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การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 
 
หลักการและเหตุผล 
 1. ค าสั่ง คสช ที่ 22/2560 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การด าเนินการกรณีเรือมีขนาดแตกต่างไปจากใบอนุญาตให้ท าการประมง (ฉบับที่ 2) ข้อ 6 กรณีผู้ได้รับ
อนุญาตให้ท าการประมงได้ผ่านการตรวจสอบเรือและมีการแก้ไขใบอนุญาตให้ท าการประมงแล้ว หากประสงค์
จะให้มีการแก้ไขห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงให้สอดคล้องกับขนาดของเรือประมงที่ได้มีการแก้ไข ให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงยื่นค าขอต่อกรมประมงเพ่ือน าห้วงเวลาที่ก าหนดให้ท าการประมงของ
ใบอนุญาตให้ท าการประมงของเรือประมงล าอื่น มาคควบรวมกับใบอนุญาตของตนได้ 
 2. ในรอบปีการประมง 2559-2560 มีการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ าให้เรือแต่ละล า และใช้วิธี
ควบคุมปริมาณการจับสัตว์น้ าของเรือประมงด้วยการก าหนดจ านวนวันท าการประมงกับเครื่องมือประมง
ประสิทธิภาพสูงสามประเภท  ได้แก่ อวนลาก อวนล้อม และเครื่องมือจับปลากะตัก คือ อวนล้อมจับปลากะตัก 
และอวนช้อน ครอบ ยกปลากะตัก 
 3. เมื่อมีการวัดเรือ 3 ฝ่าย มีเรือที่มีเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงทั้งสามประเภท จ านวน 
848 ล า ที่มีขนาดเรือใหญ่กว่าเดิมที่ขอใบอนุญาตท าการประมงไว้เกินร้อยละ 10 ท าให้การจัดสรรสัตว์น้ าแต่
เดิมไม่เป็นไปตามก าหนด จึงท าการปรับลดวันท าการประมงของเรือประมงเหล่านี้เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์น้ าเท่าที่
เคยจัดสรรไว้ 
 4. มีเรือประมงที่ถูกตรึงพังงากับกรมเจ้าท่า จ านวน 949 ล า โดยบางล าสามารถน ามาใช้ท า
การประมงได้เพราะสภาพเรือมีความมั่นคงแข็งแรง หากจะน ามาใช้ท าการรปะมงต้องเป็นการน ามาทดแทน
เรือประมงท่ีมีสภาพทรุดโทรมในปัจจุบันเท่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบริหารจัดการกองเรือประมงของไทยให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ าที่
อนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์โดยค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศ 
 2. เพื่อบริหารจัดการปริมาณสัตว์น้ าและวันท าการประมงให้เรือประมงที่เข้าโครงการมี
ระยะเวลาการท าการประมงได้ตลอดทั้งปี และมีความคุ้มค่าในการลงทุนและการจ้างแรงงานประมง 
 3. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าระหว่างชาวประมงที่ได้รับ
อนุญาตให้ท าการประมง 
 
