เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คาขอต่อระยะเวลาทาการประมง คาขอเพิ่มเครือ่ งมือ
ที่จะใช้ทาการประมง คาขอเปลี่ยนแปลงเครือ่ งมือทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมง
คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คาขอรับใบแทนใบอนุญาต คาขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
ที่ประสงค์จะทาการประมงนอกน่านน้าไทย
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑6 ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทาการประมง
นอกน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คาขอ
ต่อระยะเวลาทาการประมง คาขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทาการประมง คาขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
ทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมง คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
คาขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทาการประมงนอกน่านน้าไทย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖2
ข้อ 2 แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คาขอต่อระยะเวลาทาการประมง คาขอเปลี่ยนแปลง
เครื่ อ งมื อ ท าการประมงที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ท าการประมง ค าขอเพิ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ ท าการประมง
คาขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทาการประมงนอกน่านน้าไทย คาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
คาขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคาขอ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบ คนท. 01
เลขทีค่ าร้อง............................................
เลขที่คาขอ..............................................
วันที่........................................................
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับคาขอ)
คำขอรับใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย
เขียนที่............................................................
วันที่.................. เดือน..................................... พ.ศ.....................

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่น ๆ ).................................................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อ- สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Ms./Mss./Company/Ltd./Other)……………………………………………………………..
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจาตัวประชาชน
อายุ ….......... ปี สัญชาติ ....................... โทรศัพท์มือถือ .............................. E – mail ...........................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาไทย) เลขที.่ .................... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ..............................
หมู่ที่.................. ตาบล/แขวง....................................... อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ .......................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) เลขที.่ .................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ...........................
หมู่ท.ี่ ................. ตาบล/แขวง....................................... อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ .......................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท ..............................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สัดส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย...........
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.................. ตรอก/ซอย........................... ถนน...................................... หมู่ที่......................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์.................................เลขหมายโทรศัพท์...................................... E-mail: ..............................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) เลขที.่ .........ตรอก/ซอย........................ถนน..........................หมู่ที่........
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์ ........................
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )............................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ...............................................................................................................................................................
3. มีความประสงค์จะขออนุญาตทาการประมง
3.1 ในเขตทะเลหลวง
มหาสมุทรอินเดีย ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO)
คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)
ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)
มหาสมุทร......................................................................................................................................
ภายใต้ การบริ หารจั ดการขององค์ การบริ หารจั ดการประมงระดั บภู มิ ภาค (RFMO) ระบุ ชื่ อ
..................................................................................................................................................................................
ทะเลหลวงนอกการบริหารจัดการขององค์การระหว่างประเทศ

-๒3.2 ในเขตรัฐชายฝั่ง
บริเวณรัฐชายฝัง่ ของประเทศ...................................................................................................................
พื้นทีท่ าการประมงบริเวณ.............................................................................................................................................
ละติจูด....................................... ถึง................................. ลองจิจูด.......................... ถึง...............................................
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่............................................... ถึงวันที่..........................................................................................
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลงเลขที่...........................................ออกโดย.......................................................
4. เครื่ อ งมื อ ท าการประมงที่ จ ะขอรั บ อนุ ญ าต (กรณี ข ออนุ ญ าตในเขตทะเลหลวง ขอได้ ไม่ เกิ น สองเครื่อ งมื อ
โดยระบุเครื่องมือหลักได้เพียงหนึ่งชนิด ให้ระบุเครื่องมือทาการประมงรองได้เพียงเบ็ดมือ)
4.1 ประเภทเครื่องมือทาการประมงหลัก
4.1.1 ประเภทเครื่องมือทาการประมง............................................................................................
ชนิดเครื่องมือ............................................................................................................................................................
จานวน................................... ความยาว......................................เมตร
อุปกรณ์ช่วยทาการประมง
ไม่มี
มี ประกอบด้วย
แพล่อปลา
แพประจาที่ (AFAD) จานวน.....................................................
แพลอยอิสระ (DFAD) จานวน...................................................
ทุ่นสัญญาณ
ทุ่นวิทยุ จานวน........................................................................
ทุ่นดาวเทียม จานวน................................................................
ทุ่นเรดาร์ จานวน.....................................................................
เรือขนาดเล็กที่เป็นส่วนประกอบในการทาการประมงที่บรรทุกออกไปกับเรือประมง
จานวน.............................................................ลา
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................
4.1.2 ประเภทเครื่องมือทาการประมง......................................................................................
ชนิดเครื่องมือ..............................................................................................................................................................
จานวน................................... ความยาว......................................เมตร
อุปกรณ์ช่วยทาการประมง
ไม่มี
มี ประกอบด้วย
แพล่อปลา
แพประจาที่ (AFAD) จานวน .....................................................
แพลอยอิสระ (DFAD) จานวน ...................................................
ทุ่นสัญญาณ
ทุ่นวิทยุ จานวน........................................................................
ทุ่นดาวเทียม จานวน................................................................
ทุ่นเรดาร์ จานวน......................................................................
เรือขนาดเล็กที่เป็นส่วนประกอบในการทาการประมงที่บรรทุกออกไปกับเรือประมง
จานวน.............................................................ลา
อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................................................
4.2 ประเภทเครื่องมือทาการประมงเสริม (เบ็ดมือ)
หมายเหตุ : กรณีที่ขออนุญาตพื้นที่ทาการประมงในเขตรัฐชายฝั่งขอเครื่องมือเกินกว่าแบบคาขอ ให้จัดทาเป็นเอกสาร
แนบเพิ่มเติม โดยมีข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อ 4.1

