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ระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าด้วยการล็อกเรือ  การทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  การทําเคร่ืองหมายบนเรือ   

การย่ืนคําขอและวางหลักประกันกรณีเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  วรรคแปด  และข้อ  ๑๑  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม  เพิ่มเติมคร้ังที่  ๔  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ให้กรมเจ้าท่ากําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการล็อกเรือ  การทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  และการทําเครื่องหมายบนเรือ  
อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการล็อกเรือ  การทําเคร่ืองหมาย 
ที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  การทําเคร่ืองหมายบนเรือ  การย่ืนคําขอและวางหลักประกันกรณีเคลื่อนย้ายเรือ 
ที่ถูกล็อก  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และบันทึกอื่นใดที่ได้กําหนดไว้แล้ว 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เจ้าของเรือ”  หมายความว่า  ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเรือ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  หรือข้าราชการ 

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าระดับปฏิบัติการข้ึนไป  นักวิชาการขนส่งระดับปฏิบัติการข้ึนไป   
เจ้าพนักงานขนส่งระดับชํานาญงานข้ึนไป  ของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนด 

“คณะทํางานตรวจเรือ”  หมายความว่า  ผู้แทนกรมเจ้าท่า  ผู้แทนกรมประมง  และผู้แทน
กองทัพเรือ  ซึ่งแต่งตั้งโดย  ผบ.ศปมผ.  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๒/๒๕๖๐ 

“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ การล็อกเรือ 
(๑) การล็อกเรือ  ให้ดําเนินการกับเรือ  ดังตอ่ไปนี้   
 ๑) เรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและไม่ได้ย่ืนคําร้องขอ 

ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๒/๒๕๖๐ 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ๒) เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง  
และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปล่ียนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด 

 ๓) เรือที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าเป็นเรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง  เรือบรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น  เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือ 
เรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส  ซึ่งไม่ได้จดทะเบียน 
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากับกรมประมง  หรือไม่ติดระบบติดตามเรือตามประกาศกรมประมง  หรือไม่แจ้ง 
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามประกาศกรมประมง 

 ๔) เรือที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปล่ียนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด 

 ๕) เรือที่เจ้าของเรือประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเรือเพื่อนําเรือไปจดทะเบียน 
เป็นเรือสัญชาติอื่น  หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้คนสัญชาติอื่นและเรือดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย 

 ๖) เรือประมงที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด  ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  หรือ
กฎหมายว่าด้วยสิทธิการทําการประมงในเขตการประมงไทย  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  หรือ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  และเรือนั้นถูกคําสั่งให้กักเรือไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

(๒) การล็อกเรือตาม  ๑)  ๒)  ๓)  ๔)  และ  ๖)  ให้กระทําโดยผู้อํานวยการ  การล็อกเรือตาม  
๑)  ๒)  และ  ๔)  ให้คณะทํางานตรวจเรือแจ้งผู้อํานวยการเพื่อดําเนินการ  และการล็อกเรือตาม  ๕)   
ให้กระทําโดยนายทะเบียน   

(๓) การล็อกเรือ  ให้ใช้เคร่ืองมือตรึงพังงาเรือ  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ล็อก  ประกอบด้วยตัวล็อกและลวด  
บนตัวล็อกมีตราสัญลักษณ์กรมเจ้าท่าและหมายเลขรหัสประจําอุปกรณ์  ตรึงระหว่างพังงาและส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเรือเพื่อจํากัดการหมุนของพังงา  สําหรับเรือที่ไม่มีพังงา  เช่น  เรือเพลาใบจักรยาว  ให้ยึดระหว่างส่วนแกน 
ที่ใช้ควบคุมทิศทางเรือหรือส่วนของเครื่องยนต์เข้ากับส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือเพื่อจํากัดการเคลื่อนที่ของเรือ 

ข้อ ๖ การทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ 
(๑) การทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  ให้ดําเนินการกับเรือ  ดังต่อไปนี้   
 ๑) เรือที่ใช้ทําการประมง  เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  

เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  หรือเรือสนับสนุนการประมง 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 ๒) เรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนหลังจากวันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๐/๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม   
ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  มีผลใช้บังคับ 
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 ๓) เรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและไม่ได้ย่ืนคําร้องขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๒/๒๕๖๐ 

 ๔) เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง  
และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปล่ียนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด 

 ๕) เรือที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปล่ียนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด 

(๒) การทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  ให้กระทําโดยผู้อํานวยการหรือคณะทํางานตรวจเรือ   
(๓) การทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  ให้ใช้การตอกเคร่ืองหมายแสดงหมายเลขประจําเรือ  

