
 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังกรมเจ้าท่า 
ที่  ๒๓๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แก้ไขคําสั่งการกําหนดประเภทการใช้เรือ 
 

 

อนุสนธิคําสั่งกรมเจ้าท่า  ที่  ๒๐๔/๒๕๖๐  เร่ือง  การกําหนดประเภทการใช้เรือ  ลงวันที่   
๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  นั้น 

ปรากฏว่า  บัญชีแนบท้ายคําสั่ง  ที่  ๒๐๔/๒๕๖๐  เร่ือง  การกําหนดประเภทการใช้เรือ   
มีความคลาดเคลื่อน  ในข้อ  ๖  เรือกลลําน้ํา  ข้อ  ๗  เรือกลประมงทะเลลึก  และข้อ  ๘  เรือกลประมงทะเล 
ชั้น  ๑  โดยไม่ปรากฏประเภทการใช้  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น   

ฉะนั้น  จึงยกเลิกบัญชีแนบท้ายคําสั่งกรมเจ้าท่า  ที่  ๒๐๔/๒๕๖๐  เร่ือง  การกําหนดประเภท
การใช้เรือ  และให้ใช้บัญชีแนบท้ายตามคําสั่งนี้แทน  นอกนั้นให้เป็นไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ที่     232  / 2560 

ประเภทเรือ 
(Type of Engagement) 

ประเภทการใช้ 
(Type of Vessel) 

๑. เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ 
    (Vessel engaged on international voyages) 

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) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) 
9 บรรทุกสินคา้เทกอง (Bulk carrier) 
10 บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier) 
11 บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
12 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
13  บรรทุกน ้ามันดิบ (Crude oil tanker)  
14  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
       (Tanker carried oil product flash point less than 60 C) 

    15  บรรทุกผลิตภัณฑ์น า้มันทีม่ีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส 
                 (Tanker carried oil product flash point more than 60C)  

16  บรรทุกน ้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง  (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO ) 
17  บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker) 
18  บรรทุกน ้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)   
19  บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)  

กลุ่มบรรทกุคนโดยสาร (Passenger Ship) 
          20  บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)  

21  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง )  
       (Passenger, high – speed craft)  
22  บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)  
       (Passenger , Wing in ground) 

          23  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , Hovercraft)  
24  บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, Hydrofoil) 
25  บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน   

                 (Roll on – Roll off passenger ship ) 
  26  บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)  

กลุ่มเกี่ยวเน่ืองการประมง (Fishery) 
27  สา้รวจการประมง (Fishery research vessel) 

กลุ่มสันทนาการและส าราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles) 
28  สา้ราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht) 
29  สา้ราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
30  สา้ราญและกีฬา (เรืออ่ืนๆ) (Pleasure vessel, Others) 

กลุ่มบริการ / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

31  สา้รวจอุทกศาสตร์ (Ocean survey vessel) 
32  วิจัยทางทะเล (Ocean Research vessel ) 
33  สา้รวจแหล่งแร่และน ้ามัน  (Ore and Crude oil survey vessel) 
34  สนับสนุนการด้าน ้า (Diving support vessel) 
35  วางสายเคเบิ ล (Cable layer) 
36  ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship) 
37  เรือฝึก (Training ship) 

  38  ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel) 
  39  แท่นกักเก็บลอยน ้า (Floating storage unit, FSU) 
  40  แท่นกักเก็บและแปรรูปกา๊ซลอยน ้า 
         (Floating storage regasification unit, FSRU) 

41  แท่นผลิตและเก็บกักน ้ามันลอยน ้า   
      (Floating production storage and offloading, FPSO) 

  42  สนับสนุนกิจการนอกชายฝัง่ (Offshore support vessel) 
43  สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ 
      (Anchor handling tug supply vessel) 

กลุ่มตรวจการณ์และช่วยเหลือกูภ้ัย (Patrol and Rescue Vessel) 
44  กู้ภัย (Salvage Ship) 
45  ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel) 
46  ดับเพลิง (Fire fighting vessel) 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery) 
47  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
48  กิจการพเิศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

