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คําสั่งกรมเจ้าท่า
ที่ ๕๐๖/๒๕๖๐
เรื่อง การกําหนดประเภทการใช้เรือ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการตรวจเรือและการออกใบสําคัญรับรอง
การตรวจเรือ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเรือไทย
พุ ทธศั กราช ๒๔๘๑ สอดคล้ องกั บหลั กการของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หาร
บ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนกฎข้ อบั งคั บการตรวจเรื อและข้ อบั งคั บกรมเจ้ าท่ าที่ เกี่ ยวข้ อง
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออก
คําสั่งไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก คํ า สั่ ง กรมเจ้ า ท่ า ที่ ๒๐๔/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๖๐
คําสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๓๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
ข้อ ๒ ในคําสั่งนี้ถ้ามิได้มีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการจับสัตว์น้ํา ซึ่งเป็นเรือที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล
ที่กรมเจ้าท่าใช้ร่วมกับกรมประมงหรือหน่วยงานอื่น โดยกําหนดประเภทเรือเป็นประเภท เรือกลประมงทะเลลึก
หรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๑ หรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๒ หรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๓ และ
กําหนดประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้ ทําการประมง หรือทําการประมงและบรรทุกคนโดยสาร
เพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เท่านั้น
“เรือขนถ่ายเพื่อการประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ซึ่งมีการควบคุมความสดของสัตว์น้ํา หรือคุณภาพของสัตว์น้ําด้วยความเย็นจากน้ําแข็งเป็นหลัก
“เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา ซึ่งมีการควบคุมความสดของสัตว์น้ํา หรือคุณภาพของสัตว์น้ําด้วยความเย็นจากระบบ
เครื่องทําความเย็นเป็นหลัก โดยเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นนี้อาจใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์สินค้าแช่เย็นอื่น ๆ
ก็ได้ด้วย
“เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับขนถ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าใด ๆ ก็ตาม
ยกเว้ น สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ซึ่ ง มี ก ารควบคุ ม ความสดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า
หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าจากระบบเครื่องทําความเย็นเป็นหลัก
“เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับบรรทุกน้ํามันเพื่อสนับสนุน
ทําการประมง ซึ่งเป็นเรือที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ที่กรมเจ้าท่าใช้ร่วมกับกรมประมงหรือหน่วยงานอื่น
โดยกําหนดประเภทเรือเป็นประเภท เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ หรือเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
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หรื อ เรื อ กลเดิ น ทะเลชายแดน หรื อ เรื อ กลเดิ น ทะเลเฉพาะเขต และกํ า หนดประเภทการใช้ เ รื อ
เป็นประเภทการใช้ บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง เท่านั้น
ข้อ ๓ ประเภทการใช้เรือให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ เว้นแต่เฉพาะ
เรือบางประเภทให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
เมื่อได้ดําเนินการตรวจเรือหรือได้รับคําร้องขอให้เปลี่ยนประเภทการใช้เรือตามคําสั่งนี้แล้ว
ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือระบุประเภทการใช้เรือในใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตามประเภทการใช้เรือ
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ หรือตามบัญชีแนบท้ายแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้กําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับกลุ่มเรือทําการประมง (Fisheries) ดังต่อไปนี้
๔.๑ กรณีเรือซึ่งใช้เครื่องมือประมงในการทําประมง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือ
เป็นทําการประมง
๔.๒ กรณีเรือซึ่งใช้ในการปั่นไฟเพื่อการประมง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือ
เป็นประเภทการใช้ ทําการประมง (ปั่นไฟ)
ห้ามมิให้นําเรือประเภทอื่นซึ่งมิใช่เรือกลประมงทะเลชั้น ๓ หรือ เรือกล
ประมงทะเลชั้น ๒ หรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๑ มากําหนดประเภทการใช้เรือเป็นทําการประมง (ปั่นไฟ)