บริเวณขื่อใต้เก๋ง  หรือบริเวณกราบเรือด้านในซึ่งอยู่ใกล้ทวนหัว  เป็นเครื่องหมายวงกลม  ภายใน
ประกอบด้วยอักษรสองแถว  แถวบนแสดงอักษร  จท  ขนาดความสูงอักษรไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เซนติเมตร  
และแถวล่างเป็นหมายเลขสามหลักแสดงรหัสประจําสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ขนาดความสูง
หมายเลขไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  เซนติเมตร  ตามภาพ 

 
 
 
 
 
กรณีเรือที่มีหมายเลขทะเบียนเรือ  ให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือ  ๙  หลัก  ขนาดความสูง

หมายเลขไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เซนติเมตร  ไว้บริเวณใต้เคร่ืองหมายวงกลม  กรณีพื้นที่ใต้เคร่ืองหมาย
วงกลมไม่เพียงพอ  ให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือไว้ในบริเวณอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงในตําแหน่งที่เหมาะสม  
และเห็นได้เด่นชัด 

ข้อ ๗ การทําเคร่ืองหมายบนเรือ 
(๑) การทําเคร่ืองหมายบนเรือ  ให้ดําเนนิการกับเรือ  ดังต่อไปนี้   
 ๑) เรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและไม่ได้ย่ืนคําร้องขอ 

ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๖๐ 
 ๒) เรือที่ไม่มีใบอนุญาตทําการประมงหรือถูกเพิกถอนหรือยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง  

และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปล่ียนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด 

 

xxx 
จท 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ๓) เรือที่ถูกเพิกถอนหรือยกเลิกทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  
และเจ้าของเรือไม่ดําเนินการแจ้งของดใช้เรือหรือขอเปล่ียนประเภทเรือต่อกรมเจ้าท่าตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยภายในสามสิบวันตามที่กรมประมงกําหนด 

(๒) การทําเคร่ืองหมายบนเรือ  ให้กระทําโดยผู้อํานวยการ   
(๓) การทําเคร่ืองหมายบนเรือ  ให้ทําเป็นแถบสีบนโครงสร้างเก๋งเรือ  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  

๘๐  เซนติเมตร  ตลอดความยาวของเก๋งเรือ  โดยทําเป็นสีขาวสลับสีส้ม  กรณีไม่มีเก๋งเรือ  ให้ทําเคร่ืองหมาย 
ในตําแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้เด่นชัด 

ข้อ ๘ เม่ือทําการล็อกเรือ  ทําเคร่ืองหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  หรือทําเคร่ืองหมายบนเรือเสร็จสิ้น  
ให้ถ่ายภาพเรือไว้เป็นหลักฐาน  แล้วบันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า 

ข้อ ๙ กรณีที่มีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อกออกจากจุดที่จอดเรือเพื่อนําเรือ 
ไปเปลี่ยนประเภทหรือนําเรือไปทดสอบ  ให้เจ้าของเรือย่ืนคําขอตามแบบคําขอเคล่ือนย้ายเรือท้ายระเบียบนี้  
และวางหลักประกันเป็นเงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้   
ต่อผู้อํานวยการในวงเงินอย่างน้อย  ดังนี้ 

  ๑,๐๐๐ บาท   สําหรับเรือที่มีขนาดไม่เกิน  ๑๐  ตันกรอส 
  ๓,๐๐๐ บาท   สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า  ๑๐  ตันกรอส  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ตันกรอส 
  ๕,๐๐๐ บาท   สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า  ๓๐  ตันกรอส  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ตันกรอส 
  ๘,๐๐๐ บาท   สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า  ๖๐  ตันกรอส  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  ตันกรอส 
  ๑๐,๐๐๐ บาท   สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า  ๑๕๐  ตันกรอส  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ตันกรอส 
  ๒๐,๐๐๐ บาท   สําหรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า  ๓๐๐  ตันกรอส 
ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอเคล่ือนย้ายเรือตามข้อ  ๙  ให้ผู้อํานวยการ  พิจารณาเหตุผลและ

ความจําเป็น  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับคําขอ  หากเห็นว่าเหมาะสมแล้วจึงอนุญาตได้  
และให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการปลดเคร่ืองมือล็อกเรือและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเรือ 

  เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจอดเรือของเรือที่เคลื่อนย้ายแล้ว  ให้ทําการล็อกเรือ  
บันทึกข้อมูลลงในแบบคําขอเคล่ือนย้ายเรือ  ถ่ายภาพเรือไว้เป็นหลักฐาน  บันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบ
รายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า  และคืนหลักประกันให้กับเจ้าของเรือ 