วิธีการด าเนินการ 
 กรมประมงก าหนดวิธีการด าเนินการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. การแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 2. การควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
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 ซึ่งทัง้ 2 วิธีการนี้เกิดจากแนวคิด คือ ในกรณีการแลกเปลี่ยนเรือประมงนั้น สมาคมการประมง
แห่งประเทศไทย ได้เสนอว่า เรือประมงบางล าที่ใช้ท าการประมงในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมและหาวัสดุในการ
ซ่อมแซมได้ยาก ประกอบกับกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท าให้ไม้มีค่าที่น ามาซ่อมเรือ  เช่น  
ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ เป็นต้น มีราคาแพง และเห็นว่าเรือประมงที่ถูกตรึงพังงาบางล ามีสภาพดีเหมาะแก่การ
น ามาใช้งาน หากมีการแลกเปลี่ยนเรือประมงเพ่ือใช้ประโยชน์แล้วจะเกิดผลดี โดยนอกจากจะสามารถลด
ปริมาณเรือที่มีความเสี่ยงออกท าประมงโดยผิดกฎหมายได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณเรือออกจากระบบโดยมี
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐน้อยมาก  
 ส าหรับการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงนั้น เกิดจากสาเหตุที่ชาวประมงใช้เรือท าการ
ประมงขนาดใหญ่กว่าที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงไว้เกินร้อยละ 10 เป็นเหตุให้การจัดสรรปริมาณสัตว์น้ า
ตามค าขอใบอนุญาตท าการประมงของชาวประมงนั้นคลาดเคลื่อนไป ท าให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ าในปริมาณ
ที่มากกว่าปริมาณสัตว์น้ าที่อนุญาตให้จับมาใช้ประโยชน์ จึงต้องมีการควบคุมโดยการลดวันท าการประมงของ
เรือประมงที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ตามสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น โดยการบริหารจัดการนี้จะต้องไม่กระทบ
กับปริมาณการจับสัตว์น้ าสูงสุดที่ยั่งยืนและปริมาณสัตว์น้ าที่อนุญาตให้น ามาใช้ประโยชน์ 
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การแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เสนอให้กรมประมงพิจารณาการแลกเปลี่ยนเรือท าการ
ประมงระหว่างเรือประมงที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรม หรือเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดเล็กไม่สามารถออกท าการ
ประมงไกลฝั่งได้มากนัก กับเรือประมงที่จอดเพ่ือรอการขอใบอนุญาตท าการประมงในรอบการท าการประมงปี 
2561–2562 ซึ่งต้องเป็นเรือที่มีทะเบียนเรือ ถูกตรึงพังงา และท าอัตลักษณ์เรือแล้ว ทั้งนี้ เรือท่ีถูกแลกเปลี่ยน
ออกไปจะต้องถูกน าออกไปจากภาคการท าประมงด้วยวิธีที่เหมาะสม คือ 1) ท าลายเรือ 2) ขายไปต่างประเทศ 
3) เปลี่ยนประเภทเรือไปนอกกิจการประมง หรือ 4) มอบเรือให้กรมประมง 
 กรมประมงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมอู่ทหารเรือ และ
คณะอนุกรรมการจัดการกองเรือ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว กรมประมงจึงก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรือประมงไว้ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของเรือประมง 
   1) เรือประมงท่ีขอแลก ต้องมีคุณสมบัติ คือ 
    - เป็นเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงรอบปี 2559–2560 
ทุกชนิดเครื่องมือ ทุกขนาดตันกรอส 
    - เป็นเรือที่ใช้ท าการประมงเท่านั้น ไม่พิจารณาเรือสนับสนุนในการท าประมง เช่น 
เรือปั่นไฟ เป็นต้น 
    - ผ่านการตรวจท าอัตลักษณ์เรือจากกรมเจ้าท่า 
   2) เรือประมงที่น ามาเปลี่ยน ต้องมีคุณสมบัติ คือ 
    - เป็นเรือประมงที่มีทะเบียนเรือ ถูกตรึงพังงา และทาสี ขาว–ส้ม ตามที่ 
กรมเจ้าท่าก าหนดทุกล า 
    - ผ่านการตรวจท าอัตลักษณ์เรือจากกรมเจ้าท่า 
  2. วิธีการแลกเปลี่ยนเรือประมง 
   1) ในกรณเีรือทีข่อแลก และเรือท่ีน ามาเปลี่ยนมีขนาดตันกรอสใกล้เคียงกัน  
    - เมื่อเจ้าของเรือได้ด าเนินการจับคู่เรือได้แล้ว ให้ท าการโอนเรือที่น ามาเปลี่ยน 
เป็นของตนเองที่ส านักงานเจ้าท่า  
    - เมื่อโอนเรือเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นค าขอแลกเปลี่ยนเรือต่อประมงอ าเภอท้องที่ 
หรือส านักงานประมงจังหวัด ตามแบบท่ีกรมประมงก าหนด (ปร.2) 
   2) กรณเีรือที่ขอแลก และเรือที่น ามาเปลี่ยนมีขนาดแตกต่างกัน  ให้โอนเรือให้
เรียบร้อยเช่นเดียวกับข้อ 1) และเรือที่น ามาเปลี่ยนนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพการท า
ประมงของเรือตามขนาดที่เพิ่มข้ึนจากกรมประมงในวันที่ย่ืนค าขอ (ปร.2) เมื่อกรมประมงตรวจสอบ
ประสิทธิภาพแล้ว เรือจะได้รับการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ าและวันท าการประมง ตามปริมาณสัตว์น้ าและวัน
ท าการประมงตามที่กรมประมงก าหนดให้  
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 ทั้งข้อ 1) และ ข้อ 2) หากเจ้าของเรือไม่ด าเนินการตามที่แจ้งไว้กับกรมประมง คือ 1) ท าลาย
เรือ 2) ขายไปต่างประเทศ 3) เปลี่ยนประเภทเรือไปนอกกิจการประมง หรือ 4) มอบเรือให้กรมประมง ภายใน 
6 เดือน เจ้าของเรือต้องยินยอมให้กรมประมงเข้าไปด าเนินการท าลายเรือ โดยในการด าเนินการท าลายและ
ขายทอดตลาดอุปกรณ์นั้น เมื่อกรมประมงหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าลายเรือแล้ว มีเงินเหลือจะคืนให้
เจ้าของเรือ แต่หากเงินที่ได้ไม่พอใช้จ่ายในการด าเนินการเจ้าของเรือจะต้องชดใช้ให้กรมประมงต่อไป อย่างไรก็
ตาม เจ้าของเรือสามารถยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการด าเนินข้างต้นได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน โดย
กรมประมงจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้เจ้าของเรือจะต้องมีเหตุผลอันสมควรในการขอขยายระยะเวลาการ
ด าเนินการ 
 เมื่อกรมประมงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเรือแล้ว กรมประมงจะออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) ให้เจ้าของเรือสามารถน าหนังสือฉบับนี้ไปประกอบการยื่นขอย้ายสถานที่
จอดเรือของเรือที่ถูกตรึงพังงากับกรมเจ้าท่า เพ่ือน าเรือดังกล่าวไปปรับปรุง ซ่อมแซม ให้พร้อมท าการประมง
และสามารถน าเรือที่ขอเปลี่ยนมายื่นขอใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมง 2561  
 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรือจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 
ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ เรือท่ีเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรือแล้วนั้น จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเรือท าการประมงในรอบ
การออกใบอนุญาตท าการประมง 2561-2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยให้น าเอกสารหลักฐานของ
เรือท่ีน ามาเปลี่ยนมายื่นขอใบอนุญาตท าการประมงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หรือตามที่กรมประมงก าหนด
โดยหลังจากที่กรมประมงได้อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเรือแล้ว เจ้าของเรือประมงสามารถน าเรือที่น ามาเปลี่ยนไป
ปรับปรุงซ่อมแซมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และพร้อมส าหรับการออกท าการประมงในปีการประมง 
2561 ทั้งนี้ เจ้าของเรือสามารถแจ้งขอย้ายสถานที่ตรึงพังงาเรือเพ่ือน าเรือไปปรับปรุงซ่อมแซมได้ที่กรมเจ้าท่า  
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ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรือประมง 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติของชาวประมง-เจ้าของเรือ 
 1. การยืน่ขอตรวจสอบการแลกเปลี่ยนเรือ 
 1.1 ยื่นค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบ ปร.1) ที่ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด 
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 1.2 ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ส่งเอกสารมาทางไลน์ (Line) มาที่ 
ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 1.3 ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง ตรวจสอบความถูกต้องแบบ 
ปร.1 (3 ชั่วโมง) 
 1.4 ส่งผลคืนส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด 
 1.5 ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด แจ้งชาวประมงมารับผลการตรวจสอบ 
 1.6 ชาวประมงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า เช่น การโอน การแจ้งยกเลิกทะเบียนเรือ   
การแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือ การขายไปต่างประเทศ การยินยอมมอบให้กรมประมง 
หมายเหตุ ไลน์ของศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง ชื่อกลุ่ม “แลกเปลี่ยนและ
ควบรวม” ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมประมงเท่านั้น 

