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ระเบียบกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือ
และการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 54/3 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๔/๒ วรรคสาม
และมาตรา 54/10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมเจ้าท่า
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกรมเจ้ า ท่ า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไข
ในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์
การแจ้งงดใช้เรือ และการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับ
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เรือประมง” หมายความว่า เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ทําการประมง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําในทางการค้า
“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา” หมายความว่า เรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรืออื่น
หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ข้อ ๖ ภายใต้หมวดนี้
“เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา” ได้แก่
(๑) เรือขนถ่ายเพื่อการประมง หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ํา ขนส่งสัตว์น้ํา
แปรรูปสัตว์น้ํา หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีระบบเครื่องทําความเย็น
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(๒) เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น หมายความว่ า เรื อ ที่ ใช้ สํ า หรั บ การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า
ขนส่งสัตว์น้ํา แปรรูปสัตว์น้ํา หรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเป็นการเฉพาะ โดยมีระบบเครื่องทําความเย็น
“เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป” หมายความว่า เรือใด ๆ ที่มีดาดฟ้าหลายดาดฟ้า หรือดาดฟ้าเดี่ยว
ก็ตาม ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับการขนส่งสินค้าแห้งทั่วไป โดยไม่มีระบบเครื่องทําความเย็น
ข้อ ๗ การขอเปลี่ยนประเภทเรือหรือประเภทการใช้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือ
ผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย ยื่นคําร้องด้วยแบบ ก.๕ เป็นรายลําต่อนายทะเบียนเรือพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ใบทะเบียนเรือไทย
(๒) ใบอนุญาตใช้เรือ
(๓) หนังสือรับรองจากกรมประมง
(๔) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
(๕) รายงานผลการตรวจเรือร่วมระหว่างเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่กรมประมง
(๖) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมายื่นคําร้องด้วยตนเอง ให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทุกคนลงลายมือชื่อในคําร้อง ก.๕ พร้อมกับนําสําเนาบัตรประจําตัวบุคคล ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้มายื่นคําร้องด้วยตนเอง ให้มอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาดําเนินการ
แทนด้วยใบมอบอํานาจ แบบ บ.๙๒ หรือด้วยหนังสือมอบอํานาจอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองนั้น และให้ผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําร้อง ก.๕ โดยต้องนําสําเนาบัตรประจําตัว
บุ คคลของผู้ รับมอบอํ านาจพร้อมด้ วยสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วบุ คคลของเจ้าของหรือผู้ ครอบครอง ซึ่ งรับรอง
สําเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือมูลนิธิต่าง ๆ ให้ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตราประจํ า สํ า นั ก งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ในคํ า ร้ อ ง ก.๕ โดยต้ อ งนํ า
สําเนาบัตรประจําตัวบุคคล พร้อมด้วยสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่ เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองรับรองสําเนาถูกต้อง
มอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว มิได้มายื่นคําร้องด้วยตนเอง
ให้มอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาดําเนินการแทนด้วยใบมอบอํานาจ แบบ บ.๙๒ หรือด้วยหนังสือมอบอํานาจ
อันชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลนั้น และให้ผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําร้อง ก.๕ โดยต้อง
นํ าสําเนาบั ต รประจําตั วบุ ค คลของผู้ รับ มอบอํ านาจ พร้อ มด้ วยสํ าเนาหนั งสื อ รับ รองการจดทะเบี ย น
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ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๘) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
เป็ น ผู้ ลงลายมื อชื่ อ ในคํ าร้ อง ก.๕ หรื อจะใช้ ห นั งสื อ ราชการของส่ วนราชการนั้ น มอบหมายให้ ผู้ ใด
มาดําเนินการแทนก็ได้
(๙) การลงลายมือชื่อและการประทับตราประจําสํานักงานของเจ้าของหรือผู้ครอบครองในคําร้อง
ก.๕ หรื อ ใบมอบอํ า นาจหรื อ หนั งสื อ มอบอํ านาจของเจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองดั ง กล่ า ว ให้ จั ด การ
ลงลายมือชื่อและประทับตราประจําสํานักงานเพิ่มไว้ให้เพียงพอแก่การตัดเป็นหลักฐานลงสมุดทะเบียน
(๑๐) ผลการอนุมัติแบบแปลนเรือซึ่งได้รับการอนุมัติจากสํานักมาตรฐานเรือ ในกรณีที่เรือดังกล่าว
มีขนาดตั้งแต่ 24 เมตร ตามกฎข้อบังคับหรือข้อบังคับออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ภาพถ่ายแสดงเรือเต็มลํา กราบซ้ายและกราบขวาของเรือ ชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจําเรือ อัตลักษณ์เรือ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือและหมายเลขเครื่อง
เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนเรือแจ้งเจ้าพนักงานตรวจเรือ
เพื่อดําเนินการตรวจเรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดําเนินการตรวจเรือตามหมวดนี้ เจ้าพนั กงานตรวจเรือจะต้องแจ้งกรมประมง หรือ
สํานักงานประมงพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจร่วมกัน
ภายหลังจากการดําเนินการตรวจร่วมกันระหว่างเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่กรมประมง
ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดทํารายงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงเรือ และให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดส่งรายงานดังกล่าวให้นายทะเบียนเรือเพื่อดําเนินการต่อไป
เมื่อนายทะเบียนเรือได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งและพิจารณารายงานของเจ้าพนักงานตรวจเรือ
ตามวรรคสี่แล้ว เห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้ ให้นายทะเบียน
หมายเหตุเปลี่ยนแปลงรายการในใบทะเบียนเรือไทย โดยประทับตราคําว่า “มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว”
ด้วยหมึกสีแดงไว้ตรงบริเวณที่มีการแก้นั้น แล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนประเภทเรือหรือประเภทการใช้
ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ โดยกรอกข้อความหมายเหตุว่า
“ได้เปลี่ยน..................เป็น.........................เมื่อวันที่................
ที่ทําการ...................
นายทะเบียนเรือ”
เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเครื่องพิมพ์ที่ช่องหมายเหตุ โดยในช่องว่างเหนือคําว่า “นายทะเบียนเรือ”
ให้นายทะเบียนเรือ ณ ที่ทําการนั้นลงนามและประทับตรากํากับ เสร็จแล้วจัดทํารายงานและการอื่น ๆ
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พร้อมทั้งให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนในอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แล้วหมายเหตุ
การเรียกเก็บเงินไว้ในคําร้อง
ในกรณีเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นเหตุให้ขนาดตันกรอสเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของเรือ
ดําเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือตามที่กําหนดไว้ใน หมวด ๒
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเรือไทย ให้เจ้าของเรือประมงที่ได้ยื่นขอใบอนุญาต
ทําประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทําการประมง ตามความในมาตรา ๕๔/๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย
พุ ทธศั ก ราช 2481 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยพระราชกํ า หนดแก้ ไขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญญั ติ เรื อ ไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องขอเปลี่ยนประเภทเรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งการไม่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงจากกรมประมง
หากพ้ น กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง และปรากฏว่ า เจ้ า ของเรื อ มิ ได้ ม าแจ้ ง งดใช้ เรื อ
ตามระเบียบนี้ด้วย ให้นายทะเบียนเรือมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจาก
สมุดทะเบียนเรือไทย
ข้อ ๙ ภายใต้หมวดนี้ ให้ใช้บังคับกับเรือที่มีการเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่าย
