เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอ
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการ
ประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอโอน
ใบอนุญาต และคําขอใบแทนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อ 2 ให้ ยกเลิ กประกาศกรมประมง เรื่ อง แบบคํ าขอรั บใบอนุ ญาต ใบอนุ ญาต คํ าขอโอน
ใบอนุญาต และคําขอใบแทนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 25๖๐ ลงวันที่ 10 เมษายน 2560
ข้อ 3 แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไป
ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

เลขที่คาร้อง………………………………………….

เลขทีค่ าขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ
คำขอรับใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ).........................................................................ผู้ขอรับอนุญาต
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจาตัวประชาชน
อายุ.................ปีสัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที.่ ..............ตรอก/ซอย.......................................
ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ...................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย............
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์..............................เลขหมายโทรศัพท์.......................................... E-mail: ..............................................
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )....................................................................ในฐานะผู้รับมอบอานาจ
จากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..........................
3. ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่ได้รับในปีการประมงที่ผ่านมา เลขที่
เครื่องหมายประจาเรือประมง...................................ชนิดเครื่องมือทาการประมง....................................
4. เครื่องมือทาการประมงที่จะขอรับอนุญาต
จานวน
ความยาวรวม จานวนเดือนที่ทา
เลือก ลาดับ ชนิดเครื่องมือทาการประมง
(ผืน/ปาก/อัน/สาย/ลูก/หน่วย)
(เมตร)
การประมงต่อปี
1 อวนลากคู่
ไม่ต้องระบุ
2 อวนลากแผ่นตะเฆ่
ไม่ต้องระบุ
3 อวนลากคานถ่าง
ไม่ต้องระบุ
4 อวนล้อมจับ
ไม่ต้องระบุ
5 อวนล้อมจับปลากะตัก
ไม่ต้องระบุ
6 อวนครอบปลากะตัก
ไม่ต้องระบุ
7 อวนช้อน/ยกปลากะตัก
ไม่ต้องระบุ
8 อวนครอบหมึก
9 อวนช้อนปลาจะละเม็ด
10 อวนติดตา
11 อวนรุนเคย
12 คราดหอยลาย
13 คราดหอยแครง
14 คราดหอยอื่น
15 ลอบปลา
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17
18
19
20
21
22

ลอบปู
ลอบหมึก
ลอบหมึกสาย
เบ็ดราว
แผงยกปูจักจั่น
เบ็ดมือ
เรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
(เรือปั่นไฟ)
....................................................

ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ

หมายเหตุ
1. เครื่องมืออวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก
อวนช้อน/ยกปลากะตัก และเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) ขอใช้เครื่องมือที่ 2 ได้เฉพาะเบ็ดมือเท่านั้น
2. จานวนเดือนที่ทาการประมงต่อปี โดยให้ระบุเฉพาะการขอใช้เครื่องมือทาการประมงมากกว่า 1 ชนิด แต่ไม่เกิน 3 ชนิด
(ไม่รวมเบ็ดมือ) โดยเมื่อรวมเดือนที่ใช้ทาการประมงของทุกเครื่องมือที่จะขอใช้แล้วต้องไม่เกิน 12 เดือน
เช่น ใช้เครื่องมืออวนติดตา จานวน 4 เดือน ใช้เครื่องมือลอบปลา จานวน 4 เดือน และใช้เครื่องมือลอบปู 4 เดือน
5. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในบริเวณ (เลือกได้เพียง ๑ บริเวณเท่านั้น)
อ่าวไทย
อันดามัน
6. กรณีมีผลกระทบจากมาตรการปิดอ่าว หรือผลกระทบจากลมมรสุม (เฉพาะเครื่องมืออวนล้อมจับ หรือ
อวนครอบปลากะตัก ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย เท่านั้น)
6.1 กรณีได้รับผลกระทบประสงค์ขอย้ายเครื่องมือทาการประมง ในช่วงฤดูปิดอ่าว (เฉพาะเครื่องมือ
อวนล้อมจับ ซึง่ ใช้เรือขนาด ไม่เกิน 50 ตันกรอส และต้องเคลื่อนย้ายเรือโดยทางบกเท่านั้น)
ช่วงเวลาที่ทาการประมงฝั่งอ่าวไทย วันที่................เดือน..................ถึง วันที่...........เดือน.....................
ช่วงเวลาที่ทาการประมงฝั่งอันดามัน วันที่................เดือน..................ถึง วันที่...........เดือน.....................
6.2 กรณีได้รับผลกระทบประสงค์ขอเปลี่ยนเครื่องมือจากชนิดอวนครอบกะตัก เป็น อวนครอบหมึก เฉพาะ
ในช่วงเวลาปิดอ่าว และทาการประมงในพื้นที่ปิดอ่าว
7. ข้อมูลเรือประมงที่ใช้ประกอบการทาการประมงที่ขอรับใบอนุญาต
๗.1 สาหรับเครื่องมือประมงทีใ่ ช้เรือประมงลาเดียว
ชื่อเรือ.............................................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด.......................................ตันกรอสหมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี).................................
๗.2 สาหรับเครื่องมือประมงอวนลากคู่
ลาที่หนึ่งชื่อเรือ...............................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด.......................................ตันกรอสหมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี).................................
ลาที่สองชื่อเรือ................................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด.......................................ตันกรอสหมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้ามี).................................
๘. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตดังนี้
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการประมง (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)

- 3(3) สาเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส
ขึ้นไป) ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ หรือเรือที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกรมประมง
(4) แบบแจ้งพิกัดการวางซั้ง ประกอบการขออนุญาตทาการประมง (กรณีขอใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ
และมีการวางซั้ง)
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เรือ หรือมี
เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม
(6) หนังสือแสดงความเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้เยาว์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เรือ)
(7) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จานวน 3 รูป ดังนี้
7.๑ ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จานวน ๑ รูป (เฉพาะเรือตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)
7.๒ ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจาเรือชัดเจน
(กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์อยู่เดิม) จานวน ๑ รูป
7.๓ ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้ายหรือด้านขวา จานวน ๑ รูป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)..................................................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................................................)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติกาหนด
...................................................................................................................................................................................
เฉพาะเจ้าหน้าที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญำต
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคาขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที่.......................................ลงวันที่..............................................และ
ออกใบนัดตรวจเรือ เลขที่...............................................ลงวันที่.............................................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดหลักฐาน ได้แก่ ......................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.................................................
ตามบันทึกการตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ ลงวันที่................................................และได้มอบให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมเก็บสาเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอ
(...............................................................)
ตาแหน่ง............................................................

ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
เลขที่...........................
เครื่องหมายประจาเรือประมง.............................................

รหัสการได้รับ

อนุญาตให้........................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล
ใช้เครื่องมือทาการประมง
๑. ประเภท.............................................................ชนิด................................................................
จานวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร
๒. ประเภท.............................................................ชนิด................................................................
จานวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร
๓. ประเภท.............................................................ชนิด................................................................
จานวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร
4. ประเภท.............................................................ชนิด................................................................
จานวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร
พื้นที่ในการทาการประมง...............................................................ห้วงเวลาทาการประมง..........................
โดยใช้เรือประมงชื่อ..............................................................................เลขทะเบียนเรือไทย.......................................
ขนาด.......................ตันกรอส ยาวตลอดลา.......................เมตร กว้างกลางลา.......................เมตร ลึก.....................เมตร
กรณีเรือลากคู่ โดยใช้ร่วมกับเรือประมง ชื่อ....................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย..................................เครื่องหมายประจาเรือ........................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่.......................................ถึงวันที่.................................................
ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต
(........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่.............................................
เงื่อนไข
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

บันทึกท้ายใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
เลขที่...........................
เครื่องหมายประจาเรือประมง.............................................