 2. การยื่นขอแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 2.1 ยื่นค าขอแลกเปลี่ยนเรือ (แบบ ปร.2) พร้อมเอกสารหลักฐานการโอนเรือ ที่ส านักงานประมง
อ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ  
 2.2 ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและ
เอกสารหลักฐาน หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนให้ออกใบรับเอกสารให้แก่ผู้ยื่นค าขอ และสแกนเอกสาร
ทั้งหมดเป็น PDF ไฟล์ ส่งทางอีเมล์มาที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อีเมล์ newfishing.license@gmail.com 
หรือ combine.license@gmail.com หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นค าขอไปด าเนินการ
แก้ไขและยื่นค าขอใหม ่
 2.3 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลตรวจสอบ/รับรองปริมาณสัตว์น้ า/ก าหนดวันท าการประมง 
ภายใน 1 วันท าการ และส่งเอกสารให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
 2.4 กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอ
แลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) ภายใน 2 วันท าการ  
 2.5 ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานประมงจังหวัด  รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอ
แลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) และมอบให้ชาวประมง เพ่ือน าไปประกอบการยื่นขอย้ายสถานที่จอดเรือที่ตรึง
พังงากับกรมเจ้าท่า เพ่ือน าเรือดังกล่าวไปปรับปรุง ซ่อมแซม ให้พร้อมท าการประมง  
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ขั้นตอนการปฏิบัติของชาวประมงในการแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 
 