-๓5. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินเพียงพอในการทาการประมงนอกน่านน้าไทย ซึ่งไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (Bank Statement) จานวน.......................................................บาท
ธนาคาร................................................................... สาขา..............................................................................
หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ๆ ที่ ส ามารถก าหนดจ านวนได้ แน่ น อน เช่ น พั น ธบั ตรรั ฐ บาล สลากออมทรั พ ย์ เป็ น ต้ น
(หากเป็นเรือประมง ต้องมิใช่เรือประมงที่นามาขออนุญาตฯ ตามคาขอฉบับนี้)
โฉนดที่ดิน เลขที่...................................................
มูลค่าตามราคาประเมิน.....................................................................................................................บาท
หน่วยงานผู้ประเมินราคา...........................................................................................................................................
เรือชื่อ...................................................................... เลขทะเบียน
มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................
หน่วยงานผู้ประเมินราคา .........................................................................................................................................
ระบุ..........................................................................................................................................................
มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................
หน่วยงานผู้ประเมินราคา...........................................................................................................................................
ระบุ..........................................................................................................................................................
มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................
หน่วยงานผู้ประเมินราคา...........................................................................................................................................
ระบุ..........................................................................................................................................................
มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................
หน่วยงานผู้ประเมินราคา...........................................................................................................................................
ระบุ..........................................................................................................................................................
มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................
หน่วยงานผู้ประเมินราคา...........................................................................................................................................
รวมมูลค่าหลักทรัพย์ทั้งสิ้น.........................................................................................................................บาท
6. เรือประมงที่ใช้ทาการประมง ดังนี้
สาหรับเครื่องมือประมงที่ใช้เรือประมงลาเดียว
ชื่อเรือ (ภาษาไทย) .................................................. ชื่อเรือ (ภาษาอังกฤษ) ...................................................
หมายเลขทะเบี ย น
ขนาด.......................ตั น กรอส วั ส ดุ เรื อ .................
หมายเลข IMO (ถ้ า มี )……….………..……………………………………….. สั ญ ญาณเรี ย กขาน (ถ้ า มี )............................
ธงเรือเดิม (ถ้ามี) ..................... ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) ..................................... ชื่อท่าจดทะเบียน ...................................
ความยาวเรือตลอดลา .................................เมตร กาลังเครื่องยนต์ ....................................กิโลวัตต์
กรณีทาการประมงในเขตทะเลหลวงโปรดระบุ
ความจุรวมห้องเก็บสัตว์น้า ....................... ลูกบาศก์เมตร หรือ .......................... ตัน
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร
Inmarsat A
Inmarsat B
Inmarsat C
จานวน ...........................หมายเลข
หมายเลขที่ 1
หมายเลขที่ 2
หมายเลขที่ 3
,
,
อื่น ๆ (ระบุเครือข่ายดาวเทียมที่ใช้งาน).........................................................................................................
หมายเลข.......................................................................................................................................................................