กรณีตรวจพบว่าเรือลําใด กําหนดประเภทเรือไว้เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต และมีประเภท
การใช้เ รือ เป็นประเภทใดก็ ตาม แต่นําเรือ นั้นมาใช้เป็ นเรื อ ปั่น ไฟเพื่อ ทํ าการประมง ห้ามมิให้ อ อก
ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือให้กับเรือลํานั้นโดยเด็ดขาด
๔.๓ กรณี เ รื อ ที่ มี ข นาดต่ํ า กว่ า ๑๐ ตั น กรอส ซึ่ ง เป็ น เรื อ ประมงพื้ น บ้ า น
ที่มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมใช้เพื่อการโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวด้วยนั้น ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น
ทําการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ข้อ ๕ ให้ กํ า หนดประเภทการใช้ สํ า หรั บ กลุ่ ม เรื อ ขนถ่ า ยและสนั บ สนุ น การประมง
(Transshipment and Fishery Supported Vessel) ดังต่อไปนี้
๕.๑ กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตหรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๒
หรือเรือกลประมงทะเลชั้น ๑ ซึ่งใช้เพื่อการขนถ่ายสัตว์น้ําภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย
ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) กรณีมีเครื่องทําความเย็น กําหนดประเภทการใช้เป็น บรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น
(๒) กรณีไม่มีเครื่องทําความเย็น กําหนดประเภทการใช้เป็น ขนถ่ายเพื่อ
การประมง
๕.๒ กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
สําหรับเรือที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือกลเดินทะเลชายแดนที่มีขนาดตั้งแต่ ๕ ตันกรอส
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แต่ไ ม่เกิ น ๔๐๐ ตันกรอสซึ่งใช้เ พื่อ การขนถ่ ายสัตว์ น้ํานอกเขตเศรษฐกิ จจํ าเพาะของประเทศไทย
ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็นประเภทการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) กรณีมีเครื่องทําความเย็น กําหนดประเภทการใช้เป็น บรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น
(๒) กรณีไม่มีเครื่องทําความเย็น กําหนดประเภทการใช้เป็น ขนถ่ายเพื่อ
การประมง
๕.๓ กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งหรือ เรือกลเดินระหว่างประเทศ
ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสแต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตันกรอสซึ่งใช้เพื่อการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศไทย ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือกลประมงทะเลลึกและ
ประเภทการใช้เพื่อเป็นเรือขนถ่ายเพื่อการประมงหรือได้ทําการเปลี่ยนประเภทไปแล้วก็ตาม ให้ทําการ
เปลี่ยนประเภทเรือได้และสามารถใช้เรือได้เป็นเวลา ๓ ปีนับตั้งแต่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อครบกําหนดแล้ว
ต้องเปลี่ยนประเภทกลับไปดังเดิมและไม่สามารถใช้เรือตามเงื่อนไขข้อนี้ได้อีก
๕.๔ กรณี เ รื อ ที่ เ ป็ น ประเภทเรื อ กลเดิ น ทะเลระหว่ า งประเทศ หรื อ เรื อ กล
เดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลชายแดน หรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งใช้เพื่อบรรทุกน้ํามัน
เพื่อสนับสนุนการทําประมง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น บรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง
ข้อ ๖ ให้ กํ า หนดประเภทการใช้ เ รื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การประมง (Related
Fishery Vessel) ดังนี้
๖.๑ กรณี เ รื อ ที่ เ ป็ น ประเภทเรื อ กลเดิ น ทะเลระหว่ า งประเทศ หรื อ เรื อ กล
เดินทะเลใกล้ฝั่ง หรือเรือกลเดินทะเลชายแดน หรือ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต หรือเรือกลลําน้ํา
ซึ่งใช้เพื่อการสํารวจทรัพยากรด้านประมง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น สํารวจการประมง
๖.๒ กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งใช้เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
เช่น เก็บหอยจากการเพาะเลี้ยง ให้กําหนดประเภทการใช้เรือเป็น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๖.๓ กรณีเรือที่เป็นประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งใช้เพื่อ สันทนาการ
การท่องเที่ยว และจับสัตว์น้ําด้วยเครื่องมือประมงขนาดเล็ก เช่น ใช้เบ็ดตกปลา ให้กําหนดประเภท
การใช้เรือเป็น ท่องเที่ยวจับสัตว์น้ํา
ข้อ ๗ สํา หรั บ เรื อ ใดที่ กํ า หนดประเภทการใช้ เ รื อ ไม่ เป็ น ไปตามคํา สั่ ง นี้ ให้เ จ้ า ของเรื อ
ดําเนินการติดต่อเพื่อแก้ไขประเภทเรือ และประเภทการใช้เรือให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ออกคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