สัตว์น้ําเป็นเรืออื่น หรือการเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ดังนี้
(๑) การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรือบรรทุกคนโดยสาร
(๒) การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป
(๓) การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรือดัน-ลากจูง
(๔) การเปลี่ ยนเรือ ประเภทเรือ ประมงหรือ เรือ ขนถ่ายสัตว์น้ํ าเป็ น เรือ อื่น ที่ ไม่ใช่เรือ โดยสาร
เรือบรรทุกสินค้า หรือเรือดัน - ลากจูง
(๕) การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือประมง
(๖) การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรือบรรทุกคนโดยสาร ต้องมี
ลักษณะตามข้อกําหนด ดังนี้
(๑) กรณี เรือ ขนถ่ายสัตว์น้ํ าที่ มีระบบทํ าความเย็น ในระวางต้ อ งทํ าการรื้อ ระบบทํ าความเย็น
ในระวางออกทั้งระบบ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจ่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ
สําหรับเครื่องทําความเย็นในระวาง
(2) ต้องนําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงออกจากตัวเรือ นําเสากระโดงหัวเรือออกจาก
ตัวเรือ รวมถึงการลบเครื่องหมายประจําเรือประมงออกจากตัวเรือ
(3) ต้องทําการรื้อขอบระวางห้องบรรทุกสัตว์น้ําและปรับพื้นดาดฟ้าให้เป็นระดับเดียวกันและ
เรียบเสมอกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนโดยสาร
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(4) สําหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําเกินกว่า ๒๔ เมตร ต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนเรือ
จากส่วนวิศกรรมเรือและนวัตกรรมเรือ สํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า และให้เจ้าพนักงานเรือทําการตรวจเรือ
ให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
(5) ต้องจัดให้มีที่นั่งเพียงพอสําหรับคนโดยสาร และมีหลังคาสําหรับผู้โดยสาร
(6) ต้องจัดให้มีราวกันตก ตามมาตรฐานการต่อเรือ
(7) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ
และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง
(8) สําหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ต้องกั้นห้องเครื่อง และต้องมีฝากั้นกันชน
ตอนหัวเรือและท้ายเรือ ซึ่งกันไม่ให้น้ําเข้าได้เมื่อเวลาเรือโดนกัน
(9) บริเวณหัวเรือให้มีห้องลอย ตามรูปลักษณะเรือ มีความยาววัดตามแนวเส้นศูนย์กลางของเรือ
จากตอนหน้าของห้องลอยถึงตอนท้ายของห้องลอยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของความยาวตลอดลําของเรือ
(๑0) มีค นประจําเรือที่ มี คุ ณ สมบั ติ ตามกฎข้อ บั งคั บ การตรวจเรือ และข้ อ บั งคั บ กรมเจ้าท่ า
ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ต้ อ งเขี ย นประเภทการใช้ ไว้ ที่ ข้ างเรื อ บริ เวณกึ่ งกลางลํ าทั้ งสองกราบเป็ น การถาวรและ
เห็ น ได้ ชั ด เจน โดยให้ มี ข นาดตั ว อั ก ษรที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ เด่ น ชั ด แต่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ เซนติ เมตร
และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ
ข้อ ๑๑ การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป ต้องมี
ลักษณะตามข้อกําหนด ดังนี้
(๑) กรณี เรือ ขนถ่ายสัตว์น้ํ าที่ มีระบบทํ าความเย็น ในระวางต้ อ งทํ าการรื้อ ระบบทํ าความเย็น
ในระวางออกทั้งระบบรวมถึงอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ระบบจ่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ พ่วงต่าง ๆ
สําหรับเครื่องทํ าความเย็ น รื้อห้ องระวางสินค้าที่ เป็ นห้ องบรรทุ กปลาเดิม (Fish Hold) โดยต้ องมี ความยาว
ของระวางสินค้าที่วัดตามแนวเส้นศูนย์กลางของตัวเรือจากตําแหน่งด้านหน้าของระวางสินค้าถึงด้านท้าย
ของระวางสินค้าไม่น้อยกว่า 4 เมตร
(2) ต้องนําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงออกจากตัวเรือ นําเสากระโดงหัวเรือออกจากตัวเรือ
รวมถึงการลบเครื่องหมายประจําเรือประมงออกจากตัวเรือ
(3) สําหรับขอบปากระวาง และฝาปิดปากระวางบนดาดฟ้าที่ใช้บรรทุกสินค้าต้องมีความสามารถ
ผนึกน้ําได้
(4) สําหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําเกินกว่า ๒๔ เมตร ต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนเรือ
จากส่ ว นวิ ศ กรรรมเรื อ และนวั ต กรรมเรื อ สํ านั ก มาตรฐานเรื อ กรมเจ้ าท่ า และให้ เจ้ าพนั กงานเรื อ
ทําการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
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(5) สําหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ต้องกั้นห้องเครื่อง และต้องมีฝากั้นกันชน
ตอนหัวเรือและท้ายเรือ ซึ่งกันไม่ให้น้ําเข้าได้เมื่อเวลาเรือโดนกัน
(6) บริเวณหัวเรือให้มีห้องลอย ตามรูปลักษณะเรือ มีความยาววัดตามแนวเส้นศูนย์กลางของเรือ
จากตอนหน้าของห้องลอยถึงตอนท้ายของห้องลอยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของความยาวตลอดลําของเรือ
(7) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ
และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง
(8) มีคนประจําเรือที่มีคุณสมบัติ ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง
(๙) ต้องเขียนประเภทการใช้ไว้ที่ข้างเรือบริเวณกึ่งกลางลําทั้งสองกราบเป็นการถาวรและเห็นได้ชัดเจน
โดยให้มีขนาดตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ
ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรือดัน - ลากจูง ต้องมีลักษณะ
ตามข้อกําหนด ดังนี้
(1) กรณี เรือ ขนถ่ายสัตว์น้ํ าที่ มีระบบทํ าความเย็น ในระวางต้ อ งทํ าการรื้อ ระบบทํ าความเย็น
ในระวางออกทั้งระบบ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจ่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ
สําหรับเครื่องทําความเย็นในระวาง
(2) ต้องนําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงออกจากตัวเรือ นําเสากระโดงหัวเรือออกจากตัวเรือ
รวมถึงการลบเครื่องหมายประจําเรือประมงออกจากตัวเรือ
(3) ต้องทําการรื้อขอบระวางห้องบรรทุกสัตว์น้ําและปรับพื้นดาดฟ้าให้เป็นระดับเดียวกันและ
เรียบเสมอกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับพื้นที่ปฏิบัติงานในการดัน - ลากจูง
(4) สําหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําเกินกว่า ๒๔ เมตร ต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนเรือ
จากส่ ว นวิ ศ กรรรมเรื อ และนวั ต กรรมเรื อ สํ านั ก มาตรฐานเรื อ กรมเจ้ าท่ า และให้ เจ้ าพนั กงานเรื อ
ทําการตรวจเรือให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
(5) สําหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ต้องกั้นห้องเครื่อง และต้องมีฝากั้นกันชน
ตอนหัวเรือและท้ายเรือ ซึ่งกันไม่ให้น้ําเข้าได้เมื่อเวลาเรือโดนกัน
(6) บริเวณหัวเรือให้มีห้องลอย ตามรูปลักษณะเรือ มีความยาววัดตามแนวเส้นศูนย์กลางของเรือ
จากตอนหน้าของห้องลอยถึงตอนท้ายของห้องลอยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของความยาวตลอดลําของเรือ
(7) ต้องจัดให้มียางกันกระแทกติดตั้งไว้โดยรอบตัวเรือ และตะขอลากจูงเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
การตรวจเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง
(8) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ
และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง
(9) มีคนประจําเรือที่มีคุณสมบัติ ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง
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(๑๐) ต้องเขียนประเภทการใช้ไว้ที่ข้างเรือบริเวณกึ่งกลางลําทั้งสองกราบเป็นการถาวรและเห็นได้
ชั ด เจน โดยให้ มี ข นาดตั ว อั ก ษรที่ ส ามารถมองเห็ น ได้ เด่ น ชั ด แต่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ เซนติ เมตร และ
ใช้สีตัดกับสีตัวเรือ
ข้อ ๑๓ การเปลี่ยนเรือประเภทเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเป็นเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือโดยสาร
เรือบรรทุกสินค้า หรือเรือดัน - ลากจูง
(๑) กรณีเรือประมง หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่มีระบบทําความเย็นในระวางต้องทําการรื้อระบบ
ทําความเย็นในระวางออกทั้งระบบรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจ่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและอุปกรณ์พ่วงต่าง ๆ
สําหรับ เครื่องทํ าความเย็นและรื้อห้ องระวางสินค้าที่ เป็น ห้องบรรทุกปลาเดิม (Fish Hold) โดยต้อง
มี ความยาวของระวางสิ นค้ าที่ วั ดตามแนวเส้ นศู นย์ กลางของตั วเรื อจากตํ าแหน่ งด้ านหน้ าของระวางสิ นค้ า
ถึงด้านท้ายของระวางสินค้าไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
(๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ คนประจําเรือที่มีคุณสมบัติให้เป็นไป
ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
(3) สําหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําเกินกว่า ๒๔ เมตร ต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนเรือ
จากส่วนวิศ วกรรรมเรือ และนวัต กรรมเรือ สํานั กมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่ า และให้ เจ้าพนั กงานเรือ
ทําการตรวจเรือ ให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
(๔) ต้องเขียนประเภทการใช้ไว้ที่ข้างเรือบริเวณกึ่งกลางลําทั้งสองกราบเป็นการถาวรและเห็นได้ชัดเจน
โดยให้มีขนาดตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบเซนติเมตร และใช้สีตัดกับสีตัวเรือ
ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือประมง ต้องมีลักษณะตามข้อกําหนด ดังนี้
(๑) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ คนประจําเรือที่มีคุณสมบัติให้เป็นไป
ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
สําหรับเรือประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) สําหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําเกินกว่า ๒๔ เมตร ต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนเรือ
จากส่วนวิศกรรรมเรือและนวัตกรรมเรือ สํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า และให้เจ้าพนักงานเรือทําการตรวจเรือ
ให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
(๓) ต้องดําเนินการจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงเป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่า
และกรมประมงที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนประเภทเรืออื่นเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา ต้องมีลักษณะตามข้อกําหนด ดังนี้
(1) ต้ อ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภั ย เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ คนประจํ า เรื อ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(2) สําหรับเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลําเกินกว่า ๒๔ เมตร ต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนเรือ
จากส่วนวิศวกรรรมเรือและนวัตกรรมเรือ สํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า และให้เจ้าพนักงานเรือทําการตรวจเรือ
ให้เป็นไปตามแบบแปลนเรือที่ได้รับการอนุมัติก่อนการเปลี่ยนประเภทเรือ
(3) ต้องดําเนินการจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงเป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่า
และกรมประมงที่เกี่ยวข้อง
(4) กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่มีระบบทําความเย็นในระวางต้องทําการตรวจและทดสอบระบบ
ทําความเย็น อุปกรณ์ เกี่ยวข้องของระบบควบคุมหรือตัดการทํางานของระบบทําความเย็น ระบบจ่ายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ และข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ การเปลี่ ย นประเภทเรื อ ประมงหรื อ เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า เป็ น เรื อ อื่ น หรื อ เรื อ อื่ น
เป็นเรือประมงหรือ เรือขนถ่ายสัตว์น้ํา เจ้าพนักงานตรวจเรือต้องจัดให้มีหลักฐานภาพถ่าย การรื้อระบบ
การแยกโครงสร้างเรือ ชิ้นส่วนใด ๆ ออกจากตัวเรือรวมถึงการติดตั้งโครงสร้างเรือ ส่วนประกอบใดในเรือ
ประกอบแสดงการเปลี่ยนประเภทเรือด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือแล้วมาขอจดทะเบียน
เรือใหม่เป็นเรือประเภทอื่น ให้นําความในหมวดนี้มาบังคับด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ข้อ ๑๘ การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดตั ว เรื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รของเรื อ ให้ เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมายยื่นคําร้องด้วยแบบ ก.๕ เป็นรายลําต่อนายทะเบียนเรือ
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบทะเบียนเรือไทย
(๒) ใบอนุญาตใช้เรือ
(3) หนังสือรับรองจากกรมประมง
(4) ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ และใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
(๕) รายงานผลการตรวจเรือร่วมระหว่างเจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าหน้าที่กรมประมง
(๖) ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือ หรือเอกสารอื่น
ที่นายทะเบียนเรือเห็นสมควรในกรณีขยายตัวเรือ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า แรงในการเปลี่ ย นแปลงตั ว เรื อ ที่ เสี ย อากรถู ก ต้ อ งตามประมวลรั ษ ฎากร
(กรณีขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ)
ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องจักร (กรณีเปลี่ยนเครื่องจักรเรือ)
(๗) ภาพถ่ายเรือ จํานวน ๒ ภาพ (กรณีขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ)
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(๘) ภาพถ่ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจําเรือ
(๙) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา เมื่อมายื่นคําร้องด้วยตนเอง ให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทุกคนลงลายมือชื่อในคําร้อง ก.๕ พร้อมกับนําสําเนาบัตรประจําตัวบุคคล ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้มายื่นคําร้องด้วยตนเอง ให้มอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาดําเนินการ
แทนด้วยใบมอบอํานาจ แบบ บ.๙๒ หรือด้วยหนังสือมอบอํานาจอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของหรือ
ผู้ ค รอบครองนั้ น และให้ ผู้ รับ มอบอํ านาจเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในคํ าร้อ ง ก.๕ โดยต้ อ งนํ าสํ าเนาบั ต ร
ประจําตัวบุคคลของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๑๐) กรณี เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองเป็ น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือมูลนิธิต่าง ๆ ให้ผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิ ติ บุ คคล เป็ น ผู้ลงลายมื อชื่ อและประทั บ ตราประจําสํานั กงานของนิ ติ บุ คคลนั้ น ในคําร้อ ง ก.๕
โดยต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวบุคคล พร้อมด้วยสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งรับรองจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
รับรองสําเนาถูกต้อง มอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว มิได้มายื่นคําร้องด้วยตนเอง
ให้มอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาดําเนินการแทนด้วยใบมอบอํานาจ แบบ บ.๙๒ หรือด้วยหนังสือมอบอํานาจ
อั น ชอบด้ ว ยกฎหมายของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และให้ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในคํ า ร้ อ ง ก.๕
โดยต้องนําสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมด้วยสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องมอบให้นายทะเบียนเรือไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๑๑) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
เป็ น ผู้ ลงลายมื อชื่ อในคําร้อ ง ก.๕ หรือ จะใช้ห นั งสื อ ราชการของส่วนราชการนั้ น มอบหมายให้ ผู้ใด
มาดําเนินการแทนก็ได้
(๑๒) การลงลายมื อ ชื่ อ และการประทั บ ตราประจํ าสํ านั กงานของเจ้ าของหรื อ ผู้ ค รอบครองใน
คําร้อง ก.๕ หรือใบมอบอํานาจหรือหนั งสือมอบอํานาจของเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว ให้ จัดการ
ลงลายมือชื่อและประทับตราประจําสํานักงานเพิ่มไว้ให้เพียงพอแก่การตัดเป็นหลักฐานลงสมุดทะเบียน
ข้อ ๑๙ ให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิม
ค่าเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทยที่เพิ่มขึ้น
ในอัตราตามขนาดของเรือที่กําหนดในกฎกระทรวง แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในคําร้อง และ
ให้ปฏิบัติ ดังนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(1) หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
โดยประทับตราคําว่า “มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว” ด้วยหมึกสีแดงไว้ตรงบริเวณรายการที่มีการแก้นั้น
แล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ และกรอกข้อความในช่องหมายเหตุว่า
“เปลี่ยน...............เป็น....................เมื่อวันที่....................
ที่ทําการ........................
นายทะเบียนเรือ”
เสร็จ แล้ วพิ ม พ์ ใบอนุ ญ าตใช้ เรือ ผ่ านทางเครื่อ งพิ ม พ์ ที่ ช่ อ งหมายเหตุ โดยให้ น ายทะเบี ย นเรือ ลงนาม
พร้อมประทับตรากํากับ
(2) ออกใบทะเบี ย นใหม่แ ทนฉบั บ เดิม ด้วยแบบ บ.53 โดยบั น ทึ กข้อ มูลการออกใบแทน
ลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ ส่วนในช่องว่างสําหรับลงนาม “นายทะเบียนเรือ” ให้กรอกนามนายทะเบียน
เรือเดิมโดยกรอกคําว่า “(ลงชื่อ)” ไว้หน้านามนั้น ๆ แล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยผ่านทางเครื่องพิมพ์
และกรอกข้อความหมายเหตุว่า
“ใบทะเบียนเรือไทยออกให้แทนฉบับเดิม เนื่องจากขยายตัวเรือ หรือลดขนาดตัวเรือ หรือ
เปลี่ยนเครื่องจักร เมื่อวันที่......................
ที่ทําการ ......................................
นายทะเบียนเรือ”