-๔สาหรับเครื่องมือประมงอวนลากคู่
ชื่อเรือลาที่ 1 ชื่อเรือ (ภาษาไทย) ....................................... ชื่อเรือ (ภาษาอังกฤษ) ........................................
หมายเลขทะเบียน
ขนาด.......................ตันกรอส วัสดุเรือ.................................
หมายเลข IMO (ถ้ามี)……….………..……………………………………….. สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี).........................................
ธงเรือเดิม (ถ้ามี) ..................... ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) ..................................... ชื่อท่าจดทะเบียน .....................................
ความยาวเรือตลอดลา .................................เมตร กาลังเครื่องยนต์ ....................................กิโลวัตต์
กรณีทาการประมงในเขตทะเลหลวงโปรดระบุ
ความจุรวมห้องเก็บสัตว์น้า ....................... ลูกบาศก์เมตร หรือ .......................... ตัน
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร
Inmarsat A
Inmarsat B
Inmarsat C
จานวน ...........................หมายเลข
หมายเลขที่ 1
หมายเลขที่ 2
หมายเลขที่ 3
,
,
อื่น ๆ (ระบุเครือข่ายดาวเทียมที่ใช้งาน)...........................................................................................................
หมายเลข.......................................................................................................................................................................
ชื่อเรือลาที่ 2 ชื่อเรือ (ภาษาไทย) .................................... ชือ่ เรือ (ภาษาอังกฤษ) .........................................
หมายเลขทะเบียน
ขนาด.......................ตันกรอส วัสดุเรือ.................................
หมายเลข IMO (ถ้ามี)……….………..……………………………………….. สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี).........................................
ธงเรือเดิม (ถ้ามี) ..................... ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) ..................................... ชื่อท่าจดทะเบียน .....................................
ความยาวเรือตลอดลา .................................เมตร กาลังเครื่องยนต์ ....................................กิโลวัตต์
ความจุรวมห้องเก็บสัตว์น้า ....................... ลูกบาศก์เมตร หรือ .............................ตัน
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร
Inmarsat A
Inmarsat B
Inmarsat C
จานวน ...........................หมายเลข
หมายเลขที่ 1
หมายเลขที่ 2
หมายเลขที่ 3
,
,
อื่น ๆ (ระบุเครือข่ายดาวเทียมที่ใช้งาน)...........................................................................................................
หมายเลข.......................................................................................................................................................................
7. ชื่อผู้ควบคุมเรือประมงลาที่ 1 ...............................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
ชื่อผู้ควบคุมเรือประมงลาที่ 2 (กรณีเรือลากคู่) ....................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
8. ผู้ขอรับอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือประมงลาอื่น
ไม่มี
มี
เรือประมงไทย
1. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน
2. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน
3. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน
4. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน
5. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน
6. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน

-๕เรือประมงสัญชาติอื่น
1. เรือชื่อ........................................... เลขทะเบียน......................................... ประเทศ.....................................
ประเภทการใช้.................................................................
2. เรือชื่อ........................................... เลขทะเบียน......................................... ประเทศ.....................................
ประเภทการใช้.................................................................
3. เรือชื่อ........................................... เลขทะเบียน......................................... ประเทศ.....................................
ประเภทการใช้.................................................................
หมายเหตุ : กรณีที่มีเรือเกินกว่าแบบคาขอ ให้จัดทาเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม โดยมีข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อ 8
9. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน ที่นามาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(3) หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(4) ใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (Bank Statement) (กรณีใช้ Bank Statement เป็นหลักฐาน
ทางการเงิน)
(5) หลั กฐานการประเมิ น ราคาของหลั กทรัพ ย์อื่ น (กรณี ที่ ใช้ห ลั กทรัพ ย์ที่ มิ ใช่ Bank Statement) หรื อ
หลักทรัพย์อื่นที่มีการระบุมูลค่าสินทรัพย์
(6) ส าเนาหลั กฐานการได้ รั บหมายเลข IMO (กรณี เรือที่ มี ลั กษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organization) กาหนด)
(7) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือ ในกรณีที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วม
(8) สาเนาหลักฐานแสดงการได้สิทธิในการทาการประมงในเขตรัฐชายฝั่งที่ขอรับอนุญาต (กรณีขออนุญาต
ในเขตรัฐชายฝั่ง)
(9) ใบแสดงคุณลักษณะของเรือ (Ship Particulars) (ในกรณีขออนุญาตในเขตทะเลหลวง)
(10) ภาพถ่ายเรือประมง เครื่องมือทาการประมง ตามที่ระบุในคาขอรับใบอนุญาต โดยมีรายละเอียด
ชัดเจน (ภาพถ่ายเรือต้องเป็นปัจจุบัน โดยภาพพิมพ์สี ขนาด 3 x 5 นิ้ว พร้อมไฟล์ดิจิทัล) ดังนี้
1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จานวน ๑ รูป
2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ จานวน ๑ รูป
3) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านขวา จานวน ๑ รูป
4) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้าย จานวน ๑ รูป
5) ภาพถ่ายด้านท้ายเรือ จานวน 1 รูป
6) ภาพหรื อส าเนาแบบแปลนที่ แสดงรายละเอี ยดของโครงสร้างเครื่ องมื อท าการประมง (เฉพาะ
อวนล้อมจับ อวนลาก และอวนติดตา)
(7) สาเนาแบบแปลนเรือที่แสดงรายละเอียดห้องเก็บสัตว์น้า ในกรณีขออนุญาตในเขตทะเลหลวง
(11) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ระบุ ................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................)

