
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําสั่งกรมเจ้าทา่ 
ที่ ๓๗๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง การต่อ ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง๑ 
   

 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามข้อ ๑๓ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไร้การควบคุมเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดต่อ 
ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เว้นแต่จะมีหนังสือ
รับรองจากกรมเจ้าท่า และเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออก
คําสั่งไว้ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  การต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) ให้ผู้ที่ประสงค์จะต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงยื่นคําขอหนังสือ

รับรอง ณ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือสํานักมาตรฐานเรือ 
(๒) เมื่อได้รับคําขอตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหรือ

ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือรวบรวมรายชื่อผู้ย่ืนคําขอโดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า แจ้งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวันทําการ และ
ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการต่อเรือได้หรือไม่ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) ภายในหนึ่งวันทําการเพื่อให้กรมประมงพิจารณา ว่าสามารถให้ดําเนินการต่อเรือดังกล่าวได้
หรือไม่ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือสอบถามจากกรมเจ้าท่า 

(๓) เมื่อได้รับแจ้งจากกรมประมงแล้วให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
แจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหนึ่งวันทําการ และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือ
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดําเนินการดังนี้ 

(๓.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการต่อเรือได้ มอบให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ
ภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการต่อเรือได้ 

(๓.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการต่อเรือได้ภายใน
สามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการต่อเรือได้ 

(๔) เมื่อเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองตาม (๓.๑) แล้วจึงจะสามารถดําเนินการ
ต่อเรือได้ และเมื่อเจ้าของเรือจะเริ่มดําเนินการต่อเรือต้องแจ้งแผนกําหนดการต่อเรือจนกระทั่งการ
ต่อเรือแล้วเสร็จต่อกรมเจ้าท่า 

ในกรณีที่เป็นการต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงซึ่งมีขนาดความ
ยาวตลอดลําต้ังแต่ ๒๔ เมตร ขึ้นไป ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือ (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง/หน้า ๖๘/๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการตรวจสอบการต่อเรือในแต่ละขั้นตอนได้แก่ การวางกระดูกงู การติดต้ัง
เครื่องยนต์และการทดลองเรือเมื่อเรือต่อแล้วเสร็จ ให้เจ้าของเรือยื่นหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้า
ท่าโดยสํานักมาตรฐานเรือ หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา แล้วแต่กรณี และเจ้าหน้าที่ของกรม
ประมงหรือประมงจังหวัดเป็นผู้ร่วมตรวจสอบ พร้อมทั้งให้บันทึกภาพการดัดแปลงเรือในแต่ละ
ขั้นตอนไว้เป็นหลักฐาน 

(๕) เมื่อได้ดําเนินการต่อเรือเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าของเรือยื่นคําขอเพื่อขอให้ตรวจเรือ
และขอจดทะเบียนเรือ ณ กรมเจ้าท่า หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่อไป และให้นายทะเบียน
เรือหมายเหตุช่ือเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและกรมประมง ที่ทําการตรวจสอบการต่อเรือร่วมกันไว้ใน
ทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใช้เรือไว้ด้วย 

(๖) การต่อเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มิได้มุ่งหมายเพื่อการจดทะเบียน
เรือไทย ให้ผู้ต่อเรือแจ้งต่อกรมเจ้าท่าและกรมประมงภายใน ๑๕ วัน นับแต่มีการว่าจ้างให้ต่อเรือ 
โดยแสดงหลักฐานการว่าจ้างสัญญาต่อเรือและรายชื่อประเทศที่เรือนั้นประสงค์จะจดทะเบียน และ
เมื่อเรือดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วเสร็จให้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าและกรมประมงภายใน ๑๕ วัน โดย
แนบสําเนาหนังสือหรือเอกสารการจดทะเบียนเรือมาด้วย 

(๗) กรณีที่ต่อเรือในต่างประเทศ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตาม (๕) และ (๖) 
แต่ผู้ยื่นคําขอต้องส่งมอบหลักฐานการต่อเรือในขั้นตอนของการวางกระดูกงู การติดตั้งเครื่องยนต์ 
การทดลองเรือเป็นภาพถ่าย หรือวีดีทัศน์ และหนังสือรับรองการต่อเรือจากอู่หรือผู้ต่อเรือ และให้
นายทะเบียนเรือหมายเหตุในใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือระบุ วันที่ต่อเรือ ช่ืออู่หรือผู้ต่อเรือ
และประเทศที่ต่อเรือด้วย 

 
ข้อ ๒  การดัดแปลงเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) การดัดแปลงเรือ หมายความว่า การดําเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเรือแล้วมี

ผลทําให้รายการสําคัญของเรือ ได้แก่ ความยาวตลอดลํา ความยาวฉาก ความกว้าง ความลึก ตันกรอส 
ตันเนต อย่างหนึ่งอย่างใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

(๒) ให้ผู้ที่ประสงค์จะดัดแปลงเรือสามารถยื่นคําขอหนังสือรับรอง ณ สํานักมาตรฐาน
เรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

(๓) เมื่อได้รับคําขอตาม (๒) แล้ว ให้ผู้ อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือหรือ
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารวบรวมรายชื่อผู้ยื่นคําขอ โดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าแจ้งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวัน
ทําการ และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้
ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการดัดแปลงเรือได้หรือไม่ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ภายในหนึ่งวันทําการ เพื่อให้กรมประมงพิจารณาว่าสามารถให้ดําเนินการ
ดัดแปลงเรือได้หรือไม่ ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือ
สอบถามจากกรมเจ้าท่า 

(๔) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมงแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ แจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหนึ่งวันทําการ และให้ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาหรือผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือดําเนินการดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการดัดแปลงเรือได้ มอบให้แก่ผู้ย่ืน
คําขอภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้ 

(๔.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้
ภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการดัดแปลงเรือได้ 

(๕) เมื่อเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองให้สามารถดําเนินการดัดแปลงเรือได้แล้ว 
จึงจะสามารถดําเนินการดัดแปลงเรือได้ และเมื่อเจ้าของเรือจะเริ่มดําเนินการดัดแปลงเรือต้องแจ้ง
แผนกําหนดการดัดแปลงเรือจนกระทั่งเรือแล้วเสร็จต่อกรมเจ้าท่า 

ในกรณีที่เป็นการดัดแปลงเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงซึ่งมีขนาด
ความยาวตลอดลําต้ังแต่ ๒๔ เมตร ขึ้นไป ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับสําหรับ
การตรวจเรือ (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๖) ในการตรวจสอบการดัดแปลงเรือจนกระทั่งการดัดแปลงเรือแล้วเสร็จ ให้
เจ้าของเรือยื่นหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าโดยสํานักมาตรฐานเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขา แล้วแต่กรณี และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือประมงจังหวัด เพื่อตรวจสอบทั้งในขั้นตอนการ
เริ่มการดัดแปลงเรือ ระหว่างการดัดแปลงเรือ และการทดลองเรือเมื่อดัดแปลงเรือแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
ให้บันทึกภาพการดัดแปลงเรือในแต่ละขั้นตอนไว้เป็นหลักฐาน 

(๗) เมื่อได้ดัดแปลงเรือเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าของเรือยื่นคําขอเพื่อขอให้ตรวจเรือและ
ขอจดทะเบียนการดัดแปลงเรือ ณ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือกรมเจ้าท่า ต่อไป และให้
นายทะเบียนหมายเหตุช่ือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและกรมประมงที่ทําการตรวจสอบการดัดแปลงเรือไว้
ในทะเบียนเรือหรือใบอนุญาตใช้เรือไว้ด้วย 

(๘) การดัดแปลงเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มิได้มุ่งหมายเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตใช้เรือหรือขอจดทะเบียนเรือไทย ให้ดําเนินการตามข้อ ๒ ตามคําสั่งฉบับนี้ด้วย 