  กรณีเจ้าของเรือไม่นําเรือมาให้ทําการล็อกภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ให้ทําการ 
ริบหลักประกันนั้นเสีย 

  การจัดเก็บหลักประกัน  ให้ผู้อํานวยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงิน 
นอกงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๑ กรณีมีเหตุฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อเรืออันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  อาทิเช่น   
เกิดมรสุม  สภาพอากาศแปรปรวน  คลื่นลมแรง  หรือเหตุอื่นใดอันเป็นอันตรายต่อเรือ  ให้เจ้าของเรือแจ้งให้
ผู้อํานวยการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบคําขอเคลื่อนย้ายเรือท้ายระเบียบนี้  ภายในสิบสองชั่วโมง
นับแต่เวลาที่มีการเคลื่อนย้ายเรือ  พร้อมทั้งแจ้งจุดจอดเรือใหม่  และผู้อํานวยการต้องดําเนินการตรวจสอบเรือ  
พร้อมทั้งล็อกเรือใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ กรณีพบการเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อกออกจากจุดที่จอดเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต  
หรือไม่แจ้งให้ผู้อํานวยการทราบ  ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๖๐  
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยมิล่าช้า 

ข้อ ๑๓ กรณีเรือที่เจ้าของเรือประสงค์จะขอเพิกถอนทะเบียนเรือเพื่อนําเรือไปจดทะเบียน
เป็นเรือสัญชาติอื่น  หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้คนสัญชาติอื่นและเรือดังกล่าวอยู่ในประเทศไทย  ให้ล็อกเรือไว้
จนกว่าเจ้าของเรือจะนําเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนเรือสัญชาติอื่นมาแสดงต่อกรมเจ้าท่าหรือ   
เพื่อทําการตรวจสอบก่อนการปลดล็อกเรือ  และออกใบอนุญาตให้นําเรือออกนอกน่านน้ําไทยต่อไป 

ข้อ ๑๔ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



 
 

 
เลขที่  ......................... 

กรมเจ้าท่า 
วันที่  .................................................. 

 ข้าพเจ้า  …………....….….......................................…………….........  เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองเรือ   
เรือช่ือ  …........................................…..…….หมายเลขทะเบียน  ………....…..........………..  ขนาด  …..…..…..ตันกรอส  
หมายเลขโทรศัพท์  ……………………………..…….........  หมายเลขอุปกรณ์ตรึงพังงาเรือ  เลขที่  ................................ 
มีความประสงค์ขอดําเนินการ  ดังน้ี 

  จะเคลื่อนย้ายเรือจากจุดจอดเรือปัจจุบัน  ไปยังจุดจอด  .................................................. 
ตําบล.......................................อําเภอ.......................................จังหวัด............................................................... 
ในวันที่  .....................................................โดยมีเหตุผล  ...................................................................................... 
................................................  พรอ้มกันน้ีได้วางหลักประกันเป็น...........................จํานวน............................บาท
แล้ว  หากข้าพเจ้าไม่นําเรือมาให้ล็อกภายในกําหนด  ข้าพเจ้ายินยอมให้ริบหลักประกัน 

  แจ้งว่าได้เคลื่อนย้ายเรือด้วยเหตุฉุกเฉิน  เมื่อวันที่  ............................................................ 
จากจุดจอดเรือเดิม  ไปยังจุดจอด...........................................................................................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................จังหวัด  ....................................................... 
เน่ืองจากเหตุฉุกเฉินดังน้ี  ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและทําการลอ็กเรือ  ในวันที่  
.................................................................................................................. 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
       ................................................................. 
       (...............................................................)  
สําหรบัเจ้าหนา้ที ่   
   ได้รับเรื่องไว้แล้ว  วันท่ี   ลงชื่อ  เจ้าหน้าท่ี       
   ตรวจสอบจุดจอดเรือแล้ว  วันท่ี   ตําบลท่ี  lat/long  (ถ้ามี)     
   ล็อกเรือแล้ว  หมายเลข  Seal  :        ถ่ายภาพเรือแล้ว  
   บันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว        รับหลักประกันแล้ว   

          .............................................. 
          (...........................................)  
สําหรบัเจ้าของ/ผูค้รอบครองเรือหรือผู้แทน    
   ได้รับสําเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานแล้ว         รับหลักประกันคืนแล้ว 
          .............................................. 
          (...........................................)  

แบบคําขอเคลื่อนย้ายเรือ 

 อนุญาต มอบ ...................................................... ดําเนินการ 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก ................................................................ 
.......................................................................................................... 
              