ตาแหน่ง

ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
เลขที่..............................................................................
เครื่องหมายประจาเรือประมง............................................ หมายเลข IMO.....................................................
อนุญาตให้....................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล
ใช้เครื่องมือทาการประมง
1. ประเภท................................................................... ชนิด........................................................................
จานวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
2. ประเภท................................................................... ชนิด........................................................................
จานวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
3. ประเภท................................................................... ชนิด........................................................................
จานวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
พื้นที่ทาการประมงในเขต.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ................................. เลขทะเบียนเรือไทย...................................................................
ประเภทเรือ............................... ประเภทการใช้................................................ ยาวตลอดลา...........................เมตร
กว้างกลางลา..........................เมตร ลึก.........................เมตร ขนาด..............ตันกรอส วัสดุตัวเรือ.............................
สัญญาณเรียกขาน ............................................
กรณีเรือลากคู่ โดยใช้ร่วมกับเรือประมง ชื่อ.......................................... เลขทะเบียนเรือไทย..........................
เครือ่ งหมายประจาเรือ........................................................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................................ ถึงวันที่................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
วันที่...............................................................

เงื่อนไข
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................

-๒-

บันทึกท้ายใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
เลขที่
เครื่องหมายประจาเรือประมง

.

-๓-

ตำแหน่ง

Oversea Fishing License
Fishing License Number.................................................................
Marking of fishing vessel............................................... IMO number...............................................................

License is granted to ............................................................................................................................
Identification number/Corporation
Fishing gear used
1. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................
Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters
2. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................
Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters
3. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................
Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters
Fishing area ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Name of fishing vessel ..................................... Thai Vessel registration number.........................….
Type of vessel ..............................................Type of deployment ..................................................................
Length overall............meter, Breadth.............meter, Depth...............meter, Gross tonnage.............tons
Material of vessel hull ....................................................... Call sign ..............................................................
In case of pair-trawler vessel ,operated in association with fishing vessel ,name .....................
Thai Vessel registration number ........................................ Marking of fishing vessel ………………..…………….
This permit is valid from Date (dd.mm.yy) ...................................... to (dd.mm.yy) ...................................
Signature ...........................................Competent official
(............................................................)
Position .......................................................................
Date (dd.mm.yy) ............................................

Condition
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-๔-

Attached Document To Over Sea Fishing License
Fishing License Number .................................................................
Marking of fishing vessel ......................................................