 
ข้อ ๓  การเปลี่ยนประเภทเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) การเปลี่ยนประเภทเรือเข้า หมายความว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทเรือให้

เป็นเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๒) การเปลี่ยนประเภทเรือออก หมายความว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทเรือให้

เป็นเรือประเภทอื่นที่มิใช่เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๓) การยื่นขอเปลี่ยนประเภทเรือต้องระบุว่าเป็นการเปลี่ยนประเภทเรือเข้าหรือเป็น

การเปลี่ยนประเภทเรือออก โดยให้เจ้าของเรือสามารถยื่นคําขอหนังสือรับรองได้ ณ สํานักมาตรฐาน
เรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

(๔) เมื่อได้รับคําขอตาม (๓) แล้ว ให้ผู้ อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ หรือ
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต้องรวบรวมรายชื่อผู้ย่ืนคําขอ โดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวันทําการ 
จากนั้นผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้หรือไม่ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ภายในหนึ่งวันทําการ เพื่อให้กรมประมงพิจารณาว่าสามารถให้ดําเนินการ
เปลี่ยนประเภทเรือได้หรือไม่ ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือ
สอบถามจากกรมเจ้าท่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมงแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือแจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานเรือ หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหนึ่งวันทําการ และให้ผู้อํานวยการสํานัก
มาตรฐานเรือ หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดําเนินการดังนี้ 

(๕.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้ มอบ
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการเปลี่ยน
ประเภทเรือได้ 

(๕.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการเปลี่ยนประเภท
เรือได้ภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้ 

(๖) เมื่อเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองให้สามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้
แล้วจึงจะสามารถดําเนินการเปลี่ยนประเภทเรือได้ และเมื่อเจ้าของเรือจะเริ่มดําเนินการเปลี่ยน
ประเภทเรือ ต้องแจ้งแผนกําหนดการเปลี่ยนประเภทเรือจนกระทั่งเรือแล้วเสร็จต่อกรมเจ้าท่า 

กรณีที่เป็นการเปลี่ยนประเภทเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เป็นเรือ
ที่มีขนาดความยาวตลอดลําต้ังแต่ ๒๔ เมตร ขึ้นไป ให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ
สําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๗) ในการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือจนกระทั่งดําเนินการเปลี่ยนประเภท
เรือแล้วเสร็จ ให้เจ้าของเรือยื่นหนังสือเพื่อเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า โดยสํานักมาตรฐานเรือหรือ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา แล้วแต่กรณี และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรือประมงจังหวัด เพื่อ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งให้บันทึกภาพการเปลี่ยนประเภทเรือไว้เป็นหลักฐาน 

(๘) เมื่อได้เปลี่ยนประเภทเรือเสร็จแล้ว ให้เจ้าของเรือหรือผู้แทนย่ืนคําขอเพื่อขอให้
ตรวจเรือและขอเปลี่ยนแปลงประเภทเรือ ณ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือกรมเจ้าท่า ต่อไปและ
ให้หมายเหตุช่ือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและกรมประมงที่ทําการตรวจสอบไว้ในทะเบียนเรือหรือ
ใบอนุญาตใช้เรือไว้ด้วย 

(๙) กรณีการเปลี่ยนประเภทเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มิได้มุ่งหมาย
เพื่อจดทะเบียนเรือไทย ให้ดําเนินการตามข้อ ๓ ตามคําสั่งนี้ด้วย 

 
ข้อ ๔  การทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๑) ให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคําขอหนังสือรับรองให้ทําลายเรือประมงตามกฎหมายว่า

ด้วยการประมง ย่ืนคําขอ ณ สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 
(๒) เมื่อได้รับคําขอตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือ

ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารวบรวมรายชื่อผู้ยื่นคําขอโดยทําเป็นหนังสือผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า แจ้งผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือภายในหนึ่งวัน
ทําการ และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือทําหนังสือสอบถามกรมประมงว่าสามารถให้
ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการทําลายเรือได้หรือไม่ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ภายในหนึ่งวันทําการเพื่อให้กรมประมงพิจารณา ว่าสามารถให้ดําเนินการ
ทําลายเรือได้หรือไม่ ก่อนแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบภายในสามวันทําการหลังจากได้รับหนังสือสอบถาม
จากกรมเจ้าท่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมงแล้ว ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ แจ้งต่อไปยังสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่าภายในหนึ่งวันทําการ และให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือหรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดําเนินการดังนี้ 

(๓.๑) จัดทําหนังสือรับรองว่าสามารถดําเนินการทําลายเรือได้ มอบให้แก่ผู้ย่ืน
คําขอภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าสามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้ 

(๓.๒) จัดทําหนังสือแจ้งผู้ย่ืนคําขอว่าไม่สามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้
ภายในสามวันทําการ ในกรณีที่กรมประมงแจ้งว่าไม่สามารถให้ดําเนินการทําลายเรือได้ 

(๔) เมื่อเจ้าของเรือได้รับหนังสือรับรองให้สามารถดําเนินการทําลายเรือได้แล้วจึงจะ
สามารถดําเนินการทําลายเรือได้ และเมื่อเจ้าของเรือจะเริ่มดําเนินการทําลายเรือต้องแจ้งแผน
กําหนดการทําลายเรือ จนกระทั่งทําลายเรือแล้วเสร็จและระบุรายละเอียดวิธีการทําลายเรือด้วย 

(๔.๑) กรณีเป็นเรือไม้ ให้ระบุว่าทําการรื้อเอาไม้ไปใช้ในกิจการอย่างใด หรือเอา
เรือไปจมทําปะการังเทียม หรือลากเรือขึ้นฝั่งเพื่อนําไปยุบหรือเพื่อนําวัสดุไปใช้ประโยชน์ในทางใด 

(๔.๒) กรณีเป็นเรือที่ต่อด้วยวัสดุเหล็กหากจะทําลายเรือโดยการยุบเป็นเศษ
เหล็ก ให้ดําเนินการได้เฉพาะที่อู่ต่อเรือที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าเท่านั้น โดยให้คํานึงถึง
ผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมข้างเคียงด้วย 

(๕) ให้เจ้าของเรือยื่นหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า โดยสํานักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือหรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณีและเจ้าหน้าที่กรมประมงหรือประมง
จังหวัด เพื่อร่วมทําการตรวจสอบการทําลายเรือจนกระทั่งทําลายเรือแล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้บันทึกภาพ
การทําลายไว้เป็นหลักฐาน 

(๖) ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและกํากับดูแลการทําลายเรือในกรณีต่าง ๆ ด้วยความ
ระมัดระวังและติดตามสถานะของการดําเนินการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้มีความแน่ชัดว่า
เรือลําดังกล่าวได้ดําเนินการตามที่ร้องขอจริง 

(๗) ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมทําการบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือเอกสารอื่น ๆ 
ที่สามารถยืนยันกระบวนการทําลายเรือตามที่มีการย่ืนคําขอจริงจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และ
หลังจากนั้นให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันทราบ ก่อนส่งสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

(๘) กรณีการนําเรือไปทําลายที่ต่างประเทศ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตาม
ขั้นตอน ตามข้อ ๔ (๔) (๕) (๖) และ (๗) แต่ผู้ย่ืนคําขอต้องส่งมอบหลักฐานการแจ้งออกจากน่านน้ําไทย 
หนังสือรับรองการเดินเรือที ่จะทําลายจากประเทศไทยไปยังประเทศที่ดําเนินการทําลายเรือ 
พร้อมหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ให้มั่นใจได้ว่าเรือลําดังกล่าวได้มีการทําลายเรือตามที่ยื่นคําขอจริง
ให้แก่สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ศรศักด์ิ  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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