เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบการขนส่งทางทะเล
หรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) (๕) และ (๖) ของข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบ
กิจการอู่เรือ พ.ศ. ๒๕๕๔
“(๔) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือสาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๕) สาเนาโฉนดที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดนิ หรือสัญญาเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการอู่เรือ
(๖) สาเนาใบอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า (ถ้ามี)”
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกแบบ พว. ๖ ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ
และการจดทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบการขนส่ งทางทะเลหรือ ผู้ ป ระกอบกิ จการอู่ เรือ พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ใช้แบบ พว. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แบบ พว. ๖
คำขอจดทะเบียน
 ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงทะเล
 เจ้าของเรือ  ผู้ใช้เรือ

รับที…
่ …………………………….
วันที่....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้กรอก)

 ผู้ประกอบกิจกำรอู่เรือ

เขียนที่ ............................................................................
วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. ............
๑. ชื่อที่ใช้ในการประกอบการ (ในกรณีที่ประกอบกำรในฐำนะสำขำหรือตัวแทน ให้ระบุชื่อสำนักงำนใหญ่
หรือตัวกำรด้วย) .........................................................................................................................................
๒. ประเภทกิจการ
 บุคคลธรรมดา (กรอกข้อมูลในข้อ ๓.)
 ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งไม่ได้จดทะเบียน (กรอกข้อมูลในข้อ ๓.)
 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
 ห้างหุ้นส่วนจากัด (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
 บริษัทจากัด (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
 บริษัทมหาชนจากัด (กรอกข้อมูลในข้อ ๔.)
๓. ชื่อ ..................................................................................... อายุ ............... ปี สัญชาติ .. ..............................
ที่อยู่ อาคาร ................................................................................................... ชั้นที่ ......................................
เลขที่ ................... หมู่ ................ ซอย/ตรอก .............................................. ถนน .......................................
แขวง/ตาบล ............................................................ เขต/อาเภอ ............................................ ......................
จังหวัด...................................................................... โทรศัพท์ .................................................................... ..
โทรสาร ................................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ................................................
๔.  ผู้จัดการ
 ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
ชื่อ .................................................................................. อายุ ................... ปี สัญชาติ .................................
ที่อยู่ อาคาร .................................................................................................. ชั้นที่ ..................... ..................
เลขที่ ..................... หมู่ ................ ซอย/ตรอก ................................................. ถนน .......................................
แขวง/ตาบล ............................................................ เขต/อาเภอ ............................................ ......................
จังหวัด .................................................................... โทรศัพท์ .......................................................................
โทรสาร ................................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ............................. ...................
๕. (ก) ที่ตั้งสานักงานใหญ่
ที่อยู่ อาคาร .................................................................................................... ชั้นที่ .....................................
เลขที่...................... หมู่ ................ ซอย/ตรอก .............................................. ถนน .....................................
แขวง/ตาบล ............................................................. เขต/อาเภอ ........................................... ......................
จังหวัด ..................................................................... โทรศัพท์ .................................................... ..................
โทรสาร..................................................................... จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ...............................................

๒
(ข) ที่ตั้งสานักงานสาขา (ถ้ามี)
ลำดับที่
เลขที่
ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

๖. ประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็น  ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล ประเภท
 เจ้าของเรือ
 ผู้ใช้เรือ
 ผู้ประกอบกิจการอู่เรือ
๗. สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ............................. หมู่ที่ .................. ถนน ................................................
แขวง/ตาบล ................................... เขต/อาเภอ ........................................ จังหวัด ......................................
๘. จานวนทุนเรือนหุ้นหรือจานวนทุนจดทะเบียน
(ก) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด
มีทุนเรือนหุ้น ................................... บาท (..................................................................)
(ข) กรณีบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
มีทุนเรือนหุ้น.................................... บาท (...................................................................)
๙. จานวนเงินทุนที่ชาระแล้ว ...................................... บาท (....................................................................)
๑๐. ในกรณียื่นคาขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอมาด้วยแล้ว คือ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอหรือเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
 หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแสดง
วัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของสานักงานและสถานประกอบกิจการ
 แผนผังบริเวณของสถานประกอบกิจการอู่เรือแสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดินโดยแสดงด้วยระยะ
และหน่วยการวัดคานวณเป็นมาตราเมตริก มาตราส่วนตามความเหมาะสม
 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
 สาเนาโฉนดที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการอู่เรือ
 สาเนาใบอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า (ถ้ามี)
 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
(๑) ............................................................................................................................................
(๒) ............................................................................................................................................
(๓) ............................................................................................................................................