เลขที่คําร้อง………………………………………….

เลขที่คําขอ...................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
คําขอโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
เขียนที.่ ................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ).....................................................................ผู้ขอโอน
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................................... E-mail: .....................................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตทําการประมงพาณิชย์เลขที่
ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่........................................................................
ปัจจุบันผู้ได้รับอนุญาต
ยังมีชีวิตอยู่
เสียชีวิต เมือ่ วันที่..................................................................
มีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ดังกล่าวให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)
.....................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขนิติบุคคล
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือประมงชื่อ...........................................................เลขทะเบียนเรือไทย
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่.............ตรอก/ซอย......................ถนน....................หมู่ที่.........ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................................... E-mail: .....................................................................
2. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาตดังนี้
2.1 สําเนาใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่จะขอโอน
2.2 สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ
2.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้โอน และ ผู้รับโอน
2.๔ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้โอน หรือ ผู้รับโอน (กรณีเป็นนิตบิ ุคคล) อายุไม่เกิน 3 เดือน
2.5 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้โอน และ ผู้รับโอน
2.6 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีที่มกี ารมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
2.7 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์)
2.8 สําเนาใบมรณบัตร (กรณีผู้รับอนุญาตเดิมเสียชีวิต)
2.9 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
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2.10 หนังสือรับรองตนเองกรณีเรือที่จะขอรับโอนใบอนุญาตทําการประมงเคยถูกใช้ในการกระทํา
ความผิด
2.11 เอกสารเพิ่มเติม อื่นๆ.....................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอโอนตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...............................................ผู้โอน/ผู้รับมอบอํานาจ (ลายมือชื่อ).....................................................ผู้รับโอน/ผู้รับมอบอํานาจ
(.................................................................................)
(...............................................................................)
................................................................................................................................................................................................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบคําขอโอน
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคําขอโอนให้ผู้ขอโอน เลขที่.......................................ลงวันที่......................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดหลักฐาน ได้แก่
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.............................................
ตามบันทึกการตรวจคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ลงวันที่................................................และได้มอบให้ผู้โอนพร้อม
เก็บสําเนาไว้ 1 ชุดแล้ว
(ลายมือชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ
(......................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................

เลขที่คําร้อง………………………………………….

เลขที่คําขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
เขียนที.่ ...................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)..........................................................................ผู้ยื่นคําขอ
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจําตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.....................................
หมู่ที่...................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์มือถือ.................................................. E - mail: .............................................
เป็นสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่น (ชื่อ)...............................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด..........................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................
ทะเบียนเลขที่
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่...................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์.............................. เลขหมายโทรศัพท์.......................................... E-mail: ..............................................
2. กรณีมอบอํานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )................................................................ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
จากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจําตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..................
3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ เลขที่............................................................
ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่...........................................ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวได้
สูญหาย
ถูกทําลาย ชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ คือ............................................................................
.................................................................................................................................................................................ฉะนั้น
ข้าพเจ้าจึงประสงค์ขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังนี้
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.2 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ(กรณีที่มีการมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
4.๓ บันทึกแจ้งความ ลงวันที่............................................ของ............................................................
4.๔ ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่ชํารุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).............................................................................ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(.................................................................................)
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เฉพาะเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบคําขอใบแทน
ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลการได้รับอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน
ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลการได้รับอนุญาตและเอกสารหลักฐานแล้ว ไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่.............................................
ตามบันทึกการตรวจคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ลงวันที่................................................และได้มอบให้ผู้ขอรับ
ใบแทนพร้อมเก็บสําเนาไว้ 1 ชุดแล้ว

(ลายมือชื่อ)...........................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ
(.....................................................................)
ตําแหน่ง........................................................................

(สำหรับผู้ขอรับอนุญำต)

บันทึกการตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
เขียนที่ ....................................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า............................................ ตาแหน่ง ................................ ได้ตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ของ............................................................... ตามเลขคาร้อง เลขที่ .............................................. พบว่า
เอกสารประกอบ
ผ่าน
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
ประมง (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(3) สาเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้น
ไป) ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ หรือเรือที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกรม
ประมง
(4) แบบแจ้งพิกัดการวางซั้ง ประกอบการขออนุญาตทาการประมง (กรณีขอใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ)
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของเรือ หรือมีเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ร่วม
(6) หนังสือแสดงความเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
(กรณีผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือ)
(7) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จานวน 3 รูป ดังนี้
(7.1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จานวน 1 รูป (เฉพาะเรือตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)
(7.2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจาเรือชัดเจน
(กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์อยู่เดิม) จานวน 1 รูป
(7.3) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้ายหรือด้านขวา จานวน 1 รูป
ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรนาเสนอต่อไป โดยได้ดาเนินการออกเลขใบรับคาขอ เลขที่.................................

ไม่ผ่าน

ไม่ถูกต้องครบถ้วน............................................................................................................................. ...........................
แบบคาขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน..............................................................................................................
เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด.................................................................................................................................
เอกสารประกอบรับรองสาเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาด................................................................................................
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ให้นาเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติมภายในวันที่....................................
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไป
ลงชื่อ…………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาแหน่ง...........................................
(ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขคาขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคาขอด้วย)

(สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่)

บันทึกการตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
เขียนที่ ....................................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า............................................ ตาแหน่ง ................................ ได้ตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ของ............................................................... ตามเลขคาร้อง เลขที่ .............................................. พบว่า
เอกสารประกอบ
ผ่าน
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
ประมง (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(2) หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(3) สาเนาหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)
ยกเว้นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ หรือเรือที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกรมประมง
(4) แบบแจ้งพิกัดการวางซั้ง ประกอบการขออนุญาตทาการประมง (กรณีขอใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ)
(5) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของเรือ หรือมีเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ร่วม
(6) หนังสือแสดงความเป็นผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
(กรณีผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือ)
(7) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จานวน 3 รูป ดังนี้
(7.1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จานวน 1 รูป (เฉพาะเรือตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป)
(7.2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ และเครื่องหมายประจาเรือชัดเจน
(กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์อยู่เดิม) จานวน 1 รูป
(7.3) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้ายหรือด้านขวา จานวน 1 รูป
ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรนาเสนอต่อไป โดยได้ดาเนินการออกเลขใบรับคาขอ เลขที่.................................

ไม่ผ่าน

ไม่ถูกต้องครบถ้วน............................................................................................................................. ...........................
แบบคาขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน..............................................................................................................
เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด.................................................................................................................................
เอกสารประกอบรับรองสาเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาด................................................................................................
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ให้นาเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบกพร่องด้านบนมายื่นเพิ่มเติมภายในวันที่....................................
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาขอต่อไป
ลงชื่อ…………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาแหน่ง...........................................
(ในกรณีที่ผยู้ ื่นคาขอไม่มาติดต่อรับทราบการแก้ไขคาขอหรือให้เพิ่มเติมเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นคาขอด้วย)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ใบรับคำขอใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์

(สำหรับผูข้ อรับอนุญำต)

ใบรับคำขอใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์

หมายเลขคาร้อง...................................................
หมายเลขคาขอ………………………….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………........….…………

หมายเลขคาร้อง...................................................
หมายเลขคาขอ………………………….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………........….…………

ชื่อผู้ยื่นคาขอ.............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พื้นที่ทาการประมง...............................................................
ชนิดเครื่องมือทาการประมง
1. เครื่องมือ..........................................................................
2. เครื่องมือ..........................................................................
3. เครื่องมือ..........................................................................
4. เครื่องมือ..........................................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ..........................................................................
เลขทะเบียน.........................................................
คู่กับเรือ (กรณีลากคู่) .......................................เลขทะเบียน.....................................
ออกให้ ณ อาเภอ............................................จังหวัด...............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ.....................................................................

ชื่อผู้ยื่นคาขอ.............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พื้นที่ทาการประมง...............................................................
ชนิดเครื่องมือทาการประมง
1. เครื่องมือ..........................................................................
2. เครื่องมือ..........................................................................
3. เครื่องมือ..........................................................................
4. เครื่องมือ..........................................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ..........................................................................
เลขทะเบียน.........................................................
คู่กับเรือ (กรณีลากคู่) .......................................เลขทะเบียน.....................................
ออกให้ ณ อาเภอ............................................จังหวัด...............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ.....................................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.........................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.........................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................



หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง
เขียนที่.................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อื่นๆ)............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................................... E-mail: ...........................................................................
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเรือประมงชื่อ.........................................................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)........................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ใช้เรือลาดังกล่าว ประกอบการ....................................................................................................................................
และข้าพเจ้าทราบดีว่า การใช้เรือลาดังกล่าวทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนด ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะ
เจ้าของเรือ/ผู้ได้รับผลตอบแทนจากการใช้เรือ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในหนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมา
พร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และได้ลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
(ลายมือชื่อ)...............................................................................ผู้ให้ความยินยอม
(...............................................................................)
(ลายมือชื่อ)...........................................................................พยาน
(...............................................................................)
(ลายมือชื่อ).............................................................................พยาน
(...............................................................................)

หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของเรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้เรือประมง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง



หนังสือรับรองตนเองกรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตทาการประมงเคยใช้ในการกระทาความผิด
เขียนที่.................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................

1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อื่นๆ)............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................................... E-mail: ...........................................................................
ซึ่งขอรับโอนใบอนุญาตทาการประมง เลขที่
โดยใช้เรือประมงชื่อ.......................................................เลขทะเบียนเรือไทย
ซึ่งเคยถูกใช้ในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เจ้าของเรือเดิมชื่อ.....................................................สกุล.............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่..............................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail: ..................................................
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมชื่อ............................................สกุล...........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่..............................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail: ..................................................
3. ผู้ควบคุมเรือเดิมชื่อ.....................................................สกุล..........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่.............................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail: ..................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะคู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้องร่วม
บิดา มารดา และไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่มีอานาจควบคุม สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรือประมงลาดังกล่าวอีกต่อไป
2. ข้อมูลในหนังสือรับรองฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และ
หากปรากฎข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอน
ใบอนุญาตทาการประมงที่ได้รับโอน ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติผู้รับโอนใบอนุญาตทาการประมงตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)..................................................................................ผูร้ ับรอง
(...............................................................................)

รูปแบบและพิกัดการจัดวางซั้งประกอบการขออนุญาตทาการประมง
1. ชื่อเรือ.....................................................................................
2. หมายเลขทะเบียนเรือ..............................................................
3. ประเภทซั้ง

ซัง้ เดี่ยว

ซั้งกลุ่ม

3.1 ซั้งเดี่ยว
- จานวนซั้งที่จะจัดวาง........................ซั้ง (ทุ่นลอย 1 ทุ่น ผูกเชือก 1 เส้น ติดกับลูกถ่วงน้าหนัก)
- รูปแบบการจัดวาง มีระยะห่างแต่ละซั้งไม่น้อยกว่า 1 ไมล์ทะเล

1 ไมล์ทะเล

3.2 ซั้งกลุ่ม
- จานวนซั้งที่จะจัดวาง........................กลุ่ม
- แต่ละกลุ่มครอบคลุมพื้นที่ (กว้าง x ยาว) =...........................ตารางเมตร
- รูปแบบการจัดวาง มีระยะห่างแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 1 ไมล์ทะเล

4. พิกัด ตาแหน่งที่จัดวาง
ลาดับที่ ละติจูด (LAT)

ลองจิจูด (LONG)

ลาดับที่

ละติจูด (LAT)

ลองจิจูด (LONG)