๒. เรือกลเดินทะเลใกล้ฝ่ัง 
    (Vessel engaged on near- coastal voyages) 
 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel) 
1   บรรทุกสินคา้ทั่วไป (General Cargo Vessel) 
2   บรรทุกสินคา้ตู้ (Container ship)  
3   บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle Carrier) 
4   บรรทุกสินคา้และยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)  
5   บรรทุกซุง (Log carrier)   
6   บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)  
7   บรรทุกสินคา้ห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)  
8   บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) 
9  บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) 
10  บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier) 
11  บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
12  บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
13  บรรทุกน ้ามันดิบ (Crude oil tanker)  
14  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
       (Tanker carried oil product flash point less than 60 C) 
15  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซยีส 

                 (Tanker carried oil product flash point more than 60C)  
16  บรรทุกน ้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง  (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO ) 
17  บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker) 
18  บรรทุกน ้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)   
19  บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)  
20  บรรทุกน ้าจืด (Fresh water tanker) 

กลุ่มบรรทกุคนโดยสาร (Passenger Ship) 
21  บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)  
22  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง )  
       (Passenger, high – speed craft)  
23  บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)  
       (Passenger , Wing in ground ) 

          24  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , Hovercraft )  
25  บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, Hydrofoil) 
26  บรรทุกคนโดยสาร )เรือสะเทนิน ้าสะเทินบก(   
       (Passenger, Amphibious ship)  
27  บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน  

(Roll on – Roll off passenger ship ) 
28  บรรทุกคนโดยสารและสินคา้ (Passenger & cargo ship) 

กลุ่มเกี่ยวเน่ืองการประมง (Fishery) 
29  สา้รวจการประมง (Fishery research vessel) 

กลุ่มสันทนาการและส าราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles) 
30 ส้าราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht) 
31  สา้ราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat) 
32  สา้ราญและกีฬา (เรืออ่ืนๆ) (Pleasure vessel, (Others) 

กลุ่มบริการ / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

33  สา้รวจอุทกศาสตร์ (Ocean survey vessel) 
34  วิจัยทางทะเล (Ocean Research vessel ) 
35  สา้รวจแหล่งแร่และน ้ามัน  (Ore and Crude oil survey vessel) 
36  สนับสนุนการด้าน ้า (Diving support vessel) 
37  วางสายเคเบิ ล (Cable layer) 
38  ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship) 
39  เรือฝึก (Training ship) 

  40  ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel) 
41  ขุดมยีุ้งดิน (Hopper dredge) 
42  ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
43  ปั้นจั่น (Crane vessel) 
44  ตอกเสาเขม็ (Pile Driving vessel) 
45  สายพานล้าเลยีง (Belt conveyor vessel) 
46  ปั้นจั่นและสายพานลา้เลยีง (Crane and belt conveyor vessel ) 
47  แท่นกักเก็บลอยน ้า (Floating storage unit, FSU) 
48  แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยน ้า  

 (Floating storage regasification unit, FSRU) 
59  แท่นผลิตและเก็บกักน ้ามันลอยน ้า   
      (Floating production storage and offloading, FPSO) 
50  สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel) 
51  สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ 
      (Anchor handling tug supply vessel) 

กลุ่มตรวจการณ์และช่วยเหลือกูภ้ัย (Patrol and Rescue Vessel) 
52  กู้ภัย (Salvage Ship) 
53  ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel) 
54  ดับเพลิง (Fire fighting vessel) 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
55  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
56  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
57  กิจการพเิศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

๓. เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 
    (Local trade vessel) 
 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel) 
1   บรรทุกสินคา้ทั่วไป (General Cargo Vessel) 
2   บรรทุกสินคา้ตู้ (Container ship)  
3   บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle Carrier) 
4   บรรทุกสินคา้และยานพาหนะ (Roll on – Roll off cargo ship)  
5   บรรทุกซุง (Log carrier)   
6   บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)  
7   บรรทุกสินคา้ห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)  
8   บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier) 
9   บรรทุกสินคา้ (เรือเพลาใบจักรยาว) (Cargo carrier (long tail boat) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) 
10 บรรทุกสินคา้เทกอง (Bulk carrier) 
11 บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier) 
12 บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
13 บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
14  บรรทุกน ้ามันดิบ (Crude oil tanker)  
15  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
       (Tanker carried oil product flash point less than 60 C) 
 