(๓) ในกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงตัวเรือทําให้มีขนาดเพิ่มขึ้น ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตใช้เรือในอัตราที่สูงขึ้นตามขนาดของเรือเท่าที่เพิ่มขึ้นด้วย และหมายเหตุใน คําร้องว่า “เก็บเงินเพิ่ม
ตามขนาดใหม่แล้ว....................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่....................เมื่อวันที่...................”
แล้วลงนามกํากับไว้
(๔) เมื่อได้ออกใบทะเบียนใหม่แทนฉบับเดิมแล้ว ให้นายทะเบียนเรือหมายเหตุในใบทะเบียน
ฉบับเดิมว่า “ได้ออกใบทะเบียนเรือไทย เล่มที่........ ใหม่แล้ว เนื่องจากขยายตัวเรือหรือลดขนาดตัวเรือ
หรือเปลี่ยนเครื่องจักรเรือ เมื่อวันที่.......................” แล้วรวบรวมไว้กับคําร้องและเอกสารต้นฉบับ
(๕) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนในอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แล้วหมายเหตุ
การเรียกเก็บเงินไว้ในคําร้อง
ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ ตามข้อ ๑๙ นอกเมืองท่า
ขึ้นทะเบี ยนของเรือ และนายทะเบี ยนเรือนั้ นได้เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมสําหรับการออกใบทะเบี ยนใหม่
แทนฉบับเดิมค่าเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทย
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยได้ ห มายเหตุ ก ารเรีย กเก็ บ เงิน ค่ าธรรมเนี ย มดั งกล่ าวไว้ ในคํ า ร้อ ง ให้ น ายทะเบี ย นเรื อ
หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงนั้นในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ
เมื่อหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาต
ใช้เรือแล้ว ก่อนมอบให้ผู้ยื่นคําขอใช้ไปพลางก่อน ให้จัดทําสําเนาคําร้องและเอกสารตามข้อ ๑๘ ส่งไป
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ให้นายทะเบียนเรือ ประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นเพื่อออกใบทะเบียนใหม่ตามนัยแห่งข้อ ๑๙ (2)
ส่งกลับมาให้ และเมื่อนายทะเบียนเรือผู้รับคําร้องได้รับใบทะเบียนฉบับใหม่แล้วก่อนมอบให้แก่ผู้ยื่นคําขอ
ให้เรียกใบทะเบียนฉบับเดิมส่งคืนไปให้นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้นต่อไป
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ได้ออกใบทะเบียนใหม่
แทนฉบับเดิมโดยที่ตนมิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเอง ให้หมายเหตุที่ท้ายคําร้องว่า “ได้ออกใบทะเบียนเรือไทย
เล่มที่...............เลขที่...............เมื่อวันที่.................โดยเมืองท่า..................เก็บค่าธรรมเนียมแล้ว” แล้วลงนาม
กํากับไว้ และหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือในสมุดทะเบียนของเมืองท่าด้วย
หมวด ๓
การโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่จดทะเบียนเรือไทย
ข้อ ๒๒ การโอนกรรมสิทธิ์ตามระเบียบนี้ให้หมายความถึง การซื้อขาย (รวมทั้งการขายฝาก
และการขายทอดตลาด) การแลกเปลี่ยน การให้ การรับมรดก การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอื่น และ
รวมทั้งการเพิ่มหรือลดจํานวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วย
ข้อ ๒๓ การยื่ น คํ า ร้อ งตามข้ อ 22 ให้ ผู้ โอนและผู้ รั บ โอนหรื อ ผู้ แ ทนที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
ยื่ น คํ าร้อ งด้ ว ยแบบ บ.๖๕ เป็ น รายลํ าด้ ว ยตนเองต่ อ นายทะเบี ย นเรือ พร้อ มด้ ว ยเอกสารหลั กฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่ายผู้โอน (บุคคลธรรมดา)
(ก) ใบทะเบียนเรือไทย
(ข) หนังสือรับรองจากกรมประมง
(ค) ใบอนุญาตใช้เรือ
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคล
(จ) หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนเรือของสามีหรือภรรยา
(ฉ) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลผู้ให้ความยินยอมตามข้อ (จ)
(ช) สําเนาใบทะเบียนสมรส (ในกรณีสมรส)
(ซ) สําเนาใบหย่าในกรณีหย่า (เอกสารตาม (จ) (ฉ) และ (ช) ไม่ต้องใช้)
(ฌ) สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย (แบบ บ.56)
(๒) ฝ่ายผู้โอน (นิติบุคคล)
(ก) ใบทะเบียนเรือไทย
(ข) หนังสือรับรองจากกรมประมง
(ค) ใบอนุญาตใช้เรือ
(ง) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ซึ่งรับรองจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ไม่เกิน ๖ เดือน
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(จ) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
(๓) ฝ่ายผู้รับโอน (บุคคลธรรมดา)
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคล
(๔) ฝ่ายผู้รับโอน (นิติบุคคล)
(ก) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(ข) สําเนาหนั งสื อรับ รองการจดทะเบี ยนห้ างหุ้ น ส่ว นหรือ บริษั ท หนั งสื อ บริค ณห์ สนธิ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ข้อบังคับหรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทซึ่งรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่เกิน ๖ เดือน
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถมาดํ า เนิ น การได้ ด้ ว ยตนเอง ให้ เพิ่ ม หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ และสํ า เนา
บัตรประจําตัวบุคคลของผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจทําในต่างประเทศ ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือโนตารีปับลิก (Notary Public)
หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับรองด้วย
สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ถ้าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นํามาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศผู้ยื่นคําร้องต้องจัดให้มีคําแปล
เป็นภาษาไทยและรับรองคําแปลถูกต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานนั้น หากผู้แปลเป็นบุคคลธรรมดา
ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลของผู้แปลด้วย
ถ้ า มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ น อกราชอาณาจั ก ร ให้ ทํ า การโอนต่ อ กงสุ ล ไทยประจํ า เมื อ งท่ า ที่ มี
การโอนกรรมสิทธิ์เรือ และไม่จําเป็นต้องใช้คําร้องตามแบบแห่งวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๔ เมื่อได้รับคําร้องขอโอนกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยหลักฐานครบถ้วนแล้ว สําหรับนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ให้ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานกรรมสิทธิ์เดิมจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษา
สมุดทะเบียนก่อน
สําหรับนายทะเบียนเรืออื่นอันมิใช่นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ให้จัดส่ง
คําร้องพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๓ ไปตรวจสอบและขออนุญาตทําการโอนจากนายทะเบียนเรือ
ประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือนั้นเสียก่อน
การขอตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบปฏิบัติ ดังนี้
(1) ชื่ อ ผู้ โอนหรื อ ผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ เดิ ม ตามในคํ า ร้ อ งถู ก ต้ อ งตรงกั บ ชื่ อ ผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ในสมุ ด
ทะเบียนหรือไม่
(2) ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ หรือดวงตราประจําสํานักงานของผู้โอนในคําร้องถูกต้องตรงกับ
ในสมุดทะเบียนหรือไม่
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(3) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นของ
ผู้ เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรือ บริ ษั ท ผู้ เป็ น หุ้ น ส่ วนหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม และจํ านวนหุ้ น เดิ ม ตามคํ าร้อ งถู ก ต้ อ งตรงกั บ
หลักฐานหรือไม่
(4) เรือนั้นมีการจํานอง ศาลสั่งอายัด หรือหมายเหตุอย่างอื่นไว้ในสมุดทะเบียนว่าอย่างไรบ้าง
หรือไม่
(5) เสร็จแล้วให้จัดส่งเรื่องกลับคืนโดยด่วน หากมีเหตุอื่นอันควรชี้แจง ให้ชี้แจงประกอบด้วย
เมื่อได้รับผลการตรวจสอบและพิจารณาเห็นสมควรให้โอนกรรมสิทธิ์เรือได้ ให้เสนอขอคําสั่งอนุญาต
จากนายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น
ข้อ ๒๕ เมื่ อ ได้ มี ก ารตรวจสอบและได้ รั บ อนุ ญ าตให้ โ อนกรรมสิ ท ธิ์ ไ ด้ แ ล้ ว ให้ เรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการโอนในอัตราตามขนาดของเรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บไว้
ที่ท้ายคําร้องด้วย และให้นายทะเบียนเรือลงนามในหนังสือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย (แบบ บ.๕๖)
การทําสัญ ญาโอนกรรมสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเป็นคู่ฉบับมอบให้ผู้โอนและผู้รับโอน และ
ส่งให้สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับเก็บไว้ที่นายทะเบียนเรือผู้ทําการโอน
การทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ส่วนการลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน
และผู้รับโอน ให้ผู้โอนและผู้รับโอนทุกคนหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในช่องของตน