ตาแหน่ง

ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
เลขที่..............................................................................
เครื่องหมายประจาเรือประมง............................................ หมายเลข IMO.....................................................
อนุญาตให้....................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล
ใช้เครื่องมือทาการประมง
1. ประเภท................................................................... ชนิด........................................................................
จานวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
2. ประเภท................................................................... ชนิด........................................................................
จานวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
3. ประเภท................................................................... ชนิด........................................................................
จานวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
พื้นที่ทาการประมงในเขต.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ................................. เลขทะเบียนเรือไทย...................................................................
ประเภทเรือ............................... ประเภทการใช้................................................ ยาวตลอดลา...........................เมตร
กว้างกลางลา..........................เมตร ลึก.........................เมตร ขนาด..............ตันกรอส วัสดุตัวเรือ.............................
สัญญาณเรียกขาน ............................................
กรณีเรือลากคู่ โดยใช้ร่วมกับเรือประมง ชื่อ.......................................... เลขทะเบียนเรือไทย..........................
เครือ่ งหมายประจาเรือ........................................................................................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................................ ถึงวันที่................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
วันที่...............................................................

เงื่อนไข
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................

-๒-

บันทึกท้ายใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
เลขที่
เครื่องหมายประจาเรือประมง

.

-๓-

ตำแหน่ง

Oversea Fishing License
Fishing License Number.................................................................
Marking of fishing vessel............................................... IMO number...............................................................

License is granted to ............................................................................................................................
Identification number/Corporation
Fishing gear used
1. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................
Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters
2. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................
Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters
3. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................
Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters
Fishing area ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Name of fishing vessel ..................................... Thai Vessel registration number.........................….
Type of vessel ..............................................Type of deployment ..................................................................
Length overall............meter, Breadth.............meter, Depth...............meter, Gross tonnage.............tons
Material of vessel hull ....................................................... Call sign ..............................................................
In case of pair-trawler vessel ,operated in association with fishing vessel ,name .....................
Thai Vessel registration number ........................................ Marking of fishing vessel ………………..…………….
This permit is valid from Date (dd.mm.yy) ...................................... to (dd.mm.yy) ...................................
Signature ...........................................Competent official
(............................................................)
Position .......................................................................
Date (dd.mm.yy) ............................................

Condition
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-๔-

Attached Document To Over Sea Fishing License
Fishing License Number .................................................................
Marking of fishing vessel ......................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

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

(สำหรับผู้ขอรับอนุญำต)

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

ชื่อผู้ยื่นคาขอ................................................................................................................
ชื่อผู้ยื่นคาขอ.............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ..........................................................................................
พื้นที่ทาการประมง
พื้นที่ทาการประมง
ในเขตทะเลหลวง
ในเขตทะเลหลวง
มหาสมุทรอินเดียภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO
มหาสมุทรอินเดียภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO
IOTC
SIOFA
IOTC
SIOFA
มหาสมุทร........................................... ภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO
มหาสมุทร.................................... ภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO
น
นอกการบริหารจัดการของ RFMO
น
นอกการบริหารจัดการของ RFMO
ในเขตรัฐชายฝั่ง
ในเขตรัฐชายฝั่ง
ของประเทศ ................................................. บริเวณ ...............................................
ของประเทศ .......................................... บริเวณ ...............................................
ชนิดเครื่องมือหลัก............................................................................................................. ชนิดเครื่องมือหลัก.................................................................................................
ชนิดเครื่องมือทาการประมงเสริม....................................................................................... ชนิดเครื่องมือทาการประมงเสริม.......................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ..............................................เลขทะเบียนเรือ..................................... โดยใช้เรือประมงชื่อ...........................................เลขทะเบียนเรือ................................
คู่กับเรือ (กรณีลากคู่) ........................................ เลขทะเบียนเรือ..................................... คู่กับเรือ (กรณีลากคู่) ...................................... เลขทะเบียนเรือ................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ........................................................................................................ เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ..................................................................................................
ลงชื่อ.............................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ................................................... ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