 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
16  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซยีส 

                 (Tanker carried oil product flash point more than 60C)  

17  บรรทุกน ้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง  (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO ) 
18  บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker) 
19  บรรทุกน ้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)   
20  บรรทุกก๊าซเหลว (Gas carrier)  
21  บรรทุกน ้าจืด (Fresh water tanker) 

กลุ่มบรรทกุคนโดยสาร (Passenger Ship) 
22  บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)  
23  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง )  
       (Passenger, high – speed craft)  
24  บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) (Passenger , speed boat) 
25  บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)  
       (Passenger , Wing in ground) 

          26  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , Hovercraft)  
27  บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, Hydrofoil) 
28  บรรทุกคนโดยสาร (เรือสะเทนิน ้าสะเทินบก) 
       (Passenger, Amphibious ship)  
29  บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน  

(Roll on – Roll off passenger ship) 
30 บรรทุกคนโดยสาร (เรือเพลาใบจกัรยาว) 

(Passenger, Long tail boat)  
31 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship) 
32  บรรทุกคนโดยสารและสินคา้ (เรือเพลาใบจักรยาว) 

(Passenger & Cargo , Long tail boat) 
33  บรรทุกคนโดยสารและภัตตาคาร (Passenger & restaurant ship)  
34  บรรทุกคนโดยสารและบริการอาหาร  (Passenger & catering ship) 

กลุ่มเรือเกี่ยวเน่ืองการประมง (Related Fishery) 
35  เพาะเลี ยงสัตว์น ้า (Aquaculture)  
36  สา้รวจการประมง (Fishery research vessel) 

กลุ่มเรือสันทนาการและส าราญกฬีา (Recreation and Sport Vehicles) 
37  สา้ราญและกีฬา (เรือเจต็สกี) (Pleasure vessel, Jet ski) 
38  สา้ราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht) 
39  สา้ราญและกีฬา (เรือสกเูตอร์) (Pleasure vessel, Scooter) 
40  สา้ราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat) 
41  สา้ราญและกีฬา (เรือเร็ว) (Pleasure vessel, Speed boat) 
42  สา้ราญและกีฬา (เรืออ่ืนๆ) (Pleasure vessel, Others) 
43  ท่องเที่ยวจับสตัว์น ้า (Recreation fishing vessel) 
44  เจต็สกเีพื่อเช่า (Jetski for rent) 

กลุ่มเรือบรกิาร / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

45  สา้รวจอุทกศาสตร์ (Hydrography survey vessel) 
46  วิจัยทางทะเล (Ocean Research vessel ) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
47  สา้รวจแหล่งแร่และน ้ามัน (Ore and Crude oil survey vessel) 
48  สนับสนุนการด้าน ้า (Diving support vessel) 
49  บ้ารุงรักษาประภาคาร (Light house tender) 
50  ซ่อมบ้ารุงทุ่น (Buoy Maintenance Ship) 
51  โรงงานและซ่อมบา้รุง (Factory ship) 
52  วางสายเคเบิ ล (Cable layer) 
53  ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship) 
54  เรือฝึก (Training ship) 
55  น้าร่อง (Pilot launch) 
56  ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel) 
57  ขุดมยีุ้งดิน (Hopper dredge) 
58  ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger) 
59  ปั้นจั่น (Crane vessel) 
60  ตอกเสาเขม็ (Pile Driving vessel) 
61  สายพานล้าเลยีง (Belt conveyor vessel) 
62  ปั้นจั่นและสายพานลา้เลยีง (Crane and belt conveyor vessel) 
63  แท่นกักเก็บลอยน ้า (Floating storage unit, FSU) 
64  แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยน ้า  

(Floating storage regasification unit, FSRU) 
65  แท่นผลิตและเก็บกักน ้ามันลอยน ้า   
      (Floating production storage and offloading, FPSO) 
66  สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel) 
67  สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ 
      (Anchor handling tug supply vessel) 
68  ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel) 
69  บริการรับของเสีย (Waste reception facility vessel) 
70  สนับสนุนการพยาบาล (Hospital support vessel) 

กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลอืกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel) 
71  ตรวจการณ์ทางทะเล (Sea patrol vessel ) 
72  กู้ภัย (Salvage Ship) 
73  ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel) 
74  ดับเพลิง (Fire fighting vessel) 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
75  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
76  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
77  กิจการพเิศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

๔. เรือกลเดินทะเลชายแดน  
    (Neighboring area vessel) 
 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel) 
1   บรรทุกสินคา้ทั่วไป (General Cargo Vessel) 
2   บรรทุกสินคา้ตู้ (Container ship) 
3   บรรทุกยานพาหนะ (Vehicle Carrier) 
4   บรรทุกสินคา้และยานพาหนะ  (Roll on – Roll off cargo ship)  
5   บรรทุกซุง (Log carrier)   



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
6   บรรทุกไม้ (Woodchip carrier)  
7   บรรทุกสินคา้ห้องเย็น (Refrigerated cargo carrier)  
8   บรรทุกสิ่งมีชีวิต (Livestock carrier) 
9   บรรทุกสินคา้ (เรือเพลาใบจักรยาว) (Cargo carrier, long tail boat) 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) 
10  บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) 
11  บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier) 
12  บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
13  บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

กลุ่มบรรทกุสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
14  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
       (Tanker carried oil product flash point less than 60 C) 
15  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซยีส 

                 (Tanker carried oil product flash point more than 60C)  
16  บรรทุกน ้ามัน แร่ และสินค้าเทกอง  (Oil/ Bulk / Ore carrier, OBO) 
17  บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker) 
18  บรรทุกน ้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)   
19  บรรทุกน ้าจืด (Fresh water tanker) 

กลุ่มเรือบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship) 
20  บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)  
21  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโดยสารความเร็วสูง)  
       (Passenger, high – speed craft)  
22  บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) (Passenger , speed boat) 
23  บรรทุกคนโดยสาร (เรือวิงอินกราวนด์)  
       (Passenger , Wing in ground ) 
24  บรรทุกคนโดยสาร (เรือโฮเวอร์คราฟท์) (Passenger , Hovercraft)  
25  บรรทุกคนโดยสาร (เรือไฮโดรฟอยล์) (Passenger, Hydrofoil) 
26  บรรทุกคนโดยสาร (เรือเพลาใบจักรยาว) 
       (Passenger, Long tail boat)  
27  บรรทุกคนโดยสารและสินคา้ (Passenger & cargo ship) 
28  บรรทุกคนโดยสารและสินคา้ (เรือเพลาใบจักรยาว) 
       (Passenger & Cargo , Long tail boat) 

          29  บรรทุกคนโดยสารและภตัตาคาร (Passenger & restaurant ship) 

กลุ่มเรือเกี่ยวเน่ืองการประมง (Related Fishery) 
30  เพาะเลี ยงสัตว์น ้า (Aquaculture)  
31  สา้รวจการประมง (Fishery research vessel) 

กลุ่มเรือสันทนาการและส าราญกฬีา (Recreation and Sport Vehicles) 
32  สา้ราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht) 
33  สา้ราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat) 
34  สา้ราญและกีฬา (เรือเร็ว) (Pleasure vessel, Speed boat) 
35  สา้ราญและกีฬา (เรืออ่ืนๆ) (Pleasure vessel, Others) 
36  ท่องเที่ยวจับสตัว์น ้า (Recreation fishing vessel) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
กลุ่มเรือบรกิาร / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

37  สา้รวจอุทกศาสตร์ (Hydrography survey vessel) 
38  วิจัยทางทะเล (Ocean Research vessel ) 
39  สา้รวจแหล่งแร่และน ้ามัน (Ore and Crude oil survey vessel) 
40  บ้ารุงรักษาประภาคาร (Light house tender) 
41  ซ่อมบ้ารุงทุ่น (Buoy Maintenance Ship) 
42  โรงงานและซ่อมบา้รุง (Factory ship) 
43  วางสายเคเบิ ล (Cable layer) 
44  ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship) 
45  เรือฝึก (Training ship) 
46  น้าร่อง (Pilot launch) 
47  ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel) 
48  ขุดมยีุ้งดิน (Hopper dredge) 
49  ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger) 
50  ปั้นจั่น (Crane vessel) 
51  ตอกเสาเขม็ (Pile Driving vessel) 
52  สายพานล้าเลยีง (Belt conveyor vessel) 
53  ปั้นจั่นและสายพานลา้เลยีง (Crane and belt conveyor vessel) 
54  แท่นกักเก็บลอยน ้า (Floating storage unit, FSU) 
55  แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยน ้า  
      (Floating storage regasification unit, FSRU) 
56  แท่นผลิตและเก็บกักน ้ามันลอยน ้า   
      (Floating production storage and offloading, FPSO) 
57  บริการรับของเสีย (Waste reception facility vessel) 
58  สนับสนุนการพยาบาล (Hospital support vessel) 

กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลอืกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel) 
59  ตรวจการณ์ทางทะเล (Sea patrol vessel ) 
60  กู้ภัย (Salvage Ship) 
61  ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel) 
62  ดับเพลิง (Fire fighting vessel) 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
63  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
64  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
65  กิจการพเิศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

5. เรือใบชายทะเลชายแดน 
    (Neighboring area sailing vessel) 
 

กลุ่มเรือสันทนาการและส าราญกฬีา (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) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 

  5   กิจการพิเศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

6. เรือกลล าน  า 
    (Self propelled river vessel) 
 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า (General Cargo Vessel) 
  1    บรรทุกสินค้าท่ัวไป (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    บรรทุกสินค้า (เรือเพลาใบจักรยาว) (Cargo carrier (long tail boat) 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) 
10  บรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk carrier) 
11  บรรทุกซีเมนต์ (Cement Carrier) 
12  บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
13  บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
14  บรรทุกผลิตภณัฑ์น ้ามันที่มีจดุวาบไฟต่้ากว่า 60 องศาเซลเซียส 

(Tanker carried oil product flash point less than 60° C) 
  15  บรรทุกผลติภณัฑ์น ้ามันทีม่จีุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซยีส  
         (Tanker carried oil product flash point more than 60 °C) 
  16  บรรทุกสารเคมี (Chemical tanker) 
  17  บรรทุกน ้ามันหรือสารเคมี (Combined oil / chemical tanker)    

18  บรรทุกน ้าจืด (Fresh water tanker) 

กลุ่มเรือบรรทุกคนโดยสาร (Passenger Ship) 
19  บรรทุกคนโดยสาร (Passenger ship)  
20  บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) (Passenger , speed boat) 
21  บรรทุกคนโดยสาร (เรือสะเทนิน ้าสะเทินบก) 
       (Passenger, Amphibious ship)  
22  บรรทุกคนโดยสาร (เรือเพลาใบจักรยาว) 

(Passenger, Long tail boat) 
23 บรรทุกคนโดยสารและสินค้า (Passenger & cargo ship)  
24  บรรทุกคนโดยสารและสินคา้ (เรือเพลาใบจักรยาว) 
      (Passenger & Cargo , Long tail boat) 
25  บรรทุกคนโดยสารและภัตตาคาร (Passenger & restaurant ship)  
26  บรรทุกคนโดยสารและบริการอาหาร (Passenger & catering ship) 
27  บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะ  
      (Roll on – Roll off passenger ship) 

กลุ่มเรือเกี่ยวเน่ืองการประมง (Related Fishery) 
28  เพาะเลี ยงสัตว์น ้า (Aquaculture)  
29  สา้รวจการประมง (Fishery research vessel) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 

กลุ่มเรือสันทนาการและส าราญกฬีา (Recreation and Sport Vehicles) 
30  สา้ราญและกีฬา (เรือเจต็สกี) (Pleasure vessel, Jet ski) 
31  สา้ราญและกีฬา (เรือยอร์ช) (Pleasure vessel, Yacht) 