๓
๑๑. ข้อมูลอุปกรณ์ประจาอู่เรือ
 กว้านดึงเรือ ขนาด .................. จานวน ..................  โบกี้ลากเรือ จานวน ...................
 Mobile Crane ขนาด ................. จานวน .............  รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด .......... จานวน .........
 เครื่องตัดเหล็ก จานวน .......................
 เครื่องดัดเหล็ก จานวน .................
 เครื่องเชื่อม จานวน ...................
 เครื่องพ่นสี จานวน .......................
 ปั๊มลม จานวน ...........................
 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง จานวน .................
 รอกโซ่ จานวน ...........................
 อื่น ๆ ..................................
๑๒. ข้อมูลประเภทของอู่เรือ
 อู่ต่อเรือ  อู่แห้ง  อู่ลอย  คานเรือ  อื่น ๆ ..........................
๑๓. ข้อมูลพื้นที่ของอู่เรือ
พื้นที่บนบก ......................................... ตารางเมตร พื้นที่ในน้า ....................................... ตารางเมตร
ขนาดของอู่เรือ กว้าง ............................ เมตร ยาว ............................. เมตร
๑๔. ข้อมูลประเภทวัสดุที่ใช้ต่อ/ซ่อม  ไม้
 เหล็ก  ไฟเบอร์กลาส  อื่น ๆ ...............
๑๕. ข้อมูลประเภทเรือที่ต่อ/ซ่อม
 TANKER  BULK CARRIER  PASSENGER
 FISHING  อื่นๆ .........................................................
๑๖. ขนาดเรือใหญ่สุดที่ทางอู่เรือรับได้ ...................................... ตันกรอส หรือ ........................ เดทเวทตัน
๑๗. ปริมาณเรือที่อู่เรือรองรับได้ ........................... ลา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในคาขอนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ยื่นคาขอ**
(..................................................................)
๑๘. ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ผู้ตรวจสอบเอกสาร)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................
ตาแหน่ง .......................................................
๑๙. ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ผู้ตรวจสอบสถานที่)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
ตาแหน่ง ......................................................

๔
๒๐. คาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ (ผู้มีอานาจลงนาม)
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
 แก้ไข ตามรายการต่อไปนี้ .........................................................................
ลงชื่อ ............................................................
ตาแหน่ง .......................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่
๒๑.  ได้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนแล้ว เลขที่ .............................. ลงวันที่ ..............................
 ได้ออกหนังสือแจ้งการไม่อนุญาตแล้ว
เลขที่ ............................. ลงวันที่ ...............................
ลงชื่อ ............................................................
ตาแหน่ง .......................................................
พนักงานเจ้าหน้าที่

**ในกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นผู้ทาการแทน ให้มีหนังสือมอบอานาจของผู้ขอแนบมาด้วย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันพบว่าการกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอ
ประกอบกิจการอู่เรือต้องยื่นแผนผังบริเวณสถานประกอบกิจการอู่เรือและแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบ
กิจการอู่เรือตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบข้อมูลของกรมเจ้าท่า
ซึ่งต้องดาเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียน เป็นเหตุให้การจดทะเบียนเกิดความล่าช้า
และได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมควรกาหนดให้ผู้ ยื่นคาขอประกอบกิจการอู่เรือยื่นเอกสารแสดงการประกอบกิจการ
โรงงาน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการทาประโยชน์ในที่ดินหรือสถานประกอบกิจการดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้
ฐานข้ อมู ล ในการตรวจสอบก่ อนการจดทะเบี ย นของกรมเจ้ าท่ าเป็ น ไปอย่างครบถ้ ว น จึ งจ าเป็ น ต้ องออก
กฎกระทรวงนี้