ข้อ ๒๖ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ถ้าเป็นการโอนโดยการซื้อขายให้นายทะเบียนเรือเรียกเก็บใบรับเงิน
ซึ่งได้เสียอากรตามประมวลรัษฎากรหรือใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากับภาษี และสําเนาใบ ภ.พ. ๒๐
อันถูกต้องตามกฎหมายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หากผู้รับโอนมีความจําเป็นต้องขอต้นฉบับใบรับเงินหรือใบกํากับภาษีคืน ก็ให้ยื่นคําร้องขอคืนด้วย
แบบ ก.5 โดยให้แสดงเหตุผลโดยชัดเจนต่อนายทะเบียนเรือ ในการรับใบรับเงินหรือใบกํากับภาษีคืนไปนี้
ให้ผู้ขอบันทึกข้อความว่า “ได้รับใบรับเงินหรือใบกํากับภาษีคืนไปแล้ว” ไว้ในคําร้องพร้อมด้วยลงลายมือชื่อ
ตลอดจน วัน เดือน ปี กํากับไว้ ก่อนที่จะคืนใบรับเงินหรือใบกํากับภาษีให้ไป ให้นายทะเบียนเรือ
จัดทําสําเนาและลงลายมือชื่อกํากับไว้
ข้อ ๒๗ การขอโอนกรรมสิทธิ์เรือไทยโดยนิติกรรมฝ่ายเดียว เช่น การรับมรดกซึ่งมีพินัยกรรม
หรือโดยคําสั่งศาล ผู้ขอโอนต้องยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนเรือตามข้อ ๒๓ และสําหรับการโอนโดยทางอื่น
นอกจากนิติกรรม เช่น การรับมรดกซึ่งไม่มีพินัยกรรมหรือโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ มาตรา ๑๓๘๒ ให้ ยื่ น ต่ อนายทะเบี ยนเรือ เฉพาะที่ ป ระจํ าเมื อ งท่ าขึ้น ทะเบี ยนเท่ านั้ น
ภายใน ๙๐ วั น นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ เรือ ได้ ต กมาเป็ น ของตนตามข้ อ ๒๒ นอกจากหลั ก ฐานตามข้ อ ๒๓
ต้องแสดงหลักฐานการได้กรรมสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
(1) สําหรับการรับมรดก ต้องมีหนังสือพินัยกรรมหรือคําสั่งศาล
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(2) สําหรับการครอบครอง ต้องมีหลักฐานการครอบครองหรือคําสั่งศาล ถ้าผู้ขอไม่สามารถ
จะแสดงหลักฐานการครอบครองได้ หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่เป็นที่เชื่อถือได้ ผู้ขอต้องนําพยานบุคคล
มาให้การจนเป็นที่เชื่อถือได้แทน
ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับคําร้องขอโอนกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ ๒๖ ถ้าพิจารณาเห็นว่า
มีมูลพอเชื่อถือได้ว่าผู้ขอโอนสมควรได้รับกรรมสิทธิ์ และเห็นว่าผู้ขอโอนมีลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้
และการขอโอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้จัดส่งคําร้องพร้อมเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษาสมุดทะเบียนของเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบและ
พิจารณาเห็นว่าสมควรโอนกรรมสิทธิ์ได้ ให้นําเสนอนายทะเบียนเรือแห่งเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น
และสําหรับการโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมให้มีการประกาศโฆษณาด้วย
ข้อ ๒๙ ถ้านายทะเบียนเรือพิจารณาเห็นว่าการขอโอนนั้นมีมูลพอเชื่อถือได้ สําหรับการโอน
โดยนิติกรรมฝ่ายเดียวให้สั่งโอนตามข้อ ๒๗ ส่วนการโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนั้นภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันรับคําร้อง ให้จัดทําประกาศอันมีข้อความตามคําร้องของผู้ขอ โดยมีกําหนดให้ยื่นคัดค้าน
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ ๑ ฉบับ
ส่งไปปิดไว้ ณ ที่ว่าการอําเภอซึ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมีภูมิลําเนาอยู่ ๑ ฉบับ แล้วส่งสําเนาประกาศดังกล่าว
ไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายตามจํานวนฉบับและจํานวนวันดังต่อไปนี้ โดยผู้ขอโอนเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามจํานวนที่จําเป็นต้องจ่าย
(๑) เรือที่มิใช่เรือกล
(ก) ขนาดต่ํากว่า ๒๕ ตันกรอส ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ๑ ฉบับ มีกําหนด ๓ วัน
(ข) ขนาดตั้งแต่ ๒๕ ตันกรอสขึ้นไป แต่ต่ํากว่า ๑๐๐ ตันกรอส ประกาศในหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย ๒ ฉบับ มีกําหนดฉบับละ ๕ วัน
(ค) ขนาดตั้ งแต่ ๑๐๐ ตั น กรอสขึ้ น ไป ประกาศในหนั งสื อ พิ ม พ์ ภ าษาไทย ๒ ฉบั บ
มีกําหนด ฉบับละ ๗ วัน
(๒) เรือกล
(ก) ขนาดต่ํากว่า ๑๐ ตันกรอส ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 1 ฉบับ มีกําหนด ๕ วัน
(ข) ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ต่ํากว่า ๕๐ ตันกรอส ประกาศในหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย ๒ ฉบับ มีกําหนดฉบับละ ๗ วัน
(ค) ขนาดตั้งแต่ ๕๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ต่ํากว่า ๒๐๐ ตันกรอส ประกาศในหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย ๓ ฉบับ มีกําหนดฉบับละ ๑๐ วัน
(ง) ขนาดตั้งแต่ ๒๐๐ ตันกรอสขึ้นไป ประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ๓ ฉบับ มีกําหนด
ฉบับละ ๑๕ วัน
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ข้อ ๓๐ เมื่อได้ปิดประกาศและโฆษณาตามข้อ ๒๘ แล้ว ถ้าผู้คัดค้านคําร้องขอโอนกรรมสิทธิ์
ยื่นคัดค้าน ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ให้นายทะเบียนเรือแจ้งผู้คัดค้านนําคดีไปฟ้องศาล
ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งและให้นายทะเบียนเรืองดการโอนกรรมสิทธิ์รายนี้ไว้ชั่วคราวจนกว่า
ศาลจะพิพากษาคดีถึงที่สุด
ถ้าผู้ยื่นคัดค้านไม่นําคดีไปฟ้องศาลภายในกําหนดดังกล่าวแล้วให้ถือว่าคําคัดค้านนั้นเป็นอันตกไป
ข้อ ๓๑ เมื่อการขอโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ ๒๗ มีมูลพอเชื่อถือได้ว่าผู้ขอสมควรได้รับกรรมสิทธิ์
ตามข้ อ ๒๘ สํ าหรับ การโอนโดยนิ ติ ก รรมฝ่ ายเดี ย ว หรือ ได้ ป ระกาศโฆษณาครบกํ าหนด ๓๐ วั น
สําหรับโอนโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามข้อ ๒๙ หรือผู้คัดค้านไม่นําคดีไปฟ้องศาลภายในกําหนด
๑๕ วัน ตามข้อ ๓๐ และพ้นกําหนดการประกาศโฆษณา ๓๐ วัน ตามข้อ ๒๙ ให้สั่งทําการโอนได้
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๓๒ เมื่อได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ ๒๕ หรือเมื่อได้รับ
คําสั่งให้ทําการโอนได้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓๑ แล้ว ให้หมายเหตุ การโอนกรรมสิทธิ์
ในใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ โดยประทับตราคําว่า “มีรายการแก้ไขใหม่แล้ว” ด้วยหมึกสีแดง
ไว้ที่บริเวณใกล้ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองเดิมและให้บันทึกข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ลงใน
ฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ เสร็จแล้วพิมพ์ใบทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือผ่านทางเครื่องพิมพ์
ที่ช่องรายการโอนกรรมสิทธิ์แล้วให้นายทะเบียนเรือลงนามพร้อมประทับตรากํากับไว้
ข้อ ๓๓ หลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ขอนํามาแสดงในการขอโอนกรรมสิทธิ์นั้น ให้นายทะเบียนเรือ
เรียกเก็บรักษาไว้ทุกอย่าง เว้นแต่เอกสารใดที่จะเรียกต้นฉบับไว้ไม่ได้ เพราะเป็นหลักฐานอันผู้ขอโอน
จําต้องมีไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วยก็ให้นายทะเบียนเรือจัดทําสําเนาไว้แทน
ถ้าผู้รับคําร้องมิใช่นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือนั้น ให้ส่งสําเนาคําร้องขอ
โอนและคู่ฉบับสัญญาโอนไปให้นายทะเบียนเรือประจําเมืองท่าขึ้นทะเบียน ๑ ชุด
เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ให้นายทะเบียนเรือให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนในอัตรา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แล้วหมายเหตุการเรียกเก็บเงินไว้ในคําร้อง
ข้อ ๓๔ การหมายเหตุในสมุดทะเบียน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รักษาสมุดทะเบียนโดยคัดข้อความ
จากหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งตนได้รับ
ข้อ ๓๕ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งไม่อาจถือกรรมสิทธิ์
เรือไทยได้ตามกฎหมายเรือไทย กรณีเรืออยู่ในประเทศไทย ให้นายทะเบียนเรือมีคําสั่งล็อกเรือไว้ก่อน
นอกจากเอกสารหลัก ฐานตามข้ อ ๒๒ ให้ ผู้ป ระสงค์ จะโอนกรรมสิ ท ธิ์ ยื่น เอกสารหลักฐานเพิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้
(๑) หนั งสื อ รั บ รองจากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญ าตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจําเรือนั้น
ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
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(๒) หนั งสื อ รั บ รองจากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญ าตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมประจําเรือนั้น
ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
(๓) หนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบวิทยุคมนาคม (Service Provider)
แสดงว่ามีการปลดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) และ/หรือ รหัส MMSI ที่แสดงความเป็นเรือไทยแล้ว
ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
ภายหลั งจากนายทะเบี ยนเรื อได้ ดํ าเนิ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ และถอนทะเบี ยนเรื อไทยแล้ ว ในการ