  32  ส้าราญและกีฬา (เรือสกูเตอร์) (Pleasure vessel, Scooter) 
33  ส้าราญและกีฬา (เรือใบกล) (Pleasure vessel, Motor Sailing boat) 

            34  ส้าราญและกีฬา (เรือเร็ว) (Pleasure vessel, Speed boat) 
35  สา้ราญและกีฬา (เรืออ่ืนๆ) (Pleasure vessel, Others) 
36  ท่องเที่ยวจับสตัว์น ้า (Recreation fishing vessel) 
37  เจต็สกเีพื่อเช่า (Jetski for rent) 

กลุ่มเรือบรกิาร / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

38  สา้รวจอุทกศาสตร์ (Hydrography survey vessel) 
39  สา้รวจแหล่งแร่และน ้ามัน (Ore and Crude oil survey vessel) 
40  สนับสนุนการด้าน ้า (Diving support vessel) 
41  บ้ารุงรักษาประภาคาร (Light house tender) 
42  ซ่อมบ้ารุงทุ่น (Buoy Maintenance Ship) 
43  โรงงานและซ่อมบา้รุง (Factory ship) 
44  วางสายเคเบิ ล (Cable layer) 
45  ส่งก้าลังบ้ารุง (Supply ship) 
46  เรือฝึก (Training ship) 
47  น้าร่อง (Pilot launch) 
48  ดัน – ลากจูง (Tug – towing vessel) 
49  ลากจูง (เพลาใบจักรยาว) (Towing, Long Tail Boat) 
50  ขุดมยีุ้งดิน (Hopper dredge) 
51  ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger) 
52  ปั้นจั่น (Crane vessel) 
53  ตอกเสาเขม็ (Pile Driving vessel) 
54  สายพานล้าเลยีง (Belt conveyor vessel) 
55  ปั้นจั่นและสายพานลา้เลยีง (Crane and belt conveyor vessel) 
56  สนับสนุนลาก – จูงการจัดการสมอ 
      (Anchor handling tug supply vessel) 
57  ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel) 
58  บริการรับของเสีย (Waste reception facility vessel) 
59  สนับสนุนการพยาบาล (Hospital support vessel) 

กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลอืกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel) 
60  ตรวจการณ์ลา้น ้า (River patrol vessel) 
61  กู้ภัย (Salvage Ship) 
62  ขจัดมลภาวะ (Pollution & surface clearance vessel) 
63  ดับเพลิง (Fire fighting vessel) 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
64  ท้าการประมง (Fishery vessel) 
65  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
66  กิจการพเิศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

7. เรือกลประมงทะเลลึก 
    (Deep sea fishing vessel) 
 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
1  ท้าการประมง (Fishing vessel)  

            2  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
3  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
4  กิจการพิเศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

8. เรือกลประมงทะเลชั น ๑ 
    (Fishing vessel class 1) 
 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
1  ท้าการประมง (Fishing vessel)  
2  ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel) 
3  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
4  บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น (Refrigerated Fishery Cargo Carrier) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
5  กิจการพิเศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

9. เรือกลประมงทะเลชั น ๒ 
    (Fishing vessel class 2) 
 

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
1  ท้าการประมง (Fishing vessel)  
2  ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel) 
3  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
4  กิจการพิเศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

10. เรือกลประมงทะเลชั น ๓  
 (Fishing vessel class 3) 

กลุ่มเรือเกี่ยวเน่ืองการประมง (Related Fishery) 
1  เพาะเลี ยงสตัว์น ้า (Aquaculture)  

กลุ่มเรือท าการประมง (Fishery)  
2  ท้าการประมง (Fishing vessel)  
3  ท้าการประมง (ปั่นไฟ) (Generator fishing vessel) 
4  ขนถ่ายเพื่อการประมง (Fishery transshipment vessel) 
5  ท้าการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
     (Fishing vessel/Passenger ship for ecotourism) 

กลุ่มกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
6  กิจการพิเศษ ระบุ………………(Special purpose vessel) 

11. เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล 
      (Non-self propelled sea 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) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
6  บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
7  บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
8  บรรทกุน ้าจดื (Fresh water tanker) 

กลุ่มสันทนาการและส าราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles) 
  9  ส้าราญและกีฬา (เรือใบ) (Pleasure vessel, Sailing boat) 

กลุ่มเรือบรกิาร / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

10  ขุดมยีุ้งดิน (Hopper dredge) 
11  ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger) 
12  ปั้นจั่น (Crane vessel) 
13  ตอกเสาเขม็ (Pile Driving vessel) 
14  สายพานล้าเลยีง (Belt conveyor vessel) 
15  ปั้นจั่นและสายพานลา้เลยีง (Crane and belt conveyor vessel) 
16  แท่นกักเก็บลอยน ้า (Floating storage unit, FSU) 
17  แท่นกักเก็บและแปรรูปก๊าซลอยน ้า  

                  (Floating storage regasification unit, FSRU) 
18  แท่นผลิตและเก็บกักน ้ามันลอยน ้า   
      (Floating production storage and offloading, FPSO) 
19  สนับสนุนกิจการนอกชายฝั่ง (Offshore support vessel) 
20  อู่ลอย (Floating dock) 
21  ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel) 

กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลอืกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel) 
22  กู้ภัย (Salvage Ship) 

กลุ่มเรือล าเลียงสินค้า (Barge) 
23  ลา้เลยีงสินค้าทั่วไป (General cargo barge) 
24  ลา้เลยีงสินค้าอันตราย (Dangerous cargo barge)  
25  ลา้เลยีงกรวดหรือทราย (Gravel or sand barge) 
26  ลา้เลยีงใช้ดูดทราย (Sand suction barge) 
27  ลา้เลยีงมียุ้งดิน (Hopper barge) 
28  ลา้เลยีงสินค้าบนดาดฟ้าเรียบ (Flat top barge) 

กลุ่มเรือกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
29  กิจการพเิศษ ระบุ……………… (Special purpose vessel) 

12. เรือล าน  าท่ีมิใช่เรือกล 
      (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) 



 
ประเภทเรือ 

(Type of Engagement) 
ประเภทการใช้ 

(Type of Vessel) 
6  บรรทุกแร่ (Ore Carrier) 
7  บรรทุกถ่านหิน (Coal carrier) 

กลุ่มเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) 
8  บรรทุกน ้าจดื (Fresh water tanker) 

กลุ่มสันทนาการและส าราญกีฬา (Recreation and Sport Vehicles) 
  9  ส้าราญและกีฬา (เรือใบ) (Pleasure vessel, Sailing boat) 

กลุ่มเรือบรกิาร / สนับสนุนกิจการทางน  า  
(Water Bound Service / Facilitate Vessel) 

10  ขุดมยีุ้งดิน (Hopper dredge) 
11  ขุดหัวสว่าน (Cutter / Dredger) 
12  ปั้นจั่น (Crane vessel) 
13  ตอกเสาเขม็ (Pile Driving vessel) 
14  สายพานล้าเลยีง (Belt conveyor vessel) 
15  ปั้นจั่นและสายพานลา้เลยีง (Crane and belt conveyor vessel) 
16  อู่ลอย (Floating dock) 
17  ก้าจัดผักตบชวา (Water hyacinth dispose vessel) 

กลุ่มเรือตรวจการณ์และช่วยเหลอืกู้ภัย (Patrol and Rescue Vessel) 
18  กู้ภัย (Salvage Ship) 

กลุ่มเรือล าเลียงสินค้า (Barge) 
19  ลา้เลยีงสินค้าทั่วไป (General cargo barge) 
20  ลา้เลยีงสินค้าอันตราย (Dangerous cargo barge)  
21  ลา้เลยีงกรวด หรือทราย (Gravel or sand barge) 
๒๒  ลา้เลยีงหิน กรวด หรือทราย (Rock or gravel or sand barge) 
23  ลา้เลยีงใช้ดูดทราย (Sand suction barge) 
24  ลา้เลยีงมียุ้งดิน (Hopper barge) 
25  ลา้เลยีงสินค้าบนดาดฟ้าเรียบ (Flat top barge) 

กลุ่มเรือกิจการพิเศษ (Special Purpose Vessel) 
26  กิจการพเิศษ ระบุ……………… (Special purpose vessel) 

 

 

 

 