 
 
              

  เริ่ม 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 60 

 

 

 
 
 
 
                     
        
 
 
 
 

                                                                                    

 

  

เจ้าของเรือด าเนินการโอนทะเบียน
เรือประมงกับกรมเจ้าท่า  

ยื่นค าขอตามแบบปร.2 
พร้อมหลักฐานประกอบ 
(1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 60) 

ชาวประมงด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเรือ  

กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยน

เรือประมง (ปร.3) 

ส านักงานประมงอ าเภอ/
จังหวัด แจ้งชาวประมงให้มา

รับหนังสือรับรอง  

กรมประมง 

ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ า 1 วัน 

กรอกใบขอตรวจสอบ (ปร.๑) 
ที่ส านักงานประมงอ าเภอ/

จังหวัด 

รับเอกสาร (ปร.๑) 
ที่เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบแล้ว 

รอผลการตรวจสอบ 

ไมเ่กิน 3 ชัว่โมง 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเรือประมง 

 1. ประมงอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด  
 1.1 พิมพ์แบบค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบปร.1) โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมประมงให้
ชาวประมงกรอกแบบฟอร์ม 
 1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการกรอกข้อมูล   
 1.3 หากถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเอกสารมาทางไลน์ โดยสแกนเป็น PDF ไฟล์ ส่งมายังศูนย์บริการ
แลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง ตาม Line ID : combinelicense ไลน์กลุ่มนี้ใช้เฉพาะ
เจ้าหน้าทีก่รมประมงเท่านั้น 

 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาต 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ปริมาณสัตว์น้ า คุณสมบัติของผู้ขอแลกเปลี่ยนเรือและ
เรือประมง (คดีความ) ลงลายมือชื่อผลการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวม
ใบอนุญาตท าการประมง หรือผู้รักษาการฯ เป็นผู้ลงนามพิจารณาผล 
 2.2 แจ้งผลการตรวจสอบให้ประมงอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดทราบ ภายใน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยแจ้งผลผ่านทางไลน์ (Line ID : combinelicense) 

 3. ประมงอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด พิมพ์แบบ ปร.1 ที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้ชาวประมงใช้ในการด าเนินการซื้อขาย โอน แจ้งยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนประเภทเรือไม่ให้อยู่ในกิจการ
ประมง หรือขายไปต่างประเทศ หรือหนังสือยินยอมมอบให้กรมประมง โดยด าเนินการตามระเบียบของ 
กรมเจ้าท่า 
 
ขั้นตอนการยื่นค าขอแลกเปลี่ยนเรือ 

1. ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด พิมพ์แบบ ปร.2 ทางหน้าเว็บไซต์ของกรมประมง และให้
ชาวประมงกรอกข้อมูล พร้อมแนบสอบเอกสาร ดังนี้  
   1) แบบขอค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบ ปร.๑) ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
   2) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเรือท่ีขอแลกและเรือที่น ามาเปลี่ยน 
   3) ใบอนุญาตท าการประมงฉบับจริงของเรือที่ขอแลก 
   4) เอกสารหนังสือยกเลิกทะเบียนเรือ หรือหนังสือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือที่ขอแลกจาก 
กรมเจ้าท่า (อาจใช้เฉพาะส าเนาที่แจ้งกรมเจ้าท่าได้ เนื่องจากขั้นตอนการท าลายเรือ หรือเปลี่ยนประเภทใช้
เวลานาน) 
   5) หนังสือยินยอมมอบเรือประมงให้กับกรมประมง ในกรณีมอบเรือให้กับกรมประมง 
         6) ส าเนาทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือของเรือทั้งสองล า (เรือที่ขอแลกและเรือที่น ามาเปลี่ยน) 
         7) รูปเรือที่จะใช้เป็นเรือท าการประมง จ านวน 4 รูป (เรือที่น ามาเปลี่ยน) 
   - รูปอัตลักษณ์เรือ  - รูปด้านหัวเรือท่ีเห็นชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ 
   - รูปด้านข้างเรือเต็มล าด้านซ้าย - รปูด้านข้างเรือเต็มล าด้านขวา 
         8) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
       9) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอ านาจ) 
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2. ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด  
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปร.2 และเอกสารประกอบตามข้อ 1. และให้ออกใบรับเอกสารกับ

ชาวประมงเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 2.2 สแกนเอกสารเป็น PDF ไฟล์ โดยส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ทางอีเมล์ 

newfishing.license@gmail.com หรือ combine.license@gmail.com 

3. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
 3.1 ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ า พร้อมก าหนดวันท าการประมงของเรือล าที่น ามาเปลี่ยน  
 3.2 จัดส่งเอกสาร (เป็นบันทึกข้อความ) ให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ภายใน 1 วันท าการ      
4. กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งเรือท่ีขอแลกและเรือที่น ามาเปลี่ยน 
 4.2 ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) ภายใน 2 วันท าการ นับ
จากได้รับแจ้งจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

5. ส านักงานประมงอ าเภอ และส านักงานประมงจังหวัด 
 5.1 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) และแจ้งให้เจ้าของเรือมารับ 
หนังสือฯ และแจ้งให้ไปด าเนินการปรับปรุงเรือ  
 5.2 เก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานทั้งหมดไว้ ณ ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมง
จังหวัดท้องที ่
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3. การด าเนินการของเจ้าของเรือในการแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 1. การขอตรวจสอบเรือประมง 
 1.1 ดาวน์โหลดแบบค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบ ปร.1) จากเว็บไซต์กรมประมง หรือขอได้ที่
ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลา
ราชการ 
 1.2 กรอกแบบค าขอและส่งทีส่ านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด 
 1.3 รอรับผลการตรวจสอบที่ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัดประมาณ 3 ชั่วโมง 
 1.4 หลังจากได้รับผลการตรวจสอบแล้ว ให้เซ็นรับทราบผลการตรวจและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีแสดงความประสงค์ไว้ เช่น การซื้อขาย การโอนเรือ การแจ้งยกเลิกทะเบียนเรือ การแจ้งเปลี่ยนประเภท
เรือ แจ้งขายไปต่างประเทศ การท าลายเรือ หรือยินยอมมอบให้กรมประมง เป็นต้น 
 2. ด าเนินการโอนเรือที่กรมเจ้าท่า 

     3. การยื่นค าขอ เมื่อเจ้าของเรือด าเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ดาวน์โหลดค าขอแลกเปลี่ยนเรือ (แบบ ปร.2) จากเว็บไซต์กรมประมง หรือขอได้ที่ส านักงาน
ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด  
  3.2 กรอกแบบค าขอฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้   
   1) แบบขอค ำขอตรวจสอบเรือประมง  (แบบ ปร.๑) ที่ได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว 
   2) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเรือท่ีขอแลกและเรือที่น ามาเปลี่ยน 
   3) ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่จะขอแลกเรือประมง 
         4) ส าเนาทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือของเรือที่จะใช้ท าการประมง (เรือที่น ามาเปลี่ยน) 
         5) รูปเรือที่จะใช้เป็นเรือท าการประมง จ านวน 4 รูป (เรือที่น ามาเปลี่ยน) 
   - รูปอัตลักษณ์เรือ           - รูปด้านหวัเรือท่ีเห็นชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ 
   - รูปด้านข้างเรือเต็มล าด้านซ้าย - รปูด้านข้างเรือเต็มล าด้านซ้าย 
         6) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
         7) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอ านาจ)   
  2.3 รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) ทีส่ านักงานประมงอ าเภอ 
หรือส านักงานประมงจังหวัดที่ยื่นค าขอ ภายใน 2 วันท าการ 
 
4. ด าเนินการขอย้ายสถานที่จอดเรือที่ถูกตรึงพังงา 
 เมื่อชาวประมงได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.3) จากกรมประมง
แล้ว สามารถไปแจ้งย้ายสถานที่จอดเรือที่ถูกตรึงพังงาได้ที่กรมเจ้าท่า เพ่ือน าเรือดังกล่าวไปปรับปรุงซ่อมแซม
ให้พร้อมท าการประมงในปีการประมง 2561 โดยแนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยน
เรือประมง (ปร.3) พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่กรมเจ้าท่า 
 

------------------------------------------------ 
 

 

  



12 
 

การควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
หลักเกณฑ์การควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 1. เรือประมง 
  เรือประมงพาณิชย์ทุกล าที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงรอบปีการประมง 2559–2560 
และมีความประสงค์จะเพ่ิมจ านวนวันท าการประมงจากที่มีอยู่ในใบอนุญาต โดยจ านวนวันท าการประมงสูงสุด
ที่กรมประมงก าหนดให้เท่ากับ 291 วัน ทั้งนี้ เมื่อเรือล าใดควบรวมใบอนุญาตแล้วได้จ านวนวันท าการประมง
สูงสุด จะไม่มีการนับวันท าการประมงกับเรือล านั้นอีก  
 2. ประเภทเครื่องมือท าการประมงที่น ามาควบรวมได้ (ตารางที่ 1) 
 กลุ่มสัตว์น้ าหน้าดิน 
  อวนลาก ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมือต่อไปนี้มาควบรวมได้ 1. อวนลากคู่  2. อวน
ลากแผ่นตะเฆ่  3. อวนลากคานถ่าง  4. อวนล้อมจับ  5. อวนล้อมปลากะตัก  6. อวนรุนเคย  7. อวนครอบหมึก 
  โดยในการค านวณปริมาณสัตว์น้ าต่างกลุ่มจากอวนล้อมจับและอวนล้อมจับปลากะตักที่
น ามาควบรวม ต้องเป็นสัดส่วนตามตารางผนวก 1 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพอวนลากกับเรือ
อวนล้อมจับและอวนล้อมจับปลากะตักที่มีขนาดเรือเท่ากัน เรืออวนล้อมจับและอวนล้อมจับปลากะตักจะมี
ประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ ามากกว่าอวนลาก (ตารางผนวก 2) ดังนั้นจึงต้องปรับประสิทธิภาพเรือ 
อวนล้อมจับและอวนล้อมจับปลากะตักลงมาให้เท่ากับอวนลาก 
 
ตารางท่ี 1 เครื่องมือท าการประมงที่สามารถน ามาควบรวมได้ 
 

  
เรือที่น ำมำควบรวมได้ 

  
กลุ่มสตัว์น  ำหน้ำดิน กลุ่มปลำผิวน  ำ กลุ่มปลำกะตัก 

เรือหลัก 

อวนลำก อวน 

ครอบหมึก 

ลอบ อวนรุน

เคย 

อวนล้อมจับ อวนติดตำ อวนช้อน 

ปลำจำระเมด็ 

อวนล้อมจับ

ปลำกะตัก 

อวนครอบ

ปลำกะตัก 

กลุ่มสตัว์น  ำ 

หน้ำดิน 

อวนลำก ✓ ✓  ✓ ✓   ✓  
อวนครอบหมึก ✓ ✓ ✓ ✓      
ลอบ ✓ ✓ ✓ ✓      

กลุ่มปลำผิวน  ำ 
อวนล้อมจับ 

    ✓     
อวนติดตำ 

    ✓ ✓ ✓   

กลุ่มปลำกะตัก 

อวนล้อมจับ 

ปลำกะตัก 
       ✓ ✓ 

อวนครอบ 

ปลำกะตัก 
       ✓ ✓ 
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  อวนครอบหมึก ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมือต่อไปนี้มาควบรวมได้ 1. อวนลากคู่   
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่  3. อวนลากคายถ่าง  4. ครบหมึก  5. ลอบทุกชนิด  6. อวนรุนเคย 
  ลอบทุกชนิด  ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมือต่อไปนี้มาควบรวมได้ 1. อวนลากคู่   
2. อวนลากแผ่นตะเฆ่  3. อวนลากคานถ่าง  4. ครอบหมึก  5. ลอบทุกชนิด  6. อวนรุนเคย 
 กลุ่มปลาผิวน้ า 
  อวนล้อมจับ ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมืออวนล้อมจับมาควบรวมเท่านั้น 
  อวนติดตา ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมือต่อไปนี้มาควบรวมได้ 1. อวนล้อมจับ  2. 
อวนติดตา  3. อวนช้อนปลาจาระเม็ด 
 กลุ่มปลากะตัก 
  อวนล้อมจับปลากะตัก ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมือต่อไปนี้มาควบรวมได้ 
 1. อวนล้อมจับปลากะตัก  2. อวนครอบช้อนยกปลากะตัก   
  อวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก ให้น าปริมาณสัตว์น้ าจากเครื่องมือต่อไปนี้มาควบรวมได้ 1. 
อวนล้อมจับปลากะตัก  2. อวนครอบ ช้อน ยก ปลากะตัก  
 3. แหล่งท าการประมง ควบรวมได้เฉพาะเรือที่ท าการประมงฝั่งทะเลเดียวกันเท่านั้น 
 4. การแบ่งปริมาณสัตว์น้ าให้กับเรือประมงล าอ่ืน  
  ปริมาณสัตว์น้ าจากเรือที่น ามาควบรวม (หรือเรียกว่าเรือเป้าหมาย) สามารถน ามาแบ่ง
ให้กับเรือหลักได้หลายล า เรือหลักล าต่างๆ ที่ได้รับปริมาณสัตว์น้ าที่แบ่งไป จะได้รับการก าหนดจ านวนวันท า
การประมงใหม่ในใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ ซึ่งวันท าการประมงจะก าหนดให้ตามปริมาณ   
สัตว์น้ าที่ได้รับจากการควบรวม ส าหรับเรืออวนลากคู่จะต้องควบรวมทั้งเรือปลาและเรือหู 
 5. การน าเรือเป้าหมายออกจากระบบการประมง 
  เมื่อควบรวมแล้วสามารถสลับน าเรือเป้าหมายมาท าการประมงได้ โดยเรือที่ไม่ได้ใช้งาน
จะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้                              
  1) มอบให้กรมประมง 
  2) เปลี่ยนประเภทเรือเป็นกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกภาคการประมง 
  3) ขายไปต่างประเทศ 
  4) ท าลายเรือ 
เจ้าของเรือจะต้องแจ้งความประสงค์ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเจ้าของเรือไม่ด าเนินการทางทะเบียนกับ
กรมเจ้าท่าตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ในแบบยื่นค าขอ (คร.2) ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจาก
วันที่ยื่นค าขอฯ กรมประมงจะน าเรือล าดังกล่าวไปท าลาย หรือขายทอดตลาด รายได้ที่เกิดจากการขาย
ทอดตลาด กรมประมงจะหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ แต่หากมีส่วนเหลือจากการด าเนินการจะคืนให้กับ
เจ้าของเรือ อย่างไรก็ตาม เจ้าของเรือสามารถยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการด าเนินข้างต้นได้ 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมประมงจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้เจ้าของเรือจะต้องมีเหตุผลอันสมควรในการขอ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการ  
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ขั้นตอนการด าเนินการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติของชาวประมง-เจ้าของเรือ 
 1. การยืน่ขอตรวจสอบเรือประมง 
 1.1 ยื่นค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบ คร.1) ทีส่ านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด 
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 1.2 ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ส่งเอกสารมาทางไลน์ (Line) มาที่ 
ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 1.3 ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง ตรวจสอบความถูกต้องแบบ 
คร.1 (3 ชั่วโมง) 
 1.4 ส่งผลคืนส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด 
 1.5 ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด แจ้งชาวประมงมารับผลการตรวจสอบ 
 1.6 ชาวประมงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า เช่น การซื้อขาย การโอน การแจ้งยกเลิก
ทะเบียนเรือ การแจ้งเปลี่ยนประเภทเรือ เป็นต้น  
หมายเหตุ ไลน์ของศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง ชื่อกลุ่ม “แลกเปลี่ยนและ
ควบรวม” ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมประมงเท่านั้น 

 2. การยื่นขอควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 2.1 ยื่นค าขอควบรวมใบอนุญาตท าการประมง (แบบ คร.2) พร้อมเอกสารหลักฐานที่ส านักงาน
ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ  
 2.2 ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและเอกสาร
หลักฐาน หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนให้ออกใบรับเอกสารให้แก่ผู้ยื่นค าขอ และสแกนเอกสารทั้งหมดเป็น PDF 
ไฟล์ ส่งทางอีเมล์มาที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อีเมล์ newfishing.license@gmail.com หรือ 
combine.license@gmail.com หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ยื่นค าขอไปด าเนินการแก้ไข
และยื่นค าขอใหม ่
 2.3 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลตรวจสอบ/รับรองปริมาณสัตว์น้ า/ก าหนดวันท าการประมง 
ภายใน 1 วันท าการ และส่งเอกสารให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ ด าเนินการควบรวม
ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ 
 2.4 กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ ด าเนินการยกเลิกใบอนุญาตเดิม และออก
ใบอนุญาตใหม่ ภายใน 7 วันท าการ และส่งผลการด าเนินงานให้ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานประมง
จังหวัดทราบผล โดยส่งทางระบบ e-license 
 2.5 ประมงอ าเภอ ส านักงานประมงจังหวัด แจ้งให้ชาวประมงมารับใบอนุญาตฉบับใหม่ และช าระ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ใช้เรือล าใหม่มาทดแทนล าเดิมและมีขนาดใหญ่กว่าเรือล าเดิม 

3. หลักฐานการขอรