครื่องจักรขับเคลื่อนหลัก เครื่องจักรช่วย เครื่องถือท้าย (Steering gears) และ
ระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง (Associated control system) การติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ
เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบว่า
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มีข้อมูลเกี่ยวกับความทรงตัวของเรือ ในกรณีเรือบรรทุกของเหลวในระวาง (Tankers) ต้องตรวจสอบ
ห้องสูบถ่ายสินค้า (Pump-rooms) ระบบท่อน้ํามันเชื้อเพลิงและสินค้า (Cargo and bunker piping systems)
ระบบท่อระบายอากาศ (Vent piping) รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
๒) การตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ ให้ตรวจโครงสร้างเรือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ตามข้อ ๘ (๑) (ข) ๑) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญา และกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
๓) ในการตรวจเรื อ ตามกํ า หนดช่ ว งกลางอายุ ข องใบสํ า คั ญ รั บ รอง ให้ ต รวจ
โครงสร้างเรือ หม้อน้ําและถังอัดกําลังดัน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องถือท้ายและระบบควบคุม
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้การได้ ในกรณีเรือบรรทุกของเหลวในระวาง
(Tankers) ต้องตรวจสอบห้องสูบถ่ายสินค้า (pump-rooms) ระบบท่อ สินค้าและน้ํามันเชื้อเพลิง
(Cargo and bunker piping systems) ระบบท่อระบายอากาศ (Vent piping) รวมทั้งอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และต้องทดสอบความต้านทานของฉนวนที่ติดตั้งในระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย
(Testing of insulation resistance of electrical installations in dangerous zones)
๔) ในการตรวจเรือประจําปี ให้ตรวจโครงสร้างเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ตามข้อ ๘ (๑) (ข) ๑) เพื่อให้มีการบํารุงรักษาตามข้อ ๙ และสามารถใช้การได้
๕) ในการตรวจสภาพภายนอกใต้แนวน้ํา ให้ตรวจเพื่อให้เรือยังคงมีความเหมาะสม
สําหรับการใช้งาน
(ค) การตรวจเรือตามกําหนดช่วงกลางอายุของใบสําคัญรับรอง และการตรวจเรือประจําปี
และการตรวจสภาพภายนอกใต้แนวน้ําตามข้อ ๘ (๑) (ก) ๓) ข้อ ๘ (๑) (ก) ๔) และข้อ ๘ (๑)
(ก) ๕) ต้องสลักหลังไว้ในใบสําคัญรับรองการต่อเรือเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
(๒) การตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์อื่น ๆ
(ก) เรือสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจอุปกรณ์ช่วยชีวิต
และอุปกรณ์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้
๑) การตรวจเรือครั้งแรก ให้กระทําก่อนนําเรือออกใช้งาน
๒) การตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ ให้กระทําตามช่วงเวลาที่เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับกําหนด แต่ไม่เกิน ๕ ปี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๓ (๑)
ข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๑๓ (๕) และข้อ ๑๓ (๖)
๓) การตรวจเรื อ ตามกํา หนดเวลา (Periodical survey) ให้ ก ระทํา ภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนหรือหลังจากวันครบรอบปีที่ ๒ หรือปีที่ ๓ ของใบสําคัญรับรองอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า โดยการตรวจนี้จะกระทําแทนที่การตรวจเรือประจําปีครั้งใดครั้งหนึ่ง
ตามข้อ ๘ (๒) (ก) ๔)
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๔) การตรวจเรือประจําปี ให้กระทําภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนหรือหลัง
วันครบรอบปีของใบสําคัญรับรองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
๕) การตรวจเรือเพิ่มเติม ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (ค)
(ข) วิธีการตรวจเรือ ให้กระทํา ดังต่อไปนี้
๑) การตรวจเรือครั้งแรก ให้ตรวจระบบและอุปกรณ์ป้องกันและจัดการเพลิงไหม้
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยชี วิ ต และการจั ด แผนผั ง ระบบการช่ ว ยชี วิ ต (ซึ่ ง ไม่ ร วมถึ ง การติ ด ตั้ ง ระบบวิ ท ยุ สื่ อ สาร)
เครื่องมือเดินเรือ วิธีการขึ้นลงเรือสําหรับผู้นําร่องและอุปกรณ์อื่น ๆ ภายใต้บทบังคับของบทที่ II-1
การต่อเรือ - โครงสร้าง การแบ่งระวางและความทรงตัว การติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า (Construction - Structure,
subdivision and stability, machinery and electrical installations) บทที่ II-2 การต่อเรือ - การป้องกัน
ตรวจจับและดับเพลิงไหม้ (Construction - fire protection, fire detection and fire extinction)
บทที่ III อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดการแผนผังระบบการช่วยชีวิต (Life-saving appliances and
arrangements) และบทที่ V ความปลอดภัยในการเดินเรือ (Safety of navigation) ของอนุสัญญา
รวมถึงต้องดําเนินการเพื่อให้อุปกรณ์และการติดตั้งเป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจแบบการจัดการเพลิงไหม้ (Fire control plans)
บรรณสารการเดิ นเรือ โคมไฟทุ่นสัญญาณ วิธี การส่งสั ญญาณเสี ยงและสัญญาณขอความช่ วยเหลื อ
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของอนุ สั ญ ญา กฎข้ อ บั ง คั บ ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น เรื อ โดนกั น
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
๒) การตรวจเรือเพื่อการออกใบสําคัญรับรองใหม่และการตรวจเรือตามกําหนดเวลา
ให้ตรวจอุปกรณ์ตามข้อ ๘ (๒) (ข) ๑) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญา และกฎข้อบังคับ
ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันเรือโดนกัน พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
๓) การตรวจเรือประจําปี ให้ตรวจอุปกรณ์ตามข้อ ๘ (๒) (ข) ๑) เพื่อ ให้มี
การบํารุงรักษาตามข้อ ๙ และสามารถใช้การได้
(ค) การตรวจเรือตามกําหนดเวลาและการตรวจเรือประจําปีตามข้อ ๘ (๑) (ก) ๓)
และข้อ ๘ (๑) (ก) ๔) ต้องสลักหลังไว้ในใบสําคัญรับรองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
(๓) การตรวจการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร
(ก) เรือสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐๐ ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจระบบวิทยุสื่อสาร
รวมทั้งวิทยุสื่อสารที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตามบทที่ III อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดการแผนผังระบบ
การช่วยชีวิต และบทที่ IV การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ (Radiocommunications) ของอนุสัญญา ดังต่อไปนี้
๑) การตรวจเรือครั้งแรก ให้กระทําก่อนนําเรือออกใช้งาน
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๒) การตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ ให้กระทําตามช่วงเวลาที่เจ้าพนักงาน
ตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับกําหนด แต่ไม่เกิน ๕ ปี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๓ (๑)
ข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๑๓ (๕) และข้อ ๑๓ (๖)
๓) การตรวจเรือตามกําหนดเวลา ให้กระทําภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนหรือหลังจาก
วันครบรอบปีของใบสําคัญรับรองวิทยุเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
๔) การตรวจเรือเพิ่มเติม ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ (๒) (ค)
(ข) วิธีการตรวจเรือ ให้กระทํา ดังต่อไปนี้
๑) การตรวจเรื อ ครั้ ง แรก ให้ ต รวจการติ ด ตั้ ง ระบบวิ ท ยุ สื่ อ สารของเรื อ สิ น ค้ า
รวมทั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญา และกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
๒) การตรวจเรือเพื่อการออกใบสําคัญรับรองใหม่และการตรวจเรือตามกําหนดเวลา
ให้ตรวจการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารของเรือสินค้า รวมทั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญา และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
(ค) การตรวจเรือตามระยะเวลาตามข้อ ๘ (๓) (ก) ๓) ต้องสลักหลังไว้ในใบสําคัญ
รับรองวิทยุเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
ข้อ ๙ การดําเนินการภายหลังการตรวจเรือ
(๑) เรื อ และอุ ป กรณ์ ป ระจํ า เรื อ ต้ อ งได้ รั บ การบํ า รุ ง รั ก ษาเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามอนุ สั ญ ญา
และมีความเหมาะสมสําหรับการเดินทางออกสู่ทะเลโดยปราศจากอันตรายต่อเรือหรือบุคคลบนเรือ
(๒) หลังจากการตรวจเรือตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ เสร็จสิ้นห้ามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรือ
เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งใด ๆ ที่ผ่านการตรวจแล้ว เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือ
หรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
(๓) เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเรือหรือปรากฏข้อบกพร่อง ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของเรือ
หรือส่งผลต่อประสิทธิภาพ รวมทั้งความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์อื่น ๆ นายเรือหรือ
เจ้าของเรือต้องรายงานต่อกรมเจ้าท่าโดยพลัน เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ซึ่งรับผิดชอบในการออกใบสําคัญรับรอง ต้องดําเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าจําเป็นต้องตรวจสภาพเรือ
ตามที่ กํ าหนดไว้ โ ดยข้อ ๗ หรื อข้ อ ๘ หรือ ไม่ ในกรณี ท่ีเ รื อ อยู่ ในท่ าเรื อ ของรั ฐภาคี อื่น นายเรื อ
หรือเจ้าของเรือต้องรายงานต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจของรัฐนั้นหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยพลัน
ข้อ ๑๐ การออกหรือสลักหลังใบสําคัญรับรอง
(๑) เมื่อการตรวจเรือครั้งแรกหรือการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ สําหรับเรือโดยสาร
เสร็จสิ้นลง และพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการตามบทที่ II-1 การต่อเรือ - โครงสร้าง การแบ่งระวางและ
ความทรงตัว การติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่ II-2 การต่อเรือ - การป้องกัน ตรวจจับและดับเพลิงไหม้
บทที่ III อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดแผนผังระบบการช่วยชีวิต บทที่ IV การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
และบทที่ V ความปลอดภัยในการเดินเรือของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้องแล้ว
ให้ออกใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือโดยสาร (Passenger Ship Safety Certificate) ได้
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(๒) เมื่อการตรวจเรือครั้งแรกหรือการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ สําหรับเรือสินค้า
เสร็จสิ้นลง และพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการตามบทที่ II-1 การต่อเรือ - โครงสร้าง การแบ่งระวางและ
ความทรงตัว การติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่ II-2 การต่อเรือ - การป้องกัน ตรวจจับ และ
ดับเพลิงไหม้ (นอกเหนือจากส่วนที่เกี่ยวกับระบบป้องกันเพลิงไหม้ เครื่องมือและแบบการจัดการเพลิงไหม้)
ของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ออกใบสําคัญรับรองการต่อเรือ
เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า (Cargo Ship Safety Construction Certificate) ได้
(๓) เมื่อการตรวจเรือครั้งแรกหรือการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่สําหรับเรือสินค้า
เสร็จสิ้นลง และพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการตามบทที่ II-1 การต่อเรือ - โครงสร้าง การแบ่งระวางและ
ความทรงตัว การติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่ II-2 การต่อเรือ - การป้องกัน ตรวจจับและดับเพลิงไหม้
บทที่ III อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดแผนผังระบบการช่วยชีวิต และบทที่ V ความปลอดภัยในการเดินเรือ
ของอนุสัญญาและกฎข้อบั งคับสําหรับการตรวจเรื อ ที่เกี่ยวข้อ งแล้ว ให้อ อกใบสําคัญรั บรองอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า (Cargo Ship Safety Equipment Certificate) ได้
(๔) เมื่อการตรวจเรือครั้งแรก หรือการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่แก่เรือสินค้าเสร็จสิ้นลง
และพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการตามบทที่ IV การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ ของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับ
สํ า หรั บ การตรวจเรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ให้ อ อกใบสํ า คั ญ รั บ รองวิ ท ยุ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของเรื อ สิ น ค้ า
(Cargo Ship Safety Radio Certificate) ได้
(๕) เมื่อการตรวจเรือครั้งแรก หรือการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่แก่เรือสินค้าเสร็จสิ้นลง
และพบว่าเรือนั้นได้ดําเนินการตามบทที่ II-1 การต่อเรือ - โครงสร้าง การแบ่งระวางและความทรงตัว
การติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่ II-2 การต่อเรือ - การป้องกัน ตรวจจับและดับเพลิงไหม้ บทที่ III
อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดแผนผังระบบการช่วยชีวิต บทที่ IV การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ และบทที่ V
ความปลอดภัยในการเดินเรือ ของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ออกใบสําคัญ
รับรองความปลอดภัยของเรือสินค้า (Cargo Ship Safety Certificate) ได้ และสามารถใช้แทน
ใบสําคัญรับรองตามข้อ ๑๐ (๒) ข้อ ๑๐ (๓) และข้อ ๑๐ (๔) ได้
(๖) ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือโดยสาร ใบสําคัญรับรองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ของเรือสินค้า ใบสําคัญรับรองวิทยุเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า และใบสําคัญรับรองความปลอดภัย
ของเรือสินค้า ตามข้อ ๑๐ (๑) ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๐ (๔) และข้อ ๑๐ (๕) ต้องมีบันทึกรายการอุปกรณ์
(Records of equipment) แนบด้วย
(๗) เมื่อมีการยกเว้นแก่เรือตามข้อกําหนดของอนุสัญญาและกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ
ให้ออกใบสําคัญรับรองการยกเว้น (Exemption Certificate) ร่วมกับใบสําคัญรับรองอื่นที่ออกระบุไว้ใน
กฎข้อบังคับฉบับนี้ได้
(๘) การออกหรือสลักหลังใบสําคัญรับรองให้กระทําโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า
หรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
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ข้อ ๑๑ กรมเจ้ า ท่ า สามารถอนุ ญ าตให้ ติ ด ตั้ ง ส่ ว นประกอบ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ใด ๆ ในเรือ ทดแทนสิ่งที่กําหนดตามอนุสัญญาและข้อกําหนดของกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือได้
หากส่วนประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้นั้น มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสิ่งที่กําหนดไว้
เมื่ออนุญาตให้ใช้ส่วนประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใดทดแทนสิ่งที่กําหนดไว้
ให้กรมเจ้าท่ารายงานต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๒ การออกหรือสลักหลังใบสําคัญรับรองให้แก่รัฐภาคีอื่น
กรณีได้รับการร้องจากรัฐบาลของรัฐภาคีอื่น ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ ดําเนินการตรวจเรือ
และเมื่อพบว่าเรือนั้นได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาแล้ว เจ้าพนักงานตรวจเรือจึงออกหรือสลักหลังใบสําคัญ
รับรองให้ได้
ใบสําคัญรับรองซึ่งออกหรือสลักหลังให้นั้นต้องมีข้อความ (Statement) แสดงว่า ได้ออกหรือสลักหลัง
ให้ตามคําร้องขอของรัฐบาลของรัฐภาคีใด โดยมีผลใช้ได้และให้ถือเป็นใบสําคัญรับรองที่ออกให้ตามข้อ ๑๐
ข้อ ๑๓ อายุของใบสําคัญรับรอง
(๑) การกําหนดอายุใบสําคัญรับรอง
(ก) กรณีการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่เสร็จสิ้นก่อนวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับรองเดิมไม่เกิน ๓ เดือน ให้ใบสําคัญรับรองใหม่มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือเพื่อออก
ใบสําคัญรับรองใหม่ และให้กําหนดอายุ ดังนี้
๑) สํ า หรั บ เรื อ โดยสาร ให้ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น ๑๒ เดื อ น นั บ จากวั น หมดอายุ ข อง
ใบสําคัญรับรองเดิม
๒) สําหรับเรือสินค้า ให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับรองเดิม
(ข) กรณีการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่เสร็จสิ้นหลังจากวันหมดอายุของ
ใบสําคัญรับรองเดิม ให้ใบสําคัญรับรองใหม่มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญ
รับรองใหม่ และให้กําหนดอายุ ดังนี้
๑) สํ า หรั บ เรื อ โดยสาร ให้ มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น ๑๒ เดื อ น นั บ จากวั น หมดอายุ ข อง
ใบสําคัญรับรองเดิม
๒) สําหรับเรือสินค้า ให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับรองเดิม
(ค) กรณีการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่เสร็จสิ้นก่อนวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับ รองเดิ มเกิ น กว่า ๓ เดือ น ใบสํ าคั ญ รั บรองใหม่ นั้ นให้ มี ผ ลใช้ ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่เ สร็ จสิ้ น การตรวจเรื อ
เพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่ และให้กําหนดอายุ ดังนี้
๑) สําหรับเรือโดยสาร ให้มีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ
เพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่
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๒) สํา หรั บ เรื อ สิ น ค้ า ให้ มี อ ายุ ไม่ เ กิ น ๕ ปี นั บ จากวัน ที่ เ สร็ จ สิ้ น การตรวจเรื อ
เพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่
(๒) ใบสําคัญรับรองใด ๆ ที่มิใช่ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือโดยสารที่ออกให้มีอายุ
น้อยกว่า ๕ ปี เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสามารถขยายวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับรองนั้นออกไปจนถึงระยะเวลาตามที่กําหนดในข้อ ๑๓ (๙) ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องดําเนินการตรวจเรือ
ตามข้อ ๘ แล้ว
(๓) กรณีการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่เสร็จสิ้นลงแต่ไม่สามารถออกใบสําคัญ
รับรองใหม่ได้ทัน หรือไม่สามารถนําใบสําคัญรับรองไปไว้บนเรือได้ก่อนวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองเดิม
เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสามารถสลักหลังใบสําคัญรับรองเดิม เพื่อให้ใบสําคัญ
รับรองนั้นมีผลใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๕ เดือน นับจากวันหมดอายุเดิม
(๔) กรณีใบสําคัญรับรองของเรือลําใดหมดอายุลง ในขณะที่เรือนั้นไม่อยู่ในเมืองท่าที่สามารถ
กระทําการตรวจเรือได้ เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสามารถขยายอายุใบสําคัญ
รับรองออกไปเพื่อให้เรือเดินทางไปยังเมืองท่าที่สามารถรับการตรวจเรือได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุ
อันควรเท่านั้น
การขยายอายุใบสําคัญรับรองข้างต้นให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน เมื่อเรือนั้นเดินทางถึงเมืองท่า
ที่สามารถกระทําการตรวจเรือได้แล้ว เรือนั้นต้องได้รับการตรวจเรือโดยพลัน และห้ามมิให้อาศัยประโยชน์
จากการขยายอายุใบสําคัญรับรองนี้ออกเดินทางจากเมืองท่านั้น จนกว่าจะได้รับใบสําคัญรับรองใหม่
โดยใบสําคัญรับรองใหม่ให้กําหนดอายุ ดังนี้
(ก) สําหรับเรือโดยสาร ให้มีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับรองเดิมก่อนมีการขยายอายุ
(ข) สําหรับเรือสินค้าให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองเดิม
ก่อนมีการขยายอายุ
(๕) กรณีใบสําคัญรับรองที่ออกให้แก่เรือ ที่เดินทางระยะสั้น ซึ่งไม่เคยได้รับการขยายอายุ
ใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดข้างต้น เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับสามารถ
ขยายอายุใบสําคัญรับรองออกไปได้ไม่เกิน ๑ เดือน เมื่อการตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่เสร็จสิ้น
ให้ออกใบสําคัญรับรองใหม่โดยกําหนดอายุ ดังนี้
(ก) สําหรับเรือโดยสาร ให้มีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันหมดอายุของใบสําคัญ
รับรองเดิมก่อนมีการขยายอายุ
(ข) สําหรับเรือสินค้าให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันหมดอายุของใบสําคัญรับรองเดิม
ก่อนมีการขยายอายุ
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(๖) ในสถานการณ์พิเศษ (Special circumstances) ที่เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับ เห็นว่าไม่จําเป็นต้องออกใบสําคัญรับรองใหม่โดยใช้วันหมดอายุของใบสําคัญรับรองเดิม
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๑) (ข) ข้อ ๑๓ (๔) และข้อ ๑๓ (๕) ให้ออกใบสําคัญรับรองใหม่
โดยกําหนดอายุ ดังนี้
(ก) สําหรับเรือโดยสารให้มีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันเสร็จสิ้นการตรวจเรือ
เพื่อออกใบสําคัญรับรองใหม่
(ข) สําหรับเรือสินค้าให้มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันเสร็จสิ้นการตรวจเรือเพื่อออก
ใบสําคัญรับรองใหม่
(๗) กรณีการตรวจเรือประจําปี การตรวจเรือช่วงกลางอายุ หรือการตรวจเรือตามรอบระยะเวลา
เสร็จสิ้นก่อนช่วงเวลาที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับนี้ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(ก) แก้ไขวันครบรอบปีที่แสดงไว้ในใบสําคัญรับรองที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสลักหลังลงวันที่
ซึ่งต้องไม่เกิน ๓ เดือน หลังจากวันที่เสร็จสิ้นการตรวจเรือ
(ข) กระทําการตรวจเรือประจําปี การตรวจเรือช่วงกลางอายุ การตรวจเรือตามรอบ
ระยะเวลาโดยใช้วันครบรอบปีที่กําหนดขึ้นใหม่
(ค) หากมีการตรวจเรือประจําปี หรือการตรวจเรือช่วงกลางอายุ หรือการตรวจเรือ
ตามรอบระยะเวลาอย่า งน้ อย ๑ ครั้ ง ซึ่ง มี ช่ว งห่ างระหว่ างการตรวจเรื อ ไม่เ กิ นกว่ าที่ กํ าหนดไว้ ใ น
กฎข้อบังคับนี้ ให้คงวันหมดอายุไว้เช่นเดิมได้
(๘) ใบสําคัญรับรองที่ออกให้ภายใต้กฎข้อบังคับนี้ ให้สิ้นผลในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่สามารถกระทําการตรวจเรือหรือการตรวจสภาพให้เสร็จสิ้นได้ภายในกําหนดเวลา
ที่ระบุไว้ในข้อ ๗ (๑) ข้อ ๘ (๑) (ก) ข้อ ๘ (๒) (ก) และข้อ ๘ (๓) (ก) ของกฎข้อบังคับนี้
(ข) ไม่มีการสลักหลังใบสําคัญรับรองตามข้อกําหนดของกฎข้อบังคับนี้
(ค) มีการเปลี่ยนสัญชาติเรือ
(๙) เว้ น แต่ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๑๓ (๑) ใบสํ า คั ญ รั บ รองความปลอดภั ย ของเรื อ โดยสาร
ให้มีอายุไม่เกิน ๑๒ เดือน ใบสําคัญรับรองการต่อเรือเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า ใบสําคัญรับรอง
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า และใบสําคัญรับรองวิทยุเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
ให้มีอายุตามที่เจ้าพนักงานตรวจเรือหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับกําหนด แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี ใบสําคัญรับรอง
การยกเว้นให้มีอายุไม่เกินกว่าอายุของใบสําคัญรับรองที่อ้างถึง
ข้อ ๑๔ เรือที่โดยปกติไม่ได้ใช้ในการเดินระหว่างประเทศ แต่มีเหตุจําเป็นที่ต้องเดินระหว่างประเทศ
เพียงเที่ยวเดียว (Single International voyage) ให้ได้รับยกเว้นข้อกําหนดในการตรวจเรือตามอนุสัญญา
และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้องได้ หากมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับการเดินทางนั้น
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สถานีผลิตลอยน้ํา สถานที่เก็บกักและสูบถ่าย (Floating Production Storage and Offloading
Facilities, FPSOs) และชุดเก็บกักลอยน้ํา (Floating Storage Units, FSUs) ซึ่งสามารถขับเคลื่อน
ได้ด้วยตัวเองและเดินระหว่างประเทศ ให้ถือเป็นเรือสินค้าตามกฎข้อบังคับนี้ และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดอนุสัญญา กฎข้อบังคับนี้ และกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสถานีผลิตลอยน้ํา สถานที่เก็บกักและสูบถ่าย และชุดเก็บกักลอยน้ํา โดยองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับ ให้สามารถตรวจสภาพภายนอกใต้แนวน้ําในขณะที่เรือลอยน้ําได้ โดยองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับต้องเสนอกําหนดเวลาและวิธีการตรวจต่อกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณาอนุญาต
การตรวจสถานีผลิตลอยน้ํา สถานที่เก็บกักและสูบถ่าย และชุดเก็บกักลอยน้ําโดยเจ้าพนักงานตรวจเรือ
ของกรมเจ้ า ท่ า ให้ ส ามารถตรวจสภาพภายนอกใต้ แ นวน้ํ า ในขณะที่ เ รื อ ลอยน้ํ า ได้ โดยเจ้ า ของเรื อ
ต้องเสนอกําหนดเวลาและวิธีการตรวจต่อกรมเจ้าท่า เพื่อพิจารณาอนุญาต
กรณีเรือในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อน (Ship which embodies features of a novel kind)
สามารถยกเว้น ข้อ กํา หนดในบทที่ II-1 การต่อ เรือ - โครงสร้า ง การแบ่ง ระวางและความทรงตัว
การติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า บทที่ II-2 การต่อเรือ - การป้องกัน ตรวจจับและดับเพลิงไหม้ บทที่ III
อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการจัดแผนผังระบบการช่วยชีวิต บทที่ IV การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของอนุสัญญาได้
หากว่าการบังคับใช้จะส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบของเรือ อย่างไรก็ตาม เรือนั้นต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดหรื อ มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ที่ เ จ้ า พนั ก งานตรวจเรื อ หรื อ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับกําหนด และต้องรายงานรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลต่าง ๆ ของการยกเว้นต่อองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๕ แบบใบสําคัญรับรองและบันทึกรายการอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๖ ใบสําคัญรับรองที่ออกตามกฎข้อบังคับนี้ ต้องเก็บรักษาไว้บนเรือและพร้อมสําหรับ
การตรวจสอบตลอดเวลา
ข้อ ๑๗ อัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจเรื อ เพื่อออกหรือสลั กหลังใบสําคัญรับรอง
ให้เป็นไปตามภาคผนวกของกฎข้อบังคับนี้
กรณี ที่ ก ารตรวจและออกใบสํ า คั ญ รั บ รองกระทํ า โดยองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ จั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมตามกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือที่ว่าด้วยองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ข้อ ๑๘ เรือโดยสารและเรือสินค้าที่เดินภายในประเทศซึ่งเจ้าของประสงค์จะขอรับใบสําคัญรับรอง
ตามกฎข้อบังคับนี้ ให้นํากฎข้อบังคับนี้ไปบังคับใช้ได้โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๙ ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือโดยสาร ใบสําคัญรับรองการต่อเรือเพื่อความปลอดภัย
ของเรือสินค้า ใบสําคัญรับรองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า ใบสําคัญรับรองวิทยุเพื่อความปลอดภัย
ของเรือสินค้า ใบสําคัญรับรองความปลอดภัยของเรือสินค้า และใบสําคัญรับรองการยกเว้นของกรมเจ้าท่า
หรื อ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ซึ่ ง ออกให้ ก่ อ นกฎข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละยั ง ไม่ ห มดอายุ
ให้สามารถใช้ได้ต่อไปจนครบอายุของใบสําคัญรับรองนั้น
ข้อ ๒๐ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามกฎข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

ภาคผนวก
อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจเรื อ เพื่ อ ออกหรื อ สลั ก หลั ง ใบสํ า คั ญ รั บ รองความปลอดภั ย ของเรื อ โดยสาร
ใบสําคัญรับรองการต่อเรือเพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า ใบสําคัญรับรองอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเรือสินค้า
ใบสํ า คั ญ รั บ รองวิ ท ยุ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของเรื อ สิ น ค้ า ใบสํ า คั ญ รั บ รองความปลอดภั ย ของเรื อ สิ น ค้ า
และใบสําคัญรับรองการยกเว้น
ตรวจเรือเพื่อออกใบสําคัญรับรอง
ครั้งละ (บาท)
ขนาดต่ํากว่า ๕๐๐
๕๐๐
ขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
ขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
ขนาดตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
ขนาดตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
ขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป
๒๐,๐๐๐
ขนาดตันกรอสส์

ตรวจเรือเพื่อสลักหลัง
ครั้งละ (บาท)
๒๕๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

