เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
และคําขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทําการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทําการประมง
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมง
นอกน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต
และคําขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทําการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทําการประมง
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

เลขที่คําร้อง………………………………………….

เลขที่คําขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
คําขอรับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ ...............เดือน.................................พ.ศ. …........................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)....................................................................................................................
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ เลขที.่ ..........ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................................
หมู่ท.ี่ ..................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์มอื ถือ.................................................. E - mail: ................................................
1.2 นิติบุคคล ประเภท..............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย..........
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมู่ที่........................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. เลขหมายโทรศัพท์.......................................... E-mail: .................................................
2. มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
2.1 ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตของรัฐชายฝั่ง
บริเวณรัฐชายฝั่งของประเทศ............................................................................
ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างรัฐบาลไทย กับ ....................................................................
เมื่อวันที่.......................................................
2.2 ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตทะเลหลวง
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ทําการประมงปลาทูน่า
ทําการประมงสัตว์น้ําอื่น ๆ
บริเวณอื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................................
3. โดยใช้เครื่องมือทําการประมง ดังนี้
3.1 ประเภทเครื่องมือทําการประมง .................................................................................
ชนิดเครื่องมือ..............................................................................................................
จํานวน................................................. ความยาวรวม.......................................เมตร
3.2 ประเภทเครื่องมือทําการประมง .................................................................................
ชนิดเครื่องมือ..............................................................................................................
จํานวน................................................. ความยาวรวม........................................เมตร
3.3 ประเภทเครื่องมือทําการประมง .................................................................................
ชนิดเครื่องมือ..............................................................................................................
จํานวน................................................. ความยาวรวม........................................เมตร

-24. โดยใช้เรือประมงประกอบการทําการประมง ดังนี้
๔.1 สําหรับเครื่องมือประมงที่ไม่ใช่อวนลากคู่
ชื่อเรือ.............................................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร
กําลังเครื่องจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี)...............................
รหัสอุปกรณ์ตดิ ตามเรือประมง (Serial No.)…………………….…รหัสกล่อง (ID Box)................................
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป)
๔.2 สําหรับเครื่องมือประมงอวนลากคู่
ชื่อเรือหลัก (เรือปลา)......................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้...................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร
กําลังเครื่องจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี)...............................
รหัสอุปกรณ์ตดิ ตามเรือประมง (Serial No.).............................รหัสกล่อง (ID Box)...............................
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป)
ชื่อเรือรอง (เรือหู)..........................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร
กําลังเครื่องจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี)...............................
รหัสอุปกรณ์ตดิ ตามเรือประมง (Serial No.).............................รหัสกล่อง (ID Box)...............................
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป)
๕. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต ดังนี้
๕.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
๕.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดง
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
๕.3 สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดง หรือเอกสารหลักฐาน
ที่หน่วยงานเจ้าของกฎหมายออกให้ (ใบอนุญาตใช้เรือต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต)
๕.4 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีที่มีการมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
๕.5 หลักฐานที่แสดงถึงสิทธิครอบครองในเรือประมงจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ (กรณีผู้ขอรับอนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของเรือ)
๕.6 สําเนาแบบรายงานการติดตั้งระบบติดตามเรือ (กรณีขนาด 30 ตันกรอสขึน้ ไป)
๕.๗ สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
5.8 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของ
คนประจําเรือ

-35.9 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
5.10 รูปถ่ายของเรือประมงและเครื่องมือทําการประมงที่เห็นรายละเอียดชัดเจน (ไม่เกิน 6 เดือน)
ดังนี้
1) รูปหัวเรือที่เห็นทะเบียนเรือและชื่อเรือประมง จํานวน 1 รูป
2) รูปเรือเต็มลําด้านซ้าย จํานวน 1 รูป
3) รูปเรือเต็มลําด้านขวา จํานวน 1 รูป
4) รูปเครื่ องมื อทํ าการประมงที่ขออนุ ญาตซึ่ งอยู่ บนเรือประมง (จํ านวนรูปเครื่องมือตามที่
ขออนุญาต)
5.11 สําเนาหลักฐานการได้รับหมายเลขไอเอ็มโอ สําหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กําหนด (กรณีขอรับ
ใบอนุญาตในเขตทะเลหลวงภายใต้ IOTC)
๕.12 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอฯ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).............................................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(..............................................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรับใบอนุญาต
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกเอกสารการรับคําขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที่....................................ลงวันที่................................................
และ ออกใบนัดตรวจเรือและเครื่องมือทําการประมง เลขที.่ .........................ลงวันที่...............................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่ .............................
..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่...............................................
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ
ตําแหน่ง...........................................................
ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเรือ เครื่องมือทําการประมงและอุปกรณ์อนื่ ๆ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบเรือประมงและเครือ่ งมือทําการประมง ตามที่ผขู้ อรับอนุญาตแล้ว ตามบันทึก
การตรวจเรือประมงและเครื่องมือทําการประมง ลงวันที่..................................... ปรากฏว่า
เรือประมงตรงกับที่ระบุในคําขอ
เรือประมงไม่ตรงกับที่ระบุในคําขอ คือ.....................................................................................................................................................

