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คําขออนุญาต
เชาและใชเรืออื่นที่มิใชเรือไทยในการประกอบการขนสงทางทะเล

เขียนที่ ………………………..
วันที่ ….….. เดือน ………..…. พ.ศ. ..……
เรื่อง ขออนุญาตเชาและใชเรืออื่นที่มิใชเรือไทยในการประกอบการขนสงทางทะเล
เรียน อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ดวยขาพเจา ………………………………………………………………………………..
( ชื่อผูประกอบการขนสงทางทะเล )
โดย ………………………………………………………………………………………………………….
( ชื่อผูมีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคล )
ในฐานะ ……………………………………………………………………………………………………..
( ตําแหนง เชน หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจ ดั การ เปนตน )
มีความประสงคจะเชาและใชเรืออื่นที่มิใชเรือไทยในการประกอบการขนสงทางทะเล เพื่อใหไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 เชนเดียวกับเรือไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอ 1. เสนทางเดินเรือที่ขออนุญาตเชาและใชเรืออื่น
คือ เสนทางเดินเรือ ระหวาง …………………………………………………………………................
กับ ……………………………………………………………………………………………………………...
ขอ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเรืออื่นที่จะเชาและใช
ชือ่ เรือ …………………………………………………. เปนเรือประเภท ……………………………
ระวางบรรทุก ……………………………..….. เดทเวทตัน อายุเรือ …….. ป สัญชาติ ………………………
ชือ่ เจาของเรือ …………………………………………….
ผูเ ชาเชาและใชเรือ
 ทั้งลํา
 ระวางบรรทุกบางสวนของเรือ …………….. เดทเวทตัน

-2ขอ 3. ประเภทและระยะเวลาหรือจํานวนเที่ยวเรือของการเชา
3.1 ประเภทของการเชา
การเชาเรือตามขอ 2. เปนการเชาประเภท ………………………………………………………...
3.2 ระยะเวลาการเชา ( ในกรณีที่เชาตามกําหนดเวลา )
มีกําหนด …….. ป …………….. เดือน …….… วัน ตัง้ แตวันที่ ……. เดือน ……………..
พ.ศ. ………… ถึง วันที่ ……. เดือน …..….……….. พ.ศ. ……..……
3.3 จํานวนเทีย่ วเรือทีเ่ ชา ( ในกรณีที่เชาเปนรายเที่ยว )
มีจาํ นวน …………….. เที่ยว ใชเวลาเดินเรือเที่ยวละ ประมาณ …………………. ..วัน
โดยเทีย่ วเรียกจะเริม่ ตนไมชา กวา วันที่ ……. เดือน …………..……. พ.ศ. ………….
ขอ 4. เรือทีผ่ ขู ออนุญาตมีอยูท ง้ั หมดและจํานวนเทีย่ วเรือทีใ่ หบริการรับขนในเสนทางทีข่ ออนุญาต
4.1 เรือทีม่ อี ยู (1)
ผูขออนุญาตมีเรือไทยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองเดินรับขนของอยูทั้งหมดจํานวน …...… ลํา
ระวางบรรทุก รวม ………………… เดทเวทตัน คือ
4.1
เรือชือ่ ………………………………. ระวางบรรทุก …………..…….………. เดทเวทตัน
อายุ ……………. ป เปนเรือประเภท ........................................…
4.2
เรือชือ่ ………………………………. ระวางบรรทุก …………..…….………. เดทเวทตัน
อายุ ……………. ป เปนเรือประเภท ………………………………………
4.2 จํานวนเที่ยวเรือในเสนทางที่ขออนุญาตเชาและใชเรืออื่น
ผูข ออนุญาตมีเรือไทยตาม 4.1 เดินรับขนของเปนปกติอยูใ นเสนทางเดินเรือตามขอ
1. โดยใหบริการประเภท
4.2.1 เรือเดินประจํา ทุกระยะเวลา ……..… วัน ซึ่งรวมแลวมีเรือเดินเดือนละ ...............เที่ยว
ปละ …………..เที่ยว
4.2.2 เรือจร ซึง่ ในรอบปทผ่ี า นมาไดเดินมารับขนของในเสนทางเดินเรือตามขอ 1.
รวม .............. เที่ยว
ในกรณีที่ขออนุญาตมีเรือไทยซึ่งเดินอยูในเสนทางตามขอ 1. มากกวา 2 ลํา ใหใชกระดาษอื่น
พิมพขอความตามขอ 4.1 โดยเพิ่มหัวขอเปน 4.1.3 , 4.1.4 ฯลฯ เรือ่ ยไปจนครบจํานวน และแทรกไวแทนที่ขอ
4.1 โดยไมตองกรอกขอความในขอ 4.1
(1)

-3ขอ 5. จํานวนเรือ ระวางบรรทุก และเทีย่ วเรือในการใหบริการเมือ่ เชาและใชเรืออื่นแลว
5.1
จํานวนเรือและระวางบรรทุก
เมื่อเชาและใชเรืออื่นแลว ผูข ออนุญาตจะมีเรือเดินรับขนของในเสนทางตามขอ 1. รวมทัง้ หมด
…………. ลํา ระวางบรรทุกรวม ………………………… เดทเวทตัน
5.2 จํานวนเทีย่ วเรือ
เมื่อเชาและใชเรืออื่นแลว ผูข ออนุญาตจะสามารถเดินรับขนของในเสนทางเดินเรือตามขอ 1.
โดยใหบริการประเภท
5.2.1 เรือเดินประจํา ทุกระยะเวลา ………………. วัน ซึ่งรวมแลวจะมีเรือเดินเดือนละ
………….. เที่ยว ปละ …………….. เที่ยว
5.2.2 เรือจร ซึ่งในรอบปที่ผานมาไดเดินรับขนของในเสนทางเดินเรือตามขอ 1. ไดไมนอ ย
กวาปละ …………………. เที่ยว
ขอ 6. เหตุผลและความจําเปนที่ตองเชาและใชเรืออื่น (2)
6.1 เพื่อเสริมจํานวนเรือในเสนทางเดือนเรือตามขอ 1.
เนือ่ งจาก……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6.2 เพื่อเสริมระวางบรรทุกในเสนทางเดินเรือตามขอ 1.
เนือ่ งจาก………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(2)

ในกรณีที่ชองวางในขอ 6.1 ไมพอกรอกขอความ ใหใชกระดาษอื่นพิมพขอความตามขอ 6. และแทรกไวแทนโดยไม
ตองกรอกขอความในขอ 6.

-4 ขอ 7. พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งขาพเจารับรองความถูกตองแทจริงทั้งหมดดวย แลว คือ
 สําเนาสัญญา เชาเรือ/เชาระวางเรือ
 หลักฐานอื่น (ในกรณีทไ่ี มมสี ญ
ั ญาเชาเรือหรือเชาระวางเรือ) คือ
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมหรือผูซ ง่ึ รัฐมนตรีวา การกระทรวงการ
คมนาคมมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาตใหเชาและใชเรืออื่นตามขอ 2. ในการประกอบการ
ขนสงทางทะเลในเสนทางเดินเรือตามขอ 1. โดยใหไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 เชนเดียวกับเรือไทยดวย
(ลงชื่อ) ……………………………………..
(….………………………………..)
ตําแหนง.…..….…………………………….

(ลงชื่อ)……….…………………………….
( ….........………………………….)
ตําแหนง…….….……………………………