ดําเนินการเพื่อปลดล็อกเรือ ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบว่ามีการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ได้ลบชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือไทยออกจากตัวเรือแล้ว
(๒) มีใบทะเบียนเรือที่จดทะเบียนต่างประเทศมาแสดงต่อนายทะเบียนเรือ และจัดทําสําเนา
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องจากสถานทูตหรือสถานกงสุลจากประเทศที่เรือนั้นไปจดทะเบียนมามอบให้
นายทะเบียนเรือด้วย
(๓) มีการเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนต่างประเทศแทนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือเดิม
(๔) นําใบแจ้งเรือออกมาแสดงต่อนายทะเบียนเรือ
(๕) เก็บหลักฐานภาพถ่ายเรือเต็มลํา ซ้ายขวา ที่แสดงสภาพของเรือที่ได้มีการเขียนชื่อและ
เลขทะเบียนต่างประเทศ
ข้อ ๓๖ กรณี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ให้ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย ซึ่ ง ไม่ อ าจถื อ
กรรมสิทธิ์เรือไทยได้ตามกฎหมายเรือไทย กรณีเรืออยู่ต่างประเทศ นอกจากเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๓
ให้ผู้ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) หนั งสื อ รั บ รองจากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญ าตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจําเรือนั้น
ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
(๒) หนั งสื อ รั บ รองจากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติแสดงการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญ าตให้ตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมประจําเรือนั้น
ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
(๓) หนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบวิทยุคมนาคม (Service Provider)
แสดงว่ามี การปลดสั ญญาณเรียกขาน (Call sign) และ/หรือ รหั ส MMSI ที่ แสดงความเป็ นเรือไทยแล้ ว
ในกรณีที่เรือดังกล่าวมีการติดตั้งระบบวิทยุคมนาคม
นายทะเบียนเรือจะดําเนินการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์เรือได้ เมื่อเจ้าของเรือยื่นเอกสารหลักฐาน
การจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่น พร้อมสําเนาซึ่งมีการรับรองความถูกต้องจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
จากประเทศที่เรือนั้นไปจดทะเบียน หรือมีหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งหลักฐานการแจ้งเรือออก
จากประเทศไทย หลักฐานการแจ้งเรือเข้าเมืองท่าปัจจุบัน และทะเบียนเรือชั่วคราวจากประเทศปลายทาง
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ให้ น ายทะเบี ย นเรื อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแท้ จ ริ ง ของเอกสารตามวรรคก่ อ นที่ อ อกให้
โดยหน่วยงานต่างประเทศ โดยประสานไปยังหน่วยงานของประเทศที่ออกเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ยืนยัน
ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารดังกล่าว
ข้อ ๓๗ ให้นายทะเบียนเรือออกหนังสือรับรองการถอนทะเบียนเรือไทย (Certificate of Deletion)
ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เรือด้วย
หมวด ๔
การแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ข้อ ๓๘ เจ้ าของเรื อ ประมงหรือ เรื อ ขนถ่ ายสั ต ว์ น้ํ า ที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ งงดใช้ เรื อ ให้ ยื่ น คํ าขอ
ตามแบบ ก.5 ที่แนบท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียนเรือ ณ สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือสํานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาซึ่งเรือนั้นจอดอยู่ พร้อมแนบหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตใช้เรือ
(2) รูปถ่ายเรือเต็มลํา จํานวน 2 รูป
(3) กรณีมอบอํานาจ ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) หนังสือมอบอํานาจและ
(ข) สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู้ มอบอํ านาจและผู้ รั บมอบอํ านาจ หรื อเอกสาร
แสดงตัวบุคคลอย่างอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(4) หลักฐานและเอกสารอื่น ๆ
(ก) กรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) กรณีที่เจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกินหกเดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มีอํานาจลงนามกระทําการแทนนิติบุคคล
ข้อ ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งทะเบียนเรือไทย ให้เจ้าของเรือประมงที่ได้ยื่นขอใบอนุญาต
ทําประมงแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตทําการประมง ตามความในมาตรา ๕๔/๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องแจ้งของดใช้เรือต่อนายทะเบียนเรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงจากกรมประมง
หากพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และปรากฏว่าเจ้าของเรือมิได้มาขอเปลี่ยนประเภทเรือ
ตามระเบียบนี้ด้วย ให้นายทะเบียนเรือมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยและจําหน่ายทะเบียนเรือออกจาก
สมุดทะเบียนเรือไทย
ข้อ ๔๐ ในการยื่นคําของดใช้เรือ ให้เจ้าของเรือนําเรือที่จะของดใช้มาเพื่อให้กําหนดจุดจอดเรือ
และทําการล็อกเรือก่อนหรือในวันที่ยื่นคําของดใช้เรือด้วย
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ข้อ ๔๑ การล็อกเรือ ให้ใช้เครื่องมือตรึงพังงาเรือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ล็อก ประกอบด้วยตัวล็อกและลวด
บนตัวล็อกมีตราสัญลักษณ์กรมเจ้าท่าและหมายเลขรหัสประจําอุปกรณ์ ตรึงระหว่างพังงาและส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเรือเพื่อจํากัดการหมุนของพังงา สําหรับเรือที่ไม่มีพังงา เช่น เรือเพลาใบจักรยาว ให้ยึดระหว่างส่วนแกน
ที่ใช้ควบคุมทิศทางเรือหรือส่วนของเครื่องยนต์เข้ากับส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือเพื่อจํากัดการเคลื่อนที่ของเรือ
เมื่อทําการล็อกเรือ ทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ หรือทําเครื่องหมายบนเรือเสร็จสิ้น
ให้ถ่ายภาพเรือไว้เป็นหลักฐาน แล้วบันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า
ข้อ ๔๒ เมื่ อ นายทะเบี ย นเรื อ ได้ ต รวจสอบหลั ก ฐานและเอกสารตามข้ อ ๓๘ แล้ ว เห็ น ว่ า
ครบถ้วนถูกต้อง และได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าได้กําหนดจุดจอดเรือและทําการล็อกเรือตามข้อ ๔๐
และข้อ ๔๑ แล้ว ให้นายทะเบียนเรือดําเนินการบันทึกข้อมูลการงดใช้เรือลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ
พร้อ มทั้ งสแกนเอกสารหลั ก ฐานเข้ าจั ด เก็ บ ในระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ และออกใบรับ แจ้ งการงดใช้ เรื อ
ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งลงนาม วัน เดือน ปี และ
ประทับตรากํากับไว้ และให้หมายเหตุการงดใช้เรือในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือ และเก็บใบอนุญ าต
ใช้เรือรวมไว้กับคําร้องและเอกสารต้นฉบับ ณ ที่ทําการทะเบียนเรือนั้น
ข้อ ๔๓ ให้เจ้าของเรือแจ้งของดใช้เรือได้คราวละ 1 ปี โดยให้นายทะเบียนระบุวันที่งดใช้เรือ
ไว้ในใบรับแจ้งการงดใช้เรือตามแบบในข้อ ๓๘ และเมื่อพ้นกําหนดดังกล่าวให้ใบรับแจ้งการงดใช้เรือ
ที่นายทะเบียนออกให้ตามข้อ ๔๒ เป็นอันยกเลิก
เจ้ า ของเรื อ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะแจ้ ง งดใช้ เรื อ ต่ อ ไปให้ ยื่ น คํ า ขอตามแบบในข้ อ ๓๘ ต่ อ
นายทะเบียนเรือก่อนถึงวันครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามข้อ ๓๘ (1)
และ (2) อีก
หากพ้นกําหนดระยะเวลาในการแจ้งงดใช้เรือตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการตาม
วรรคสอง ให้ถือว่าเจ้าของเรือมีเจตนาจะใช้เรือและสันนิษฐานว่าได้ใช้เรือนั้นอยู่ ให้นายทะเบียนเรือ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของเรือและเรือที่ยกเลิกการงดใช้เรือตามวรรคก่อนโดยเคร่งครัดต่อไป
ข้อ ๔๔ ให้ถือว่าใบแจ้งการงดใช้เรือและการงดใช้เรือตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 139/2560
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นใบรับแจ้งการงดใช้เรือและการงดใช้เรือตามระเบียบฉบับนี้ และ
ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะครบ 1 ปี ตามใบรับแจ้งงดใช้เรือสําหรับการประมง
เมื่อทําการล็อกเรือตามข้อ 39 แล้ว ให้นายทะเบียนเรือออกใบรับแจ้งการงดใช้เรือตามประกาศนี้
ให้แก่เจ้าของเรือ โดยให้มีอายุการงดใช้เรือไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบรับแจ้งการงดใช้เรือตามประกาศนี้
ข้อ ๔๕ การปลดล็อกเรือ
(1) กรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นต้ องเคลื่ อนย้ ายเรือที่ ถู กล็ อกออกจากจุดที่ จอดเรือเพื่ อนํ าเรือไปเปลี่ ยน
ประเภทหรือนําเรือไปทดสอบ ให้เจ้าของเรือยื่นคําขอตามแบบคําขอเคลื่อนย้ายเรือท้ายระเบียบนี้ และวาง
หลักประกันเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ ต่อนายทะเบียนเรือ
ในวงเงินอย่างน้อย ดังนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