-4เครื่องมือทําการประมงตรงกับที่ระบุในคําขอ
เครื่องมือทําการประมงไม่ตรงกับที่ระบุในคําขอ คือ...............................................................................................................................
และได้บันทึกรูปภาพเรือประมงและเครื่องมือทําการประมงเรียบร้อยแล้ว
บันทึกเพิ่มเติม....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................หัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ตําแหน่ง........................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................ผู้ตรวจสอบเรือ
ตําแหน่ง........................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................ผู้ตรวจสอบเรือ
ตําแหน่ง........................................................................
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39
2. เป็นรัฐชายฝั่งที่ประเทศไทยมีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมง
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่อธิบดี หรือรัฐมนตรี ประกาศตามมาตรา ๙๔ วรรค ๒ หรือมาตรา 116
(กรณีขอรับใบอนุญาตในเขตทะเลหลวง)
4. เขตทะเลหลวงที่ ข อรั บ อนุ ญ าตอยู่ ใ นการควบคุ ม ขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น สมาชิ ก
(กรณีขอรับใบอนุญาตในเขตทะเลหลวง)
5. ผู้ขอรับใบอนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
6. มีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศตามมาตรา 81 (1)
7. เครื่องมือทําการประมงที่จะขออนุญาตใช้ทําการประมง
เป็นประเภท ชนิด ขนาด และมีจํานวนตรงตาม
ที่ระบุไว้ในคําขอรับใบอนุญาต และ
ไม่เป็นเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมง ตามมาตรา 67
และ
ไม่เป็นเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมง ในเขตของรัฐชายฝั่งที่ขออนุญาต
และ/หรือ
ไม่เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้ในเขตขององค์การระหว่างประเทศ ที่ขอรับใบอนุญาตทําการประมง
8. ผู้ขอรับใบอนุญาตมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
9. ผู้ขอรับใบอนุญาตมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของ
คนประจําเรือตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของ
คนประจําเรือ
10. เรือที่จะใช้ทําการประมงมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย
11. มีหมายเลขไอเอ็มโอ สําหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization) กําหนด (กรณีขอรับใบอนุญาตในเขตทะเลหลวงภายใต้ IOTC)

-5ความเห็นผูต้ รวจสอบ
เห็นควรอนุญาต
ไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ตําแหน่ง ...............................................
คําสั่งผู้มีอาํ นาจลงนาม
อนุญาต
ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).......................................................................
ตําแหน่ง...........................................................................
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้รับคําขอ แล้วตามหนังสือ ที่..................ลงวันที่....................
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่......................................ลงวันที่...................เดือน..............................พ.ศ. ........................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมและอากรการประมงแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่ ..........................เลขที…่ ……................
ลงวันที่………...............................................เดือน................................................พ.ศ. ..................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง…....................................................................

ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
ในเขต.........................................
เลขที่...........................
เครื่องหมายประจําเรือประมง............................................. หมายเลข IMO……………….
อนุญาตให้.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล
อายุ..........ปี สัญชาติ....................บ้านเลขที่...............หมู่ที่.........ตําบล................
อําเภอ...................จังหวัด..................
ประเภทเครือ่ งมือ................................................ชนิดเครื่องมือ...................................................
จํานวน........................................................... ความยาวรวม............................................................เมตร
ประเภทเครือ่ งมือ................................................ชนิดเครื่องมือ...................................................
จํานวน........................................................... ความยาวรวม............................................................เมตร
พื้นที่ในการทําการประมงในเขต...............................................................................................................
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทําการประมงระหว่าง................................... กับ...............................
ลงวันที่..............................................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ.........................................................เลขทะเบียนเรือไทย..........................................
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................................
ยาวตลอดลํา..............................เมตร กว้างกลางลํา................................เมตร ลึก...........................เมตร
กําลังเครื่องจักร................................................แรงม้า ตันกรอส...............................................................
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.)…………………………รหัสกล่อง (ID Box)................................
โดยใช้คู่กับเรือประมง (กรณีเครื่องมืออวนลากคู่) ชื่อ...............................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย..........................................เครื่องหมายประจําเรือ....................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่................................................. ถึงวันที่ ..................................................
ลงชื่อ............................................ผู้อนุญาต
(..........................................)
ตําแหน่ง.........................................
วันที่..............................................
เงื่อนไข
..................................................................................................................................................................

Permit for Oversea Fishing
in (Area) ………………………………..
Permit Number....................................................
Marking of fishing vessel........................................ IMO number.........................................
Permit to ....................................................................................................
Identification number /Corporation
Age.......... Nationality.................... Address........................ Sub-district......................................
District................... Province..................................................
Type of fishing gear.................................................................................................................
Number of fishing gear............................................................. Total length.....................Meters
Type of fishing gear.................................................................................................................
Number of fishing gear............................................................. Total length.....................Meters
Fishing area.......................................................................................................................
Under the MOU between the Government of ................................... and ................................
Date (dd.mm.yy) ..........................................................................
Name of vessel............................................Thai Vessel registration number...............................
Type of Vessel.............................................Type of deployment..................................................
Length..............................Meters Breadth ..............................Meters Depth..................Meters
Engine power............................................HP Tonnage.......................................................GRT
VMS Serial No......................................... ID Box.......................................................................
Use with pair-trawler’s name.............................................................................
Thai Vessel’s registration number.....................................Marking of vessel...............................
This permit is valid from Date (dd.mm.yy)............................ to (dd.mm.yy)...........................
(Signature)..............................................Competent official
(..............................................)
Position................................................
Date (dd.mm.yy)....................................
Condition:

เลขที่คําร้อง................................
เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
คําขอต่ออายุใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
เขียนที.่ ......................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)....................................................................................................................
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ เลขที.่ ..........ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................................
หมู่ท.ี่ ..................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์มอื ถือ.................................................. E - mail: ................................................
1.2 นิติบุคคล ประเภท..............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย..........
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่.......................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. เลขหมายโทรศัพท์........................................... E-mail: ...................................................
2. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
2.1 ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตของรัฐชายฝั่ง
บริเวณรัฐชายฝั่งของประเทศ............................................................................
ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างรัฐบาลไทย กับ...............................................................................
เมื่อวันที่........................................................
2.2 ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตทะเลหลวง
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ทําการประมงปลาทูน่า
ทําการประมงสัตว์น้ําอื่น ๆ
บริเวณอื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................
มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตทําการประมงเพื่อใช้ทําการประมงต่อไป
3. โดยใช้เครื่องมือทําการประมง ดังนี้
3.1 ประเภทเครื่องมือทําการประมง ................................................................................
ชนิดเครื่องมือ.............................................................................................................
จํานวน.................................................. ความยาวรวม.......................................เมตร
3.2 ประเภทเครื่องมือทําการประมง ................................................................................
ชนิดเครื่องมือ.............................................................................................................
จํานวน.................................................. ความยาวรวม.......................................เมตร
3.3 ประเภทเครื่องมือทําการประมง ................................................................................
ชนิดเครื่องมือ.............................................................................................................
จํานวน.................................................. ความยาวรวม.......................................เมตร