บัญชีแนบท้ายคาสั่ง ที่ ๕๐๖/2560
ประเภทเรือ
(Type of Engagement)
๑. เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ
(Vessel engaged on international voyages)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
1 บรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo vessel)
2 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
3 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle carrier)
4 บรรทุกสินค้าและยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)
5 บรรทุกซุง (Log carrier)
6 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
7 บรรทุกสินค้าห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)
8 บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier)
9 บรรทุกกากน้าตาล (Molasses carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
10 บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier)
11 บรรทุกซีเมนต์ (Cement carrier)
12 บรรทุกแร่ (Ore carrier)
13 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
14 บรรทุกน้ามันดิบ (Crude oil tanker)
15 บรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)
16 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point less than 60 C)
17 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point more than 60C)
18 บรรทุกน้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO )
19 บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker)
20 บรรทุกน้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)
21 บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)
22 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)
กลุ่มบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship)
23 บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)
24 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง )
(Passenger, high – speed craft)
25 บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)
(Passenger , wing in ground)
26 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , hovercraft)
27 บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, hydrofoil)
28 บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
(Roll on – Roll off passenger ship )
29 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
30 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, yacht)
31 ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, motor sailing boat)
32 ส้าราญและกีฬา (เรืออื่นๆ) (Pleasure vessel, others)
กลุ่มบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel)
33 ส้ารวจอุทกศาสตร์ (Ocean survey vessel)
34 วิจัยทางทะเล (Ocean research vessel )
35 ส้ารวจแหล่งแร่และน้ามัน (Ore and crude oil survey vessel)
36 ส้ารวจการประมง (Fishery research vessel)
37 สนับสนุนการด้าน้า (Diving support vessel)
38 สนับสนุนกิจกรรมเรือแคนู (Canoeing support vessel)
39 สนับสนุนกิจกรรมพาราเซล (Parasail support vessel)
40 วางสายเคเบิล (Cable layer)
41 ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship)
42 บรรทุกรถขุดตักดิน (Backhoe ship)
43 ดูดทราย (Sand suction vessel)
44 สนับสนุนกิจการขุดแร่ (Ore dredging support vessel)
45 บรรทุกดิน (Soil carrier)
46 บรรทุกน้าเสียจากเรือ (Waste water carrier)
47 เรือฝึก (Training ship)
48 ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel)
49 แท่นกักเก็บลอยน้า (Floating storage unit, FSU)
50 แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยนา้
(Floating storage regasification unit, FSRU)
51 แท่นผลิตและเก็บกักน้ามันลอยน้า
(Floating production storage and offloading, FPSO)
52 สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel)
53 สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ
(Anchor handling tug supply vessel)
54 สนับสนุนอุตสาหกรรมส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
(Support of Industrial Exploration and petroleum producer)
กลุ่มตรวจการณ์และช่วยเหลือกูภ้ ัย (Patrol and Rescue Vessel)
55 กู้ภัย (Salvage Ship)
56 ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel)
57 ดับเพลิง (Fire fighting vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
58 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
59 บรรทุกน้ามันเพื่อการประมง (Oil tanker for Fishery)
60 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)

๒. เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
(Vessel engaged on near- coastal voyages)
1 บรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo vessel)
2 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
3 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle carrier)
4 บรรทุกสินค้าและยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)
5 บรรทุกซุง (Log carrier)
6 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
7 บรรทุกสินค้าห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)
8 บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier)
9 บรรทุกกากน้าตาล (Molasses carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
10 บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier)
11 บรรทุกซีเมนต์ (Cement carrier)
12 บรรทุกแร่ (Ore carrier)
13 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
14 บรรทุกน้ามันดิบ (Crude oil tanker)
15 บรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)
16 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point less than 60 C)
17 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point more than 60C)
18 บรรทุกน้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO )
19 บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker)
20 บรรทุกน้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)
21 บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)
22 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)
กลุ่มบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship)
23 บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)
24 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง )
(Passenger, high – speed craft)
25 บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)
(Passenger , wing in ground )
26 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , hovercraft )
27 บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, hydrofoil)
28 บรรทุกคนโดยสาร (เรือส้าเทินน้าสะเทินบก)
(Passenger, amphibious ship)
29 บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
(Roll on – Roll off passenger ship )
30 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
31 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, yacht)
32 ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, motor sailing boat)
33 ส้าราญและกีฬา (เรืออื่นๆ) (Pleasure vessel, others)
กลุ่มบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel)
34 ส้ารวจอุทกศาสตร์ (Ocean survey vessel)
35 วิจัยทางทะเล (Ocean research vessel )
36 ส้ารวจแหล่งแร่และน้ามัน (Ore and crude oil survey vessel)
37 ส้ารวจการประมง (Fishery research vessel)
38 สนับสนุนการด้าน้า (Diving support vessel)
39 สนับสนุนกิจกรรมเรือแคนู (Canoeing support vessel)
40 สนับสนุนกิจกรรมพาราเซล (Parasail support vessel)
41 วางสายเคเบิล (Cable layer)
42 ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship)
43 บรรทุกรถขุดตักดิน (Backhoe ship)
44 ดูดทราย (Sand suction vessel)
45 สนับสนุนกิจการขุดแร่ (Ore dredging support vessel)
46 บรรทุกดิน (Soil carrier)
47 บรรทุกน้าเสียจากเรือ (Waste water carrier)
48 เรือฝึก (Training ship)
49 ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel)
50 แท่นกักเก็บลอยน้า (Floating storage unit, FSU)
51 แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยนา้
(Floating storage regasification unit, FSRU)
52 แท่นผลิตและเก็บกักน้ามันลอยน้า
(Floating production storage and offloading, FPSO)
53 สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel)
54 สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ
(Anchor handling tug supply vessel)
55 สนับสนุนอุตสาหกรรมส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
(Support of Industrial Exploration and petroleum producer)
กลุ่มตรวจการณ์และช่วยเหลือกูภ้ ัย (Patrol and Rescue Vessel)
56 กู้ภัย (Salvage Ship)
57 ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel)
58 ดับเพลิง (Fire fighting vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
59 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
60 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
61 บรรทุกน้ามันเพื่อการประมง (Oil tanker for fishery)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)
๓. เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
(Local trade vessel)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
1 บรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo vessel)
2 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
3 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle carrier)
4 บรรทุกสินค้าและยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)
5 บรรทุกซุง (Log carrier)
6 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
7 บรรทุกสินค้าห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)
8 บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier)
9 บรรทุกกากน้าตาล (Molasses carrier)
10 บรรทุกสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว) (Cargo carrier (long tail boat))
กลุ่มบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
11 บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier)
12 บรรทุกซีเมนต์ (Cement carrier)
13 บรรทุกแร่ (Ore carrier)
14 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
15 บรรทุกน้ามันดิบ (Crude oil tanker)
16 บรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)
17 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point less than 60 C)
18 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point more than 60C)
19 บรรทุกน้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO )
20 บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker)
21 บรรทุกน้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)
22 บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)
23 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)
กลุ่มบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship)
24 บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)
25 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง )
(Passenger, high – speed craft)
26 บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)
(Passenger , wing in ground )
27 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , hovercraft )
28 บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, hydrofoil)
29 บรรทุกคนโดยสาร (เรือส้าเทินน้าสะเทินบก)
(Passenger, amphibious ship)
30 บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
(Roll on – Roll off passenger ship )
31 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)
32 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว)
(Passenger & Cargo , Long tail boat)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
33 บรรทุกคนโดยสารและภัตตาคาร (Passenger & restaurant ship)
34 บรรทุกคนโดยสารและบริการอาหาร (Passenger & catering ship)
กลุ่มเรือสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
35 ส้าราญและกีฬา (เรือเจ็ตสกี) (Pleasure vessel, Jet ski)
36 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht)
37 ส้าราญและกีฬา (เรือสกูเตอร์) (Pleasure vessel, Scooter)
38 ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat)
39 ส้าราญและกีฬา (เรือเร็ว) (Pleasure vessel, Speed boat)
40 ส้าราญและกีฬา (เรืออื่นๆ) (Pleasure vessel, Others)
41 ท่องเที่ยวจับสัตว์น้า (Recreation fishing vessel)
42 เจ็ตสกีเพื่อเช่า (Jetski for rent)
43 สนับสนุนเรือแคนู (Supporting canoe vessel)
กลุ่มเรือบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel)
44 ส้ารวจอุทกศาสตร์ (Hydrography survey vessel)
45 วิจัยทางทะเล (Ocean Research vessel )
46 ส้ารวจแหล่งแร่และน้ามัน (Ore and Crude oil survey vessel)
47 สนับสนุนการด้าน้า (Diving support vessel)
48 บ้ารุงรักษาประภาคาร (Light house tender)
49 ซ่อมบ้ารุงทุ่น (Buoy Maintenance Ship)
50 โรงงานและซ่อมบ้ารุง (Factory ship)
51 วางสายเคเบิล (Cable layer)
52 ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship)
53 เรือฝึก (Training ship)
54 น้าร่อง (Pilot launch)
55 ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel)
56 ขุดมียุ้งดิน (Hopper dredge)
57 ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger)
58 ปั้นจั่น (Crane vessel)
59 ตอกเสาเข็ม (Pile Driving vessel)
60 สายพานล้าเลียง (Belt conveyor vessel)
61 ปั้นจั่นและสายพานล้าเลียง (Crane and belt conveyor vessel)
62 แท่นกักเก็บลอยน้า (Floating storage unit, FSU)
63 แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยนา้
(Floating storage regasification unit, FSRU)
64 แท่นผลิตและเก็บกักน้ามันลอยน้า
(Floating production storage and offloading, FPSO)
65 สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel)
66 สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ
(Anchor handling tug supply vessel)
67 ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel)
68 บริการรับของเสีย (Waste reception facility vessel)
69 สนับสนุนการพยาบาล (Hospital support vessel)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
70 เพาะเลียงสัตว์น้า (Aquaculture)
71 ส้ารวจการประมง (Fishery research vessel)
72 ต้มปลา (Boiled fish vessel)
กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลือกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel)
73 ตรวจการณ์ทางทะเล (Sea patrol vessel )
74 กู้ภัย (Salvage Ship)
75 ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel)
76 ดับเพลิง (Fire fighting vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
77 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
78 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier)
79 บรรทุกน้ามันเพื่อการประมง (Oil Tanker for Fishery)