2,000 บาท สําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส
6,000 บาท สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 10 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอส
10,000 บาท สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอส
40,000 บาท สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 150 ตันกรอส
50,000 บาท สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 150 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 300 ตันกรอส
๑๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 300 ตันกรอส
การจัดเก็บหลักประกัน ให้นายทะเบียนเรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินนอกงบประมาณ
ตามที่กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังกําหนด
เมื่อได้รับคําขอเคลื่อนย้ายเรือตามวรรคหนึ่งแล้วให้นายทะเบียนเรือพิจารณาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่ได้รับคําขอว่าจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเรือได้หรือไม่ หากเห็นว่าสมควรให้นายทะเบียนเรือคําสั่งอนุญาต
และกําหนดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเรือ พร้อมทั้งดําเนินการปลดล็อ กเรือและควบคุมตรวจสอบ
การเคลื่อนย้ายเรือต่อไป
เมื่อทําการเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าของเรือแจ้งนายทะเบียนเรือเพื่อกําหนดจุดจอดเรือ
และทํ าการล็ อ กเรือ ใหม่ โดยให้ น ายทะเบี ย นเรือ ทํ าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในแบบคํ าขอเคลื่ อ นย้ ายเรือ
ถ่ายภาพเรือไว้เป็นหลักฐาน บันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า และ
คืนหลักประกันให้กับเจ้าของเรือ
กรณีเจ้าของเรือไม่นําเรือมาให้ทําการล็อกภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ทําการริบหลักประกันนั้นเสีย
และให้ทําการเพิกถอนและเรียกคืนใบรับแจ้งการงดใช้เรือ จากเจ้าของเรือ พร้อมทั้งดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดแก่ผู้ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัดต่อไป
(2) กรณี มีเหตุฉุกเฉินที่อาจมีอันตรายต่อเรือ อาทิเช่น เกิดมรสุม สภาพอากาศแปรปรวน
คลื่นลมแรง หรือเหตุจําเป็นอื่นใดอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือปลดล็อกเรือและ
เคลื่อนย้ายเรือ และแจ้งให้นายทะเบียนเรือทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบคําขอเคลื่อนย้ายเรือท้าย
ระเบียบนี้พร้อมกับแนบใบรับแจ้งการงดใช้เรือมาด้วยทันทีที่สามารถกระทําได้ แต่ไม่เกินสิบสองชั่วโมง
นับแต่เวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือ
เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคก่อน ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบเรือ กําหนดจุดจอดเรือและล็อกเรือใหม่
ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือ พร้อมทั้งถ่ายภาพเรือและสถานที่จอดไว้เป็น
หลักฐาน แล้วบันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า
เมื่อกําหนดจุดจอดเรือและล็อกเรือใหม่แล้ว ให้นายทะเบียนเรือบันทึกไว้ในระบบทะเบียนเรือ
และหมายเหตุไว้ในใบรับแจ้งการงดใช้เรือ ก่อนส่งใบรับแจ้งการงดใช้เรือคืนให้เจ้าของเรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(3) กรณีเจ้าของเรือประสงค์จะยกเลิกการของดใช้เรือ ให้เจ้าของเรือส่งคืนใบรับแจ้งการงดใช้เรือ
แก่นายทะเบียนเรือ และให้นายทะเบียนเรือดําเนินการเพิกถอนการงดใช้เรือ หมายเหตุการยกเลิกหรือ
เพิกถอนการงดใช้เรือในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือ และบันทึกในฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือ ในการนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบว่ามีกรณีต้องดําเนินการตามกฎหมายกับเรือและเจ้าของเรือหรือไม่อย่างไร
หากมีให้ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด ก่อนรายงานให้นายทะเบียนทราบเพื่อทําการปลดล็อกเรือ
และแจ้งให้เจ้าของเรือมานําเรือและรับใบอนุญาตใช้เรือกลับไป และบันทึกในระบบรายงายผลการควบคุมเรือ
ของกรมเข้าท่า
ข้อ ๔๖ กรณีพบการเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อกออกจากจุดจอดเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่แจ้งให้
นายทะเบี ย นเรื อ ทราบ ให้ น ายทะเบี ย นเรื อ รายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า พร้ อ มทั้ ง
เพิ กถอนใบรับแจ้งการงดใช้เรือและบันทึกในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือและในระบบทะเบียนเรือ ของ
กรมเจ้าท่าด้วย โดยให้นายทะเบียนเรือดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔๗ กรณีมีการทําลายเครื่องมือหรืออุปกรณ์ล็อกเรือตามข้อ ๔๑ โดยฝ่าฝืนระเบียบฉบับนี้
และมิได้รับอนุญ าตจากเจ้าท่า หรือกรณี ที่มีการกระทําใด ๆ ที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้นายทะเบียนเรือ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยไม่ชักช้า และบันทึกในสมุดหลักฐานการงดใช้เรือและในระบบทะเบียนเรือ
ของกรมเจ้าท่า โดยให้นายทะเบียนเรือดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมเจ้าท่า