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

แบบ คนท. 02
เลขทีค่ าร้อง............................................
เลขที่คาขอ..............................................
วันที่........................................................
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับคาขอ)
คำขอต่อระยะเวลำทำกำรประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำกำรประมงที่อนุญำตให้ใช้ทำกำรประมง
เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำกำรประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย
เขียนที่............................................................
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)....................................................................ผู้ขอรับอนุญาต
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจาตัวประชาชน
อายุ..........ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย...............................
ถนน...................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ..................................................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย........
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมู่ที่.......................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์............................เลขหมายโทรศัพท์...................................E-mail: ...............................................
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ )...................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..................................................................
3. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย เลขที่...........................................................................................
4. มีความประสงค์
4.1 ขอต่อระยะเวลาทาการประมงนอกน้าน่านไทย ในเขตรัฐชายฝั่ง
เป็นระยะเวลาทาการประมงตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่.....................................
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลง เลขที่.........................................ออกโดย................................................
4.2 ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมงนอกน่านน้าไทย
เป็นประเภทเครื่องมือทาการประมง.................................................................................................
ชนิด.......................................................................................................................................................................
จานวน..................................................................ความยาว........................................................................เมตร
อุปกรณ์ช่วยทาการประมง
ไม่มี
มี ประกอบด้วย
แพล่อปลา
แพประจาที่ (AFAD) จานวน .....................................................
แพลอยอิสระ (DFAD) จานวน ...................................................
ทุ่นสัญญาณ
ทุ่นวิทยุ จานวน.......................................... ทุน่ ดาวเทียม จานวน...........................
ทุ่นเรดาร์ จานวน..............................................................................

-2เรือขนาดเล็กที่เป็นส่วนประกอบในการทาการประมงที่บรรทุกออกไปกับเรือประมง
จานวน.............................................................ลา
อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................
4.3 ขอเพิ่มเครื่องมือทาการประมงนอกน่านน้าไทย ดังนี้
เครื่องมือเดิม
จานวน ....................................................................
ความยาว .................................................................
เครื่องมือใหม่
ประเภทเครื่องมือทาการประมง.................................................................................................
ชนิด........................................................................................................................... .................
จานวน ............................................................ ความยาว ................................................ เมตร
อุปกรณ์ช่วยทาการประมง
ไม่มี
มี ประกอบด้วย
แพล่อปลา
แพประจาที่ (AFAD) จานวน .....................................................
แพลอยอิสระ (DFAD) จานวน ...................................................
ทุ่นสัญญาณ
ทุ่นวิทยุ จานวน .............................
ทุ่นดาวเทียม จานวน ........................
ทุ่นเรดาร์ จานวน ..............................
เรือขนาดเล็กที่เป็นส่วนประกอบในการทาการประมงที่บรรทุกออกไปกับเรือประมง
จานวน.............................................................ลา
อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
4.4 ขอเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ทาการประมงที่ประสงค์จะทาการประมงนอกน่านน้าไทยจากเดิมเป็นพื้นที่
มหาสมุทรอินเดีย ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO)
คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)
ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)
มหาสมุทร..................................................................................................................................
ภายใต้ การบริ หารจั ดการขององค์ การบริหารจั ดการประมงระดั บภู มิภาค (RFMO) ระบุ ชื่ อ
...........................................................................................................................................
ทะเลหลวงนอกการบริหารจัดการขององค์การระหว่างประเทศ
ในเขตรัฐชายฝั่ง
รัฐชายฝั่งเดิม เป็นบริเวณ...................................................................................................
ละติจูด ............................... ถึง ............................... ลองจิจูด ............................... ถึง .......................................
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.................................................ถึงวันที่.................................................................................
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลงเลขที่..................................ออกโดย.......................................................
รัฐชายฝั่งใหม่ บริเวณรัฐชายฝั่งของประเทศ......................................................................
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมง บริเวณ........................................................................................................
ละติจูด ............................... ถึง ............................... ลองจิจูด ............................... ถึง .......................................
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.................................................ถึงวันที่.................................................................................
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลงเลขที่..................................ออกโดย.......................................................

-35. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการคาขอต่อระยะเวลาทาการประมง เปลี่ยนแปลง
เครื่องมือทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทาการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่ที่ประสงค์จะทาการประมงนอกน่านน้าไทย ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน ที่นามาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(3) หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(4) ส าเนาหลั ก ฐานแสดงการได้ สิ ท ธิในการท าการประมงในเขตรัฐ ชายฝั่ งที่ ขอรั บ อนุ ญ าต (กรณี
ขออนุญาตในเขตรัฐชายฝั่ง)
(5) ภาพหรื อส าเนาแบบแปลนที่ แสดงรายละเอี ยดของโครงสร้ างเครื่ องมื อท าการประมง (เฉพาะ
อวนล้อมจับ อวนลาก และ อวนติดตา) กรณีขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทาการประมงที่อนุญาตให้ ใช้
ทาการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทาการประมง
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
(..........................................................)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

(สำหรับผู้ขอรับอนุญำต)

ใบรับคำขอต่อระยะเวลำทำกำรประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำกำร
ประมงที่อนุญำตให้ใช้ทำกำรประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำกำรประมง
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย

ใบรับคำขอต่อระยะเวลำทำกำรประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือทำกำรประมง
ที่อนุญำตให้ใช้ทำกำรประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำกำรประมง หรือ
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย

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

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

ชื่อผู้ยื่นคาขอ.................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน........................................ เบอร์ติดต่อ .....................................
ได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย เลขที่.....................................................
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ..................................เลขทะเบียนเรือ...............................
มีความประสงค์อนุญาต
ขอต่อระยะเวลาทาการประมง
ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมง
นอกน่านนาไทย
ขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทาการประมง
ขอเปลี่ยนแปลงเขตพืนที่ทปี่ ระสงค์จะทาการประมงนอกน่านนาไทย
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................... จังหวัด...................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ....................................................................................................

ชื่อผู้ยื่นคาขอ..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน........................................ เบอร์ติดต่อ .....................................
ได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย เลขที่.....................................................
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ..................................เลขทะเบียนเรือ...............................
มีความประสงค์อนุญาต
ขอต่อระยะเวลาทาการประมง
ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือทาการประมงที่อนุญาตให้ใช้ทาการประมง
นอกน่านนาไทย
ขอเพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทาการประมง
ขอเปลี่ยนแปลงเขตพืนที่ที่ประสงค์จะทาการประมงนอกน่านนาไทย
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................................... จังหวัด...................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ....................................................................................................

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

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

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

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

แบบ คนท. 03
เลขทีค่ าร้อง............................................
เลขที่คาขอ..............................................
วันที่........................................................
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับคาขอ)
คำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย
เขียนที่............................................................
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ).....................................................................ผู้ขอรับอนุญาต
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจาตัวประชาชน
อายุ..........ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย...............................
ถนน...................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ..................................................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.......
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมู่ที่.......................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์............................เลขหมายโทรศัพท์...................................E-mail: ..............................................
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )..................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..................................................................
3. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย เลขที่..........................................................................
4. มีความประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต
คานาหน้า จาก................................................................ เป็น..............................................................
ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................................... เป็น..............................................................
สกุล (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................................. เป็น..............................................................
อื่น ๆ จาก........................................................................ เป็น..............................................................
รายการข้อมูลเรือ
ชื่อเรือ (ภาษาไทย) จาก................................................... เป็น.............................................................
ชื่อเรือ (ภาษาอังกฤษ) จาก ............................................ เป็น.............................................................
ขนาดตันกรอส จาก......................................................... เป็น..............................................................
กว้าง จาก........................................................................ เป็น..............................................................
ยาวตลอดลา จาก............................................................ เป็น..............................................................
ยาวฉาก จาก................................................................... เป็น..............................................................
ลึก จาก............................................................................ เป็น..............................................................
อื่น ๆ จาก........................................................................ เป็น..............................................................
อื่น ๆ จาก............................................................................... เป็น.............................................................

-25. ข้ า พเจ้ า ได้ แ สดงและแนบเอกสารหลั ก ฐานประกอบการขอแก้ ไขรายการใบอนุ ญ าตท าการประมง
นอกน่านน้าไทย ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน ที่นามาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
(3) หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(4) สาเนาหลักฐานรายการที่ขอแก้ไขในใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย
(5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)................................................................................................ .........................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
(..........................................................)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ใบรับคำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย

(สำหรับผู้ขอรับอนุญำต)

ใบรับคำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย

หมายเลขคาร้อง...............................................................................................................
หมายเลขคาร้อง..................................................................................................................
หมายเลขคาขอ………………….......……...........................................................................………. หมายเลขคาขอ……………….......................................................................….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………..............................................................................….….. วันที่รับคาขอ……..………………...........................................................................….………...
ชื่อผู้ยื่นคาขอ.....................................................................................................................
ชื่อผู้ยื่นคาขอ.......................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน........................................................................................................ เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................
ได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนา เลขที่................................................................ ได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนา เลขที่..............................................................
ประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย
ประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย
ข้อมูลผู้ได้รบั อนุญาต
ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต
คานาหน้า จาก.............................................. เป็น.............................................
คานาหน้า จาก.............................................. เป็น.............................................
ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................. เป็น.............................................
ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................. เป็น.............................................
สกุล (ไทย/อังกฤษ) จาก................................ เป็น.............................................
สกุล (ไทย/อังกฤษ) จาก................................ เป็น.............................................
รายการข้อมูลผู้เรือ
รายการข้อมูลผู้เรือ
ชื่อเรือ (ไทย) จาก.......................................... เป็น..............................................
ชื่อเรือ (ไทย) จาก.......................................... เป็น..............................................
ชื่อเรือ (อังกฤษ) จาก........................................... เป็น.........................................
ชื่อเรือ (อังกฤษ) จาก........................................... เป็น.........................................
ขนาดตันกรอส จาก...............เป็น............... กว้าง จาก............เป็น...............
ขนาดตันกรอส จาก...............เป็น............... กว้าง จาก.............เป็น...............
ยาวตลอดลา จาก.............. เป็น.................. ยาวฉาก..............เป็น................
ยาวตลอดลา จาก.............. เป็น.................. ยาวฉาก................เป็น................
ลึก จาก................. เป็น.............. อื่น ๆ จาก..................... เป็น.....................
ลึก จาก.................. เป็น.............. อื่น ๆ จาก...................... เป็น.....................
อื่น ๆ จาก............................................................. เป็น..............................................
อื่น ๆ จาก............................................................. เป็น............................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด...................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ........................................................................................................ เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ........................................................................................................
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.................................................................
ตาแหน่ง.................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

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

แบบ คนท. 04
เลขทีค่ าร้อง............................................
เลขที่คาขอ..............................................
วันที่........................................................
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับคาขอ)
ค้ำขอใบแทนใบอนุญำตท้ำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย
เขียนที่............................................................
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ).....................................................................ผู้ขอรับอนุญาต
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจาตัวประชาชน
อายุ..........ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย...............................
ถนน...................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ..................................................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ส่วนร้อยละจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย........
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมู่ที่.......................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์............................เลขหมายโทรศัพท์...................................E-mail: ..............................................
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )..................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ..................................................................
3. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย เลขที่.............................................................................................
ซึง่ ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทยดังกล่าวได้
สูญหาย ถูกทาลาย ชารุดเสียหาย
4. พร้อมกับคานี้ ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตทาการประมง
นอกน่านน้าไทย ดังนี้
บัตรประจาตัวประชาชน ที่นามาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
บันทึกแจ้งความ ลงวันที่.....................................ของ.........................................................................
ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทยที่ถูกทาลาย หรือชารุดเสียหาย
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ.....................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
(..........................................................)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

(สำหรับผู้ขอรับอนุญำต)

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย

ใบรับคำขอใบแทนใบอนุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนนำไทย

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

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

ชื่อผู้ยื่นคาขอ.................................................................................................................... ชื่อผู้ยื่นคาขอ..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ................................................................................................. เลขประจาตัวประชาชน ...............................................................................................
ได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย เลขที่...................................................... ได้รับใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย เลขที่.....................................................
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ............................................................................................ ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ...........................................................................................
เลขทะเบียนเรือ.........................................................
เลขทะเบียนเรือ...................................................
ซึ่งใบอนุญาตได้
สูญหาย
ถูกทาลาย
ชารุดเสียหาย
ซึ่งใบอนุญาตได้
สูญหาย
ถูกทาลาย
ชารุดเสียหาย
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... ออกให้ ณ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด..........................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ...................................................................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ...................................................................................................
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

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

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: .......................................................................................................
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
ทีท่ ี่อยู่ เลขที่..................ตรอก/ซอย........................................................ถนน......................................หมู่ที่.............
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์มือถือ.................................E-mail: .............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะคู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดา
มารดา และไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่มีอานาจควบคุม สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมง
ลาดังกล่าวอีกต่อไป
2. ข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ตรงตามความเป็ น จริ ง ทุ ก ประการ
และหากปรากฎข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอน
ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทยที่ได้รับ ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติผู้รับโอนใบอนุญาตทาการประมง
นอกน่านน้าไทยตามที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)..................................................................................ผูร้ ับรอง
(...............................................................................)