๔. เรือกลเดินทะเลชายแดน
(Neighboring area vessel)

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
1 บรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo vessel)
2 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
3 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle carrier)
4 บรรทุกสินค้าและยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)
5 บรรทุกซุง (Log carrier)
6 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
7 บรรทุกสินค้าห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)
8 บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier)
9 บรรทุกกากน้าตาล (Molasses carrier)
10 บรรทุกสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว) (Cargo carrier (long tail boat))
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
11 บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier)
12 บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier)
13 บรรทุกแร่ (Ore Carrier)
14 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
15 บรรทุกน้ามันดิบ (Crude oil tanker)
16 บรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)
17 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point less than 60 C)
18 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point more than 60C)
19 บรรทุกน้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO )
20 บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker)
21 บรรทุกน้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)
22 บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)
23 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship)
24 บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)
25 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง)
(Passenger, high – speed craft)
26 บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) (Passenger , speed boat)
27 บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)
(Passenger , Wing in ground )
28 บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , Hovercraft)
29 บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, Hydrofoil)
30 บรรทุกคนโดยสาร (เรือเพลาใบจักรยาว)
(Passenger, Long tail boat)
31 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)
32 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว)
(Passenger & Cargo , Long tail boat)
33 บรรทุกคนโดยสารและภัตตาคาร (Passenger & restaurant ship)
กลุ่มเรือสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
34 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht)
35 ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat)
36 ส้าราญและกีฬา (เรือเร็ว) (Pleasure vessel, Speed boat)
37 ส้าราญและกีฬา (เรืออื่นๆ) (Pleasure vessel, Others)
38 ท่องเที่ยวจับสัตว์น้า (Recreation fishing vessel)
กลุ่มเรือบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel)
39 ส้ารวจอุทกศาสตร์ (Hydrography survey vessel)
40 วิจัยทางทะเล (Ocean Research vessel )
41 ส้ารวจแหล่งแร่และน้ามัน (Ore and Crude oil survey vessel)
42 บ้ารุงรักษาประภาคาร (Light house tender)
43 ซ่อมบ้ารุงทุ่น (Buoy Maintenance Ship)
44 โรงงานและซ่อมบ้ารุง (Factory ship)
45 วางสายเคเบิล (Cable layer)
46 ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship)
47 เรือฝึก (Training ship)
48 น้าร่อง (Pilot launch)
49 ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel)
50 ขุดมียุ้งดิน (Hopper dredge)
51 ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger)
52 ปั้นจั่น (Crane vessel)
53 ตอกเสาเข็ม (Pile Driving vessel)
54 สายพานล้าเลียง (Belt conveyor vessel)
55 ปั้นจั่นและสายพานล้าเลียง (Crane and belt conveyor vessel)
56 แท่นกักเก็บลอยน้า (Floating storage unit, FSU)
57 แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยนา้
(Floating storage regasification unit, FSRU)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
58 แท่นผลิตและเก็บกักน้ามันลอยน้า
(Floating production storage and offloading, FPSO)
59 บริการรับของเสีย (Waste reception facility vessel)
60 สนับสนุนการพยาบาล (Hospital support vessel)
61 เพาะเลียงสัตว์น้า (Aquaculture)
62 ส้ารวจการประมง (Fishery research vessel)
กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลือกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel)
63 ตรวจการณ์ทางทะเล (Sea patrol vessel )
64 กู้ภัย (Salvage Ship)
65 ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel)
66 ดับเพลิง (Fire fighting vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
67 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
68 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier)
69 บรรทุกน้ามันเพื่อการประมง (Oil Tanker for Fishery)

5. เรือใบชายทะเลชายแดน
(Neighboring area sailing vessel)

กลุ่มเรือสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
1 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht)
2 ส้าราญและกีฬา (เรือใบ) (Pleasure vessel, Sailing boat)
3 ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat)
4 ส้าราญและกีฬา (เรืออื่นๆ) (Pleasure vessel, Others)

6. เรือกลลานา
(Self propelled river vessel)

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
1 บรรทุกสินค้าทั่วไป (General cargo vessel)
2 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
3 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle carrier)
4 บรรทุกสินค้าและยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)
5 บรรทุกซุง (Log carrier)
6 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
7 บรรทุกสินค้าห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)
8 บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier)
9 บรรทุกกากน้าตาล (Molasses carrier)
10 บรรทุกสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว) (Cargo carrier (long tail boat))
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
11 บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier)
12 บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier)
13 บรรทุกแร่ (Ore Carrier)
14 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
15 บรรทุกน้ามันดิบ (Crude oil tanker)
16 บรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)
17 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point less than 60 C)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
18 บรรทุกผลิตภัณฑ์นา้ มันที่มีจดุ วาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
(Tanker carried oil product flash point more than 60C)
19 บรรทุกน้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO )
20 บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker)
21 บรรทุกน้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)
22 บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)
23 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)
กลุ่มเรือบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship)
24 บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)
25 บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) (Passenger , speed boat)
26 บรรทุกคนโดยสาร (เรือสะเทินน้าสะเทินบก)
(Passenger, Amphibious ship)
27 บรรทุกคนโดยสาร (เรือเพลาใบจักรยาว)
(Passenger, Long tail boat)
28 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)
29 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว)
(Passenger & Cargo , Long tail boat)
30 บรรทุกคนโดยสารและภัตตาคาร (Passenger & restaurant ship)
31 บรรทุกคนโดยสารและบริการอาหาร (Passenger & catering ship)
32 บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ
(Roll on – Roll off passenger ship)
กลุ่มเรือสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
33 ส้าราญและกีฬา (เรือเจ็ตสกี) (Pleasure vessel, Jet ski)
34 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht)
35 ส้าราญและกีฬา (เรือสกูเตอร์) (Pleasure vessel, Scooter)
36 ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat)
37 ส้าราญและกีฬา (เรือเร็ว) (Pleasure vessel, Speed boat)
38 ส้าราญและกีฬา (เรืออื่นๆ) (Pleasure vessel, Others)
39 ท่องเที่ยวจับสัตว์น้า (Recreation fishing vessel)
40 เจ็ตสกีเพื่อเช่า (Jetski for rent)
กลุ่มเรือบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) ส้ารวจอุทกศาสตร์
(Hydrography survey vessel)
41 ส้ารวจแหล่งแร่และน้ามัน (Ore and Crude oil survey vessel)
42 สนับสนุนการด้าน้า (Diving support vessel)
43 บ้ารุงรักษาประภาคาร (Light house tender)
44 ซ่อมบ้ารุงทุ่น (Buoy Maintenance Ship)
45 โรงงานและซ่อมบ้ารุง (Factory ship)
46 วางสายเคเบิล (Cable layer)
47 ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship)
48 เรือฝึก (Training ship)
49 น้าร่อง (Pilot launch)
50 ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ลากจูง (เพลาใบจักรยาว) (Towing, Long Tail Boat)
ขุดมียุ้งดิน (Hopper dredge)
ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger)
ปั้นจั่น (Crane vessel)
ตอกเสาเข็ม (Pile Driving vessel)
สายพานล้าเลียง (Belt conveyor vessel)
ปั้นจั่นและสายพานล้าเลียง (Crane and belt conveyor vessel)
สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ
(Anchor handling tug supply vessel)
ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel)
บริการรับของเสีย (Waste reception facility vessel)
สนับสนุนการพยาบาล (Hospital support vessel)
ก้าจัดชยะมูลฝอย (Garbage dispose vessel)
ก้าจัดวัชพืช (Weed dispose vessel)
รับเชือก (Rope Vessel)
ขนขยะและวัชพืช (Garbage and weed vessel)
เพาะเลียงสัตว์น้า (Aquaculture)
ส้ารวจการประมง (Fishery research vessel)

กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลือกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel)
68 ตรวจการณ์ล้าน้า (River patrol vessel)
69 กู้ภัย (Salvage Ship)
70 ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel)
71 ดับเพลิง (Fire fighting vessel)
กลุ่มเรือทาการประมง (Fishery)
72 ท้าการประมง (Fishery vessel)

7. เรือกลประมงทะเลลึก
(Deep sea fishing vessel)

8. เรือกลประมงทะเลชัน ๑
(Fishing vessel class 1)

กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
73 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
กลุ่มเรือประมง (Fishing Vessel)
1. ท้าท้าการประมง (Fishing vessel)
๒ ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
1 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
กลุ่มเรือประมง (Fishing Vessel)
๑ ท้าการประมง (Fishing vessel)
๒ ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
1 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
2 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)
9. เรือกลประมงทะเลชัน ๒
(Fishing vessel class 2)

10. เรือกลประมงทะเลชัน ๓
(Fishing vessel class 3)

11. เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล
(Non-self propelled sea vessel)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มเรือประมง (Fishing Vessel)
๑ ท้าการประมง (Fishing vessel)
๒ ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)
กลุ่มเรือขนถ่ายและสนับสนุนการประมง (Transshipment and Fishery
Supported Vessel)
1 ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel)
2 บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated fishery cargo carrier)
กลุ่มเรือประมง (Fishing Vessel)
๑ ท้าการประมง (Fishing vessel)
๒ ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel)
๓ ท้าการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(Fishing vessel/Passenger ship for ecotourism)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
1 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
2 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle Carrier)
3 บรรทุกซุง (Log carrier)
4 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
5 บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier)
6 บรรทุกแร่ (Ore Carrier)
7 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
8 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)
กลุ่มสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
9 ส้าราญและกีฬา (เรือใบ) (Pleasure vessel, Sailing boat)
กลุ่มเรือบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel)
10 ขุดมียุ้งดิน (Hopper dredge)
11 ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger)
12 ปั้นจั่น (Crane vessel)
13 ตอกเสาเข็ม (Pile Driving vessel)
14 สายพานล้าเลียง (Belt conveyor vessel)
15 ปั้นจั่นและสายพานล้าเลียง (Crane and belt conveyor vessel)
16 แท่นกักเก็บลอยน้า (Floating storage unit, FSU)
17 แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยนา้
(Floating storage regasification unit, FSRU)
18 แท่นผลิตและเก็บกักน้ามันลอยน้า
(Floating production storage and offloading, FPSO)
19 สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel)
20 อู่ลอย (Floating dock)
21 ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel)
22 บรรทุกรถขุดตักดิน (Backhoe ship)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลือกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel)
23 กู้ภัย (Salvage Ship)
กลุ่มเรือลาเลียงสินค้า (Barge)
24 ล้าเลียงสินค้าทั่วไป (General cargo barge)
25 ล้าเลียงสินค้าอันตราย (Dangerous cargo barge)
26 ล้าเลียงกรวดหรือทราย (Gravel or sand barge)
27 ล้าเลียงใช้ดูดทราย (Sand suction barge)
28 ล้าเลียงมียุ้งดิน (Hopper barge)
29 ล้าเลียงสินค้าบนดาดฟ้าเรียบ (Flat top barge)

12. เรือลานาที่มิใช่เรือกล
(Non-self propelled river vessel)

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel)
1 บรรทุกสินค้าตู้ (Container ship)
2 บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle Carrier)
3 บรรทุกซุง (Log carrier)
4 บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier)
5 บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier)
6 บรรทุกแร่ (Ore Carrier)
7 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier)
กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker)
8 บรรทุกน้าจืด (Fresh water tanker)
กลุ่มสันทนาการและสาราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles)
9 ส้าราญและกีฬา (เรือใบ) (Pleasure vessel, Sailing boat)
กลุ่มเรือบริการ / สนับสนุนกิจการทางนา
(Water Bound Service / Facilitate Vessel)
10 ขุดมียุ้งดิน (Hopper dredge)
11 ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger)
12 ปั้นจั่น (Crane vessel)
13 ตอกเสาเข็ม (Pile Driving vessel)
14 สายพานล้าเลียง (Belt conveyor vessel)
15 ปั้นจั่นและสายพานล้าเลียง (Crane and belt conveyor vessel)
16 อู่ลอย (Floating dock)
17 ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel)
18 บรรทุกรถขุดตักดิน (Backhoe ship)
กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลือกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel)
19 กู้ภัย (Salvage Ship)
กลุ่มเรือลาเลียงสินค้า (Barge)
20 ล้าเลียงสินค้าทั่วไป (General cargo barge)
21 ล้าเลียงสินค้าอันตราย (Dangerous cargo barge)
22 ล้าเลียงกรวด หรือทราย (Gravel or sand barge)
23 ล้าเลียงหิน กรวด หรือทราย (Rock or gravel or sand barge)
24 ล้าเลียงใช้ดูดทราย (Sand suction barge)

ประเภทเรือ
(Type of Engagement)

ประเภทการใช้
(Type of Vessel)
25 ล้าเลียงมียุ้งดิน (Hopper barge)
26 ล้าเลียงสินค้าบนดาดฟ้าเรียบ (Flat top barge)

