เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการดาเนินการต่อสานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
การจดทะเบียนเรือ

การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย

กรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
1) คาร้อง แบบ ก.5
2) ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
3) ภาพถ่ายด้านข้างเต็มลา จานวน 2 ภาพ
4) หลักฐานการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักร
5) หนังสือรับรอง แบบ ก. หรือ แบบ ข.
6) สาเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่เป็นเรือสาหรับโดยสาร
กรณีขอรับใบทะเบียนเรือไทย
1) ใบสาคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทย
2) คาร้อง แบบ บ.57 คาร้องขอจดทะเบียนเรือไทย
3) สาเนาประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ
กรณีเจ้าของเรือเป็นบุคคล
กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล
ธรรมดา
1)สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
กรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
กรณีเจ้าของเรือเป็นหน่วยงาน 2)สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนาม
กรณีขอรับใบทะเบียนเรือไทย
ของรัฐ
หนังสือราชการของส่วนราชการ 1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
นั้นซึ่งได้แต่งตั้งหรือมอบอานาจ 2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
3) สาเนาข้อบังคับหรือรายงานการประชุมจัดตั้ง บริษัทฯ
ให้มาทาการแทน
4) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การออก/ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

ฝ่ายผู้โอน (บุคคลธรรมดา)
1) คาร้องแบบ บ.65
2) ใบทะเบียนเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือ
3) ใบเสร็จรับเงิน (กรณีซื้อขาย)
4) สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย(แบบ บ.56)
5) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
6) หนังสือยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์จากสามีหรือ
ภรรยาของผู้โอน
7) สาเนาใบทะเบียนสมรสของผู้โอน
8) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลของผู้ให้ความ
ยินยอม
9) สาเนาใบทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

ฝ่ายผู้โอน (นิติบุคคล)
1) คาร้องแบบ บ.65
2) ใบทะเบียนเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือ
3) ใบเสร็จรับเงิน (ใบกากับภาษี, สาเนาใบ
ภ.พ.20)
4) สัญญาโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย(แบบ บ.56)
5) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
6)บัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนาม

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การแจ้งงดใช้เรือ
1) คาร้อง ก.5
2) ใบอนุญาตใช้เรือ
3) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล

ฝ่ายผู้รับโอน (นิติบุคคล)
1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
1) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
3)สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ฝ่ายผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล
4) สาเนา ข้อบังคับหรือรายงานการประชุม
ต่างประเทศ
จัดตั้งบริษัทฯ
สาหรับผู้รับโอนซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
หนังสือมอบอานาจให้ทานิติกรรมต้องผ่านการ 5) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รับรองของหน่ายงานภาครัฐและต้องจัดให้มีคา 6) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลของผู้รับโอน
แปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย

คาร้อง ก.5
ใบอนุญาตใช้เรือ
ใบทะเบียนเรือไทย (กรณีจดทะเบียนเรือไทย)
ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดา)
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

1)
2)
3)
4)

คาร้อง ก.5
ใบอนุญาตใช้เรือ
ใบทะเบียนเรือไทย (กรณีจดทะเบียนเรือไทย)
ภาพถ่ายเรือเต็มลา ซึ่งเห็นชื่อและเลขทะเบียนเรือชัดเจน ทั้งสอง
ด้าน จานวน 2 ภาพ
5) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดา)
6) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
7) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

หมายเหตุ :-

1) คาร้อง ก.5
2) ใบอนุญาตใช้เรือ
3) ใบทะเบียนเรือไทย (กรณีจดทะเบียนเรือไทย)
4) ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
5) ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องจักร (ในกรณีเปลี่ยนจากเรือที่มิใช่เรือกลมาเป็นเรือ
กล)
6) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดา)
7) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
8) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

การโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนของเรือ
1)
คาร้อง ก.5
2)
ใบอนุญาตใช้เรือ
3)
ใบทะเบียนเรือ
4) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล(กรณีบุคคลธรรมดา)
5)
สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
6)
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้
มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

การขยายตัวเรือ
1)
2)
3)

คาร้อง ก.5
ใบอนุญาตใช้เรือ
ใบทะเบียนเรือไทย (กรณีจด
ทะเบียนเรือไทย)

ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
ใบสาคัญแสดงการตรวจเรือ
เพื่อจดทะเบียนเรือไทย (กรณีจดทะเบียนเรือไทย)
6)
ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ และ
ค่าแรงที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือ (ในกรณีขยายหรือลดขนาด
ตัวเรือ)
7)
ภาพถ่ายเรือ จานวน ๒ ภาพ
(กรณีขยายหรือลดขนาดตัวเรือ)
8)
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
(กรณีบุคคลธรรมดา)
9)
สาเนาหนังสือรับรองการจด
เอกสารของนิติบุคคลต้องได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 6 10)
เดือทะเบี
น ยนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้
ในกรณีไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเอง ให้เพิ่มหนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัมีตอรประจ
าตัวบุคคลของผู
านาจลงนามแทนนิ
ติบุคคล ้รับมอบอานาจ



 สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2233-1311-8 ต่อ 214, 215 และ 301

ฝ่ายผู้จานอง (นิติบุคคล)
1) คาร้องแบบ บ.66
2) ใบทะเบียนเรือไทย
3) สัญญาจานองเรือไทย(แบบ บ.64-1)
4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
5) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

ฝ่ายผู้รับจานอง (นิติบุคคล)
1) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2) หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
2) วัตถุประสงค์
3) คาร้องแบบ ก.5 จดทะเบียนทรัพยสิทธิ 3) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ฝ่ายผู้รับจานอง เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
4) หนังสือเงื่อนไขต่อท้ายสัญญาจานองอย่าง
สาหรับผู้รับจานองซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ น้อย 4 ชุด (ถ้ามีกรณีสถาบันการเงิน)
หนังสือมอบอานาจให้ทานิติกรรมจานองต้อง 5) ห นังสือสัญญากู้ยืมเงิน (ในกรณี ที่ มิใช่
ผ่านการับรองของหน่ายงานภาครัฐและต้องจัด สถาบันการเงิน)
ให้มีคาแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย
6) คาร้องแบบ ก.5 จดทะเบียนทรัพยสิทธิ

ฝ่ายผู้รับโอน (บุคคลธรรมดา)

การเปลี่ยนประเภทเรือ

การเปลี่ยนชื่อเรือ

ฝ่ายจานองผู้จานอง (บุคคลธรรมดา)
1) คาร้องแบบ บ.66
2) ใบทะเบียนเรือไทย
3) สัญญาจานองเรือไทย(แบบ บ.64-1)
4) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
5) หนังสือยินยอมให้จานองจากสามีหรือภรรยา
ของผู้จานอง
6) สาเนาใบทะเบียนสมรสของผู้จานอง
7) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลของผู้ให้ความ
ยินยอม
ฝ่ายผู้รับจานอง (บุคคลธรรมดา)

การเปลี่ยนประเภทการใช้

1) คาร้อง ก.5
2) ใบอนุญาตใช้เรือ
3) ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
4) สาเนากรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสาร (กรณีมีผู้โดยสาร)

การจานองเรือไทยตาม พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481

4)
5)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจานอง/ไถ่ถอนการจานอง
1) คาร้อง แบบ ก.5 ของทั้ง 2 ฝ่าย (ของผู้จานองและผู้รับจานอง)
2) ใบทะเบียนเรือไทย
3) สัญญาจานองเรือไทย ฉบับผู้จานองและฉบับผู้รับจานอง (กรณีไถ่ถอนการ
จานองหากหนังสือสัญญาจานองเรือไทย ฉบับผู้รับจานอง สูญหาย ให้แนบ
หลักฐานการแจ้งความสัญญาจานองฯ ได้สูญหายไว้เป็นหลักฐานด้วย)
4) สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลของผู้จานองและผู้รับจานอง (กรณีที่ผู้จานองและ
ผู้รับจานองเป็นบุคคลธรรมดา)
5) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และสาเนาบัตรประจาตัว
บุคคลผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (ผู้จานองไม่ต้องใช้วัตถุประสงค์)ใน
กรณีที่ผู้จานองและผู้รับจานองเป็นนิติบุคคล

การเปลี่ยนเครื่องยนต์
1)
2)
3)

คาร้อง ก.5
ใบอนุญาตใช้เรือ
ใบทะเบียนเรือไทย (กรณีจด
ทะเบียนเรือไทย)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
ใบสาคัญแสดงการตรวจเรือ
เพื่อจดทะเบียนเรือไทย (กรณีจดทะเบียนเรือ ไทย)
ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคล
(กรณีบุคคลธรรมดา)
สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล

