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ประกาศกรมประมง
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรือประมง สําหรับการออกใบอนุญาตทําการประมงในปีการประมง 2561 - 2562
พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องด้วยใบอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์สําหรับปีการประมง ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จะหมดอายุในวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมีชาวประมงจํานวนหนึ่งมีความประสงค์จะปรับปรุงเรือประมงของตนใหม่
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม แต่การต่อเรือประมงใหม่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมีข้อจํากัดทางกฎหมายที่มิให้
เพิ่มจํานวนเรือประมง และมีเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือประมงแต่มิได้มาขอใบอนุญาตทําการประมงอยู่จํานวนหนึ่ง
ซึ่งมีสภาพเรือที่เหมาะสมหรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนํามาใช้เป็นเรือประมงได้ กรมประมงจึงเห็นควร
กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรือประมงเพื่อนํามาขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ในปีการประมง
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการทําการประมงและปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ํา
ที่สามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภายในระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรือประมงยื่นคําขอตรวจสอบเรือประมง ตามแบบ ปร. 1
แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่ระบุในคําขอ ณ สํานักงานประมงอําเภอท้องที่จังหวัดชายทะเล
เพื่อให้กรมประมงกําหนดปริมาณสัตว์น้ําใหม่โดยพิจารณาจากปริมาณสัตว์นํ้าของเรือประมงลําเดิม และ
ขนาดของเรือประมงลําใหม่ที่จะนํามาขอเปลี่ยน ทั้งนี้ เรือประมงที่จะนํามาขอเปลี่ยนนั้นจะต้องเป็นเรือ
ที่จดทะเบียนเป็นเรือประมงที่ถูกล๊อคตรึงพังงาโดยกรมเจ้าท่า และยังไม่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ
ข้อ 2 หากผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์เห็นชอบด้วยกับการกําหนดปริมาณสัตว์น้ําใหม่
ให้ยื่นคําขอแลกเปลี่ยนเรือประมง ตามแบบ ปร.2 แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่ระบุในคําขอ
ณ สํานักงานประมงอําเภอท้องที่จังหวัดชายทะเล โดยให้สํานักงานประมงอําเภอจัดส่งคําขอดังกล่าว
ให้กรมประมงพิจารณา
ข้อ 3 ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ระบุในคําขอแลกเปลี่ยนเรือประมงให้ชัดแจ้งว่า
ประสงค์จะนําเรือประมงลําเดิมไปดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําลาย จําหน่ายออกไปในลักษณะแยกชิ้นส่วน ยกให้ราชการ หรือจําหน่ายไปต่างประเทศ
โดยดําเนินการแจ้งขอยกเลิกทะเบียนเรือประมง หรือ
(๒) เปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเรือลําเดิมไปเป็นประเภทอื่นที่มิใช่เพื่อการประมง โดยถอดอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงออก เพื่อมิให้นํามาใช้ในการทําการประมงได้อีกต่อไป
ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตทํ า การประมงพาณิ ช ย์ ร ะบุ ใ ห้ ชั ด แจ้ ง ในแบบ ปร.2 ว่ า หากดํ า เนิ น การ
ตาม (๑) หรือ (๒) ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันที่มีการออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ให้ใหม่ จะยินยอมให้กรมประมงดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แจ้งไว้ในคําขอ
เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงจะยื่นคําขอผ่อนผันการดําเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ อธิบดีกรมประมง
จะพิจารณาให้การผ่อนผันเป็นรายกรณีไป โดยพิจารณาจากเหตุผล ความจําเป็นและความคืบหน้าของ
การดําเนินการนั้น โดยจะผ่อนผันได้อีกไม่เกินครั้งละหกเดือน จํานวนไม่เกินสองครั้งเท่านั้น
ข้อ 4 เมื่ อ กรมประมงเห็ น ว่ า เอกสารประกอบการยื่ น คํ า ขอครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว
กรมประมงจะออกหนังสือแจ้งผลการขอแลกเปลี่ยนเรือประมงให้ผู้ยื่นคําขอไปยื่นต่อกรมเจ้าท่า เพื่อให้
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตทํ า การประมงพาณิ ช ย์ นํ า เรื อ ประมงมาปรั บ ปรุ ง ทั้ ง นี้ ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ก่ อ นสิ้ น สุ ด ห้ ว งเวลาให้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตทํ า การประมงพาณิ ช ย์ ปี ก ารประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
หากแล้วเสร็จไม่ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคําขอแลกเปลี่ยนเรือประมงเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๕ เมื่อถึงกําหนดเวลาการยื่นขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ปีการประมง 2561 - 2562
ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ใหม่โดยใช้เรือประมงลําใหม่
ที่ขอแลกเปลี่ยนเรือนั้นเป็นเรือที่ยื่นขอใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แทน โดยแนบเอกสารเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเรือมาด้วย
กรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับปีการประมง ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
ให้ผู้ยื่นคําขอ โดยให้กําหนดปริมาณสัตว์น้ําหรือห้วงเวลาให้ทําการประมงให้เป็นไปตามข้อ 1
ข้อ 6 ผู้ยื่นขอเปลี่ยนเรือประมงและเรือประมงที่จะนํามาขอเปลี่ยนจะต้องมีคุณสมบัติ และ
ลักษณะไม่ต้องห้ามตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๙
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบ ปร.1

เลขที่
แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีขอแลกเปลี่ยนเรือประมง

เขียนที่........................................................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)............................................................................................(เจ้าของเรือ)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
เรือประมงชื่อ.................................................................... เลขทะเบียนเรือ
ซึ่งได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ เลขที่
จานวนวันทาการประมงตามใบอนุญาต.................................วัน
มีความประสงค์ขอแลกเปลี่ยนเรือประมงของเจ้าของเรือชื่อ....................................................................
ชื่อเรือ....................................................................เลขทะเบียนเรือ
หมายเลขอุปกรณ์ตรึงพังงา...............................................................................
กรณีที่ต้องการใช้เรือที่นามาเปลี่ยนทาการประมงอวนลากคู่ ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้เรือลาดังกล่าวคู่กับ
เรือชื่อ....................................................................เลขทะเบียนเรือ
โดยเรือชื่อ...................................................เป็นเรือปลา และเรือชื่อ...................................................เป็นเรือหู
(ลายมือชื่อ) ....................................................................ผู้ยนื่ ขอตรวจสอบ
(.........................................................................................)

(ลายมือชื่อ) ....................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบ
(.........................................................................................)

หมายเหตุ ๑. เจ้าของเรือประมงจะต้องดาเนินการปรับปรุงเรือที่จะนามาเปลี่ยนให้พร้อมสาหรับการทาการประมง
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากจะมีผลต่อการยื่นขอใบอนุญาตทาการประมงสาหรับปี
การประมง 2561-2562
2. ผู้ยื่นขอตรวจสอบสามารถสอบถามรายละเอียดผลการตรวจสอบได้ที่โทรศัพท์ 090-598-4445
หรือ Line ID : combinelicense

-2การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
1. การตรวจสอบข้อมูลเรือ (ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์: หมายเลขใบอนุญาต/เครื่องมือ)
1.1 เรือที่ขอแลกเปลี่ยน
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)...........................................................
1.2 เรือที่นามาแลกเปลี่ยน
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)...........................................................
ลงชื่อ................................................................. ผู้ตรวจสอบ
(.................................................................)
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกาหนดมาตรการ
2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอและเรือประมง
2.1 ผู้ขอ
ต้องห้ามตาม ม.39
2.2 เรือที่ขอแลก
อยู่ระหว่างการดาเนินคดี
2.3 เรือที่นามาแลกเปลี่ยน
อยู่ระหว่างการดาเนินคดี

ไม่ต้องห้ามตาม ม.39
ไม่อยู่ระหว่างการดาเนินคดี
ไม่อยู่ระหว่างการดาเนินคดี

ลงชื่อ................................................................. ผู้ตรวจสอบ
(.................................................................)
กองกฎหมาย
3. การตรวจสอบปริมาณสัตว์นาและห้วงเวลาทาการประมง
3.1 เรือที่ขอแลก ขนาด.......................ตันกรอส ห้วงเวลาทาการประมง.................วัน
อัตราการจับสัตว์นา......................กิโลกรัม/วัน คิดเป็นปริมาณสัตว์นาที่ได้รับ..............................กิโลกรัม
3.2 (กรณีอวนลากคู่) เรือที่นามาเปลี่ยน ขนาด................ตันกรอส
ต้องการนามาจับคู่กับเรือชื่อ......................................................
ขนาด................ตันกรอส
โดยเรือชื่อ.................................................เป็นเรือปลา และเรือชื่อ..............................................เป็นเรือหู
เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วจะได้รับวันทาการประมงในปีการประมง 2561 จานวน................วัน
(กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากอวนลากคู่) เรือที่นามาเปลี่ยน ขนาด................ตันกรอส
อัตราการจับสัตว์นา.................กิโลกรัม/วัน
เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วจะได้รับวันทาการประมงในปีการประมง 2561 จานวน................วัน
ลงชื่อ................................................................. ผู้ตรวจสอบ
(.................................................................)
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

-3การรับรองผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการแลกเปลี่ยนเรือประมง
ลงชื่อ .................................................................
(.................................................................)
หัวหน้าศูนย์บริการฯ
............./................................../..................
การรับทราบผลการตรวจสอบ
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจสอบ และผลการคานวณห้วงเวลาทาการประมงที่จะได้รับหลังจาก
แลกเปลี่ยนเรือประมงแล้ว
(ลายมือชื่อ)....................................................................ผู้ยื่นขอตรวจสอบ
(.........................................................................................)

แบบ ปร.2

เลขที่
คำขอแลกเปลี่ยนเรือประมง

เขียนที่.................................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....................................................................................(เจ้าของเรือ)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหั สไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................................... E-mail: .....................................................................
2. ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรือประมง
๒.๑ เรือทีข่ อแลก (เรือที่มีใบอนุญาต) ชื่อ............................................. เลขทะเบียนเรือ
๒.๒ เรือที่นามาเปลี่ยน ชื่อ......................................................... เลขทะเบียนเรือ
กรณีเรือลากคู่
เรือที่นามาเปลี่ยนจะจับคู่กับเรือชื่อ........................................... เลขทะเบียนเรือ
โดยใช้เรือชื่อ.............................................................................. เป็นเรือปลา
3. เมื่อได้รับอนุญาตให้แลกปลี่ยนเรือแล้ว ข้าพเจ้าประสงค์จะดาเนินการกับเรือที่ขอแลก ดังนี้
ทาลาย
ขายต่อไปต่างประเทศ
มอบให้กรมประมง
เปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นประเภท..........................................................
ทั้ งนี้ หำกข้ ำ พเจ้ ำ ไม่ ด ำเนิ น กำรทำงทะเบี ย นกั บ กรมเจ้ำ ท่ ำ ตำมที่ แ จ้ งควำมประสงค์ ไว้ ในแบบยื่ น
ค ำขอให้ เสร็ จ สิ้ น ภำยในระยะเวลำ 6 เดื อ น นั บ จำกวั น ที่ ยื่ น ค ำขอ ข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ยอมให้ ก รมประมงน ำเรื อ
ลำดั งกล่ำวไปทำลำย หรือขำยทอดตลำด รำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยทอดตลำด จะยิน ยอมให้ กรมประมงหั ก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร แต่หำกมีส่วนเหลือจำกกำรดำเนินกำรจะขอรับคืน ซึ่งระหว่ำงดำเนินกำรตำมข้อ 3
ข้ำพเจ้ำจะดำเนินกำรขอตรึงพังงำเรือ กับกรมเจ้ำท่ำตำมระเบียบ
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
4.1 แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (แบบ ปร.1)
เลขที่
4.2 สาเนาบัตรประชาชน
4.3 สาเนาใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่จะขอแลกเรือประมง
4.๔ สาเนาทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือของเรือที่จะใช้ทาการประมง (เรือที่นามาเปลี่ยน)
4.5 รูปเรือที่จะใช้เป็นเรือทาการประมง จานวน 4 รูป (เรือที่นามาเปลี่ยน)
รูปอัตลักษณ์เรือ
รูปด้านหัวเรือที่เห็นชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ
รูปด้านข้างเรือเต็มลาด้านซ้าย รูปด้านข้างเรือเต็มลาด้านซ้าย
4.6 หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
4.7 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอานาจ)

-2 5. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการกาหนดห้วงเวลาทาการประมงหลังการควบรวมและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
ระบุไว้ในแบบ ปร.1 และขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอฯ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................................................)
กำรตรวจสอบของประมงอำเภอ/เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนประมงจังหวัด
ข้าพเจ้า...................................................................................ตาแหน่ง.................................................................
สังกัด...........................................................................ได้ ตรวจสอบคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ
(....................................................................................)
............./................................../................

หมำยเหตุ
1. ผู้ยื่นขอตรวจสอบสามารถสอบถามรายละเอียดผลการตรวจสอบได้ที่โทรศัพท์ 090-598-4445
หรือ Line ID : combinelicense
2. สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารดาเนินการ ดังนี้
2.1 สแกนคาขอพร้อมเอกสาร ประกอบคาขอเป็น PDF ไฟล์ ส่งให้ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
2.2 สาเนาคาขอให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนา
2.3 เก็บคาขอพร้อมหลักฐานไว้ที่สถานที่ยื่นคาขอฯ