-24. โดยใช้เรือประมงประกอบการทําการประมง ดังนี้
๔.1 สําหรับเครื่องมือประมงที่ไม่ใช่อวนลากคู่
ชื่อเรือ.............................................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร
กําลังเครื่องจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี)...............................
รหัสอุปกรณ์ตดิ ตามเรือประมง (Serial No.)…………………….…รหัสกล่อง (ID Box)................................
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป)
๔.2 สําหรับเครื่องมืออวนลากคู่
ชื่อเรือหลัก (เรือปลา)......................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร
กําลังเครื่องจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี)...............................
รหัสอุปกรณ์ตดิ ตามเรือประมง (Serial No.)…………………….…รหัสกล่อง (ID Box)................................
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป)
ชื่อเรือรอง (เรือหู)..........................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร
กําลังเครื่องจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี)...............................
รหัสอุปกรณ์ตดิ ตามเรือประมง (Serial No.)…………………….…รหัสกล่อง (ID Box)................................
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสขึ้นไป)
5. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
5.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
5.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานและ
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
5.3 สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดง หรือเอกสาร
หลักฐานที่หน่วยงานเจ้าของกฎหมายออกให้ (ใบอนุญาตใช้เรือต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 30
วัน ในวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต)
5.4 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
5.5 หลักฐานทีแ่ สดงถึงสิทธิครอบครองในเรือประมงจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ (กรณีผู้ขอรับอนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของเรือ)
5.6 สําเนาแบบรายงานการติดตั้งระบบติดตามเรือ (กรณีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป)
5.7 สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
5.8 หลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางาน
ของคนประจําเรือ
5.9 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)

-35.10 รูปถ่ายของเรือประมงและเครื่องมือทําการประมงที่เห็นรายละเอียดชัดเจน (ไม่เกิน 6 เดือน)
ดังนี้
1) รูปหัวเรือทีเ่ ห็นทะเบียนเรือและชื่อเรือประมง จํานวน 1 รูป
2) รูปเรือเต็มลําด้านซ้าย จํานวน 1 รูป
3) รูปเรือเต็มลําด้านขวา จํานวน 1 รูป
4) รูปเครื่องมือทําการประมงที่ขออนุญาตซึ่งอยู่บนเรือประมง (จํานวนรูปเครื่องมือ
ตามที่ขออนุญาต)
5.11 สําเนาหลักฐานการได้รับหมายเลขไอเอ็มโอ สําหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กําหนด (กรณีขอรับใบอนุญาต
ในเขตทะเลหลวงภายใต้ IOTC)
5.12 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ.......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).............................................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(.............................................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าทีต่ รวจคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผขู้ อรับใบอนุญาต/เรือประมงและเครื่องมือทําการประมงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การอนุญาต/เอกสารประกอบคําขออนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกเอกสารการรับคําขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที่................................... ลงวันที่.....................................................
และออกใบนัดตรวจเรือและเครื่องมือทําการประมง เลขที.่ ......................... ลงวันที่.....................................................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต/เรือประมงและเครื่องมือทําการประมงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การอนุญาต/เอกสารประกอบคําขออนุญาตแล้วไม่ถูกต้อง คือ.....................................................................................
(ลายมือชื่อ).................................................................
ตําแหน่ง....................................................................
ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบเรือประมงและเครื่องมือทําการประมง ตามที่ผู้ขอรับอนุญาตแล้ว ตามบันทึก
การตรวจเรือประมงและเครื่องมือทําการประมง ลงวันที่.............................................. ปรากฏว่า
เรือประมงตรงกับที่ระบุในคําขอ
เรือประมงไม่ตรงกับที่ระบุในคําขอ คือ..........................................................................................................................................................
เครื่องมือทําการประมงตรงกับที่ระบุในคําขอ
เครื่องมือทําการประมงไม่ตรงกับที่ระบุในคําขอ คือ..................................................................................................................................

-4และได้บันทึกรูปภาพเรือประมงและเครื่องมือทําการประมงเรียบร้อยแล้ว
บันทึกเพิ่มเติม ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
คําสั่งผู้มีอาํ นาจลงนาม
อนุญาต
ไม่อนุญาต เนื่องจาก..............................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้รับคําขอแล้วตามหนังสือ ที่....................ลงวันที่..................
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่......................................ลงวันที่....................เดือน..............................พ.ศ. .......................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมและอากรการประมงแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่ ......................... เลขที.่ .....................
ลงวันที่............................................. เดือน................................................... พ.ศ. .....................................................
(ลายมือชื่อ)..................................................................
ตําแหน่ง.....................................................................

เลขที่คําร้อง………………………………………….

เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
คําขอใบแทนใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
เขียนที.่ ......................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ..................
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)....................................................................................................................
1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ เลขที.่ ..........ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................................
หมู่ท.ี่ ..................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์มอื ถือ.................................................. E - mail: ................................................
1.2 นิติบุคคล ประเภท...........................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติไทย..........
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่.....................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์.............................. เลขหมายโทรศัพท์.......................................... E-mail: ..................................................
๒. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย เลขที่.......................................เมื่อวันที่......................
ซึ่งใบอนุญาต/ใบจดทะเบียนดังกล่าวได้
สูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ คือ
...............................................................................................................................................................................................
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงประสงค์ขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตทําการประมงฉบับดังกล่าว พร้อมบัตรเพื่อข้าพเจ้า
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
3. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3.2 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีที่มีการมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
3.3 บันทึกแจ้งความ ลงวันที่........................................................... ของ.....................................................................
3.4 ใบอนุญาตทําการประมงที่ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหาย
3.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ.........................................................................................................
(ลายมือชื่อ).............................................................................ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(.................................................................................)

-2เฉพาะเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าทีต่ รวจคําขอ
ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการขอรับใบแทน เห็นควรออกใบแทน ตามทีผ่ ู้ยนื่ คําขอประสงค์
ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการขอรับใบแทน คือ
.............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ).....................................................................
ตําแหน่ง........................................................................
ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
ออกใบแทนใบอนุญาตทําการประมงแล้ว เมือ่ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. ..........................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประมงแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่ .....................................เลขที่.....................................
ลงวันที่............................เดือน.............................พ.ศ. ..............................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................

เลขที่คําร้อง………………………………………….

เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
คําขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รบั อนุญาตให้ทาํ การประมง เพิ่มเครื่องมือที่ใช้ทําการประมง
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพืน้ ทีท่ ปี่ ระสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้าํ ไทย
เขียนที.่ ....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ...................
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..................................................................................................................
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา เลขบัตรประจําตัวประชาชน
อายุ......................ปี สัญชาติ............................ บ้านเลขที.่ .....................ถนน..................................หมู่ที่...........................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย.์ .......................เลขหมายโทรศัพท์........................................E - mail: .........................................................
๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................
เลขทะเบียน
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่.......................................................
ตรอก/ซอย......................ถนน..................................หมู่ท.ี่ ................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
เลขหมายโทรศัพท์.................................................. E - mail: ...........................................................................................
๒. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
2.1 ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตของรัฐชายฝั่ง
บริเวณรัฐชายฝั่งของประเทศ....................................................................................................
ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างรัฐบาลไทย กับ ...........................................................................
เมื่อวันที่.......................................................
2.2 ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตทะเลหลวง
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ทําการประมงปลาทูน่า
ทําการประมงสัตว์น้ําอื่น ๆ
บริเวณอื่น ๆ โปรดระบุ .........................................................................................
มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ การประมง จาก.................................................................
เป็น.............................
เพิ่มเครื่องมือที่ใช้ทําการประมง ดังนี้
1 ประเภทเครือ่ งมือทําการประมง ..........................................................................................
ชนิดเครื่องมือ....................................................................................................................
จํานวน................................................. ความยาวรวม..............................................เมตร
2 ประเภทเครือ่ งมือทําการประมง ...........................................................................................
ชนิดเครื่องมือ....................................................................................................................
จํานวน................................................. ความยาวรวม..............................................เมตร
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทําการประมงนอกน่านน้ําไทย ดังนี้
เปลี่ยนพื้นที่ จาก.......................................... เป็น.....................................................................
เพิ่มพื้นที่ คือ บริเวณ................................................................................................................
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๓. พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
3.1 ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังไม่หมดอายุ
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบกิจการประมง (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
3..4 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
3.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ................................................................
(ลายมือชื่อ)........................................................................ผู้ได้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ความเห็นเจ้าหน้าทีต่ รวจคําขอ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกเอกสารการรับคําขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที่........................... ลงวันที่............................................ และ
ออกใบนัดตรวจเรือและเครื่องมือทําการประมง เลขที่......................... ลงวันที่....................................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่ ..............................
............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.........................................................
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ
ตําแหน่ง...........................................................
ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต เนื่องจาก..............................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง......................................................................
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หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ยื่นคําขอฯ แล้วตามหนังสือ ที่....................ลงวันที่................
ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคําขอแล้ว ลงวันที่...................เดือน................................พ.ศ. ................................
และเก็บเงินค่าธรรมเนียมและอากรการประมงแล้วตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่ .................เลขที.่ ..............................
ลงวันที่............................................. เดือน……………..................................พ.ศ. ………………….……….........................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง......................................................................