แบบ ก.5

เลขที่……………….

กรมเจ้าท่า
คำร้องเรื่อง ของดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ำยสัตว์นำ

สัญชำติ
ตำบล/แขวง
ขอยื่นคำร้องดังต่อไปนี
หมำยเลขทะเบียน
มีควำมประสงค์
ถึงวันที่

เดือน

เขียนที่
วันที่..
เดือน
นำมสกุล
หมู่ที่
จังหวัด

ข้ำพเจ้ำ
อำยุ

พ.ศ.

ปี อยู่บ้ำนเลขที่
ถนน
อำเภอ/เขต
โทร.
ด้วยข้ำพเจ้ำฯ เป็นเจ้ำของเรือชื่อ “
”
-ขนำด
ตันกรอส ใบอนุญำตใช้เรือหมดอำยุวันที่
1. ของดใช้เรือมีกำหนดเวลำ 1 ปี ตังแต่วันที่
พ.ศ.
2. กำหนดจุดจอดเรือและล็อกเรือ ณ

เดือน

พ.ศ.

พร้อมนีข้ำพเจ้ำฯ ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี
1. ใบอนุญำตใช้เรือ
2. รูปถ่ำยเรือเต็มลำ จำนวน 1 รูป
3. กรณีบุคคลธรรมดำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
4. กรณีนิติบุคคล สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับกำรรับรอง
จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำไม่เกินหกเดือน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กระทำกำรแทนนิติบุคคล
5. กรณีมอบอำนำจ หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ หรือเอกสำรแสดงตัวบุคคลอย่ำงอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดดำเนินกำรให้แก่ข้ำพเจ้ำด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ
(

) ผู้ยื่นคำร้อง

ฉบับกรมเจ้าท่า
ใบรับแจ้งการงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า
เลขที่............/……...……
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ………..…
ได้รับแจ้งงดใช้เรือสำหรับกำรประมงหรือเรือขนถ่ำยสัตว์นำ เรือชื่อ “……………………….....….……..”
หมำยเลขทะเบียนเรือ......................................... ขนำด.................ตันกรอส ณ เมืองท่ำ...............................................
ใบอนุญำตใช้เรือหมดอำยุวันที่....................................... เจ้ำของกรรมสิทธิ์.............................................................
ที่อยู่.................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์..............................................
แจ้งงดใช้เรือมีกำหนดเวลำ.......1......ปี ตังแต่วันที่.......... เดือน...................... พ.ศ. ...................
ถึงวันที่............. เดือน............................. พ.ศ. ....................
สถำนที่จอดเรือและล็อกเรือ.........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(
)
นำยทะเบียนเรือ
ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ
 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือ ต้องแจ้งกรมเจ้ำท่ำเพื่อหมำยเหตุกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือแห่งใหม่โดยพลัน
 เมื่อจะขอทำกำรถอนกำรงดใช้เรือเป็นกำรชั่วครำว โปรดนำใบรับแจ้งกำรงดใช้เรือเป็นกำรชั่วครำวแสดงด้วย

ฉบับเจ้าของเรือ
ใบรับแจ้งการงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า
เลขที่............/……...……
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ………..…
ได้รับแจ้งงดใช้เรือสำหรับกำรประมงหรือเรือขนถ่ำยสัตว์นำ เรือชื่อ “……………………….....….……..”
หมำยเลขทะเบียนเรือ......................................... ขนำด.................ตันกรอส ณ เมืองท่ำ...............................................
ใบอนุญำตใช้เรือหมดอำยุวันที่....................................... เจ้ำของกรรมสิทธิ์.............................................................
ที่อยู่.................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์..............................................
แจ้งงดใช้เรือมีกำหนดเวลำ.......1......ปี ตังแต่วันที่.......... เดือน...................... พ.ศ. ...................
ถึงวันที่............. เดือน............................. พ.ศ. ....................
สถำนที่จอดเรือและล็อกเรือ.........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(
)
นำยทะเบียนเรือ
ผู้รับแจ้ง
หมายเหตุ
 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือ ต้องแจ้งกรมเจ้ำท่ำเพื่อหมำยเหตุกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือแห่งใหม่โดยพลัน
 เมื่อจะขอทำกำรถอนกำรงดใช้เรือเป็นกำรชั่วครำว โปรดนำใบรับแจ้งกำรงดใช้เรือเป็นกำรชั่วครำวแสดงด้วย

-2-

ฉบับกรมเจ้าท่า

หมายเหตุกรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือ
ครังที่ 1 เปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 2 เปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 3 เปลี่ยนแปลงสถำนทีจ่ อดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ ................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 4 เปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 5 เปลี่ยนแปลงสถำนทีจ่ อดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ฉบับเจ้าของเรือ

หมายเหตุกรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือ
ครังที่ 1 เปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 2 เปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 3 เปลี่ยนแปลงสถำนทีจ่ อดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 4 เปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ .................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ครังที่ 5 เปลี่ยนแปลงสถำนทีจ่ อดเรือและล็อกเรือไปจอด ณ ................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

เลขที่...............

แบบคำขอเคลือ่ นย้ำยเรือ
กรมเจ้ำท่ำ

วันที่.................................................
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................เป็นเจ้ำของ/ผู้ครอบครองเรือ
เรือชื่อ...................................................หมำยเลขทะเบียน..........................................ขนำด..................ตันกรอส
หมำยเลขโทรศัพท์............................................หมำยเลขอุปกรณ์ตรึงพังงำเรือ เลขที่..........................................
.....................................................มีควำมประสงค์ขอดำเนินกำร ดังนี
จะเคลื่อนย้ำยเรือจำกจุดจอดเรือปัจจุบัน ไปยังจุดจอด.........................................................
ตำบล..………………………………… อำเภอ........................................ จังหวัด...........................................................
ในวันที่.............................................โดยมีเหตุผล.................................................................................................
.............................................................................พร้อมกันนีได้วำงหลักประกันเป็น............................................
จำนวน...................บำท แล้ว หำกข้ำพเจ้ำไม่นำเรือมำให้ล็อกภำยในกำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ริบหลักประกัน
แจ้งว่ำได้เคลื่อนย้ำยเรือด้วยเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ................................................................
จำกจุดจอดเรือเดิม ไปยังจุดจอด..........................................................................................................................
ตำบล..………………………………… อำเภอ........................................ จังหวัด...........................................................
เนื่องจำกเหตุฉุกเฉิน ดังนี.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตและขอเชิญเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบทำกำรล็อกเรือ
ในวันที่........................................................
อนุญำต มอบ.........................................ดำเนินกำร
ไม่อนุญำต เนือ่ งจำก..............................................
ส้า......................................................................................
หรับเจ้าหน้าที่

ขอแสดงควำมนับถือ
................................................................
(..............................................................)

ได้รับเรื่องไว้แล้ว เมื่อวันที่..................................ลงชื่อ เจ้ำหน้ำที่..................................................
ตรวจสอบจุดจอดเรือแล้ว วันที่..........................ตำบลที่ lat/long (ถ้ำมี).....................................
ล็อกเรือแล้ว หมำยเลข seal : ...........................
ถ่ำยภำพเรียบร้อยแล้ว
บันทึกข้อมูลเข้ำระบบแล้ว
รับหลักประกันแล้ว
.....................................
(...................................)

ส้าหรับเจ้าของ/ผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทน

ได้รับสำเนำเอกสำรไว้เป็นหลักฐำนแล้ว

รับหลักประกันคืนแล้ว
........................................................
(.......................................................)

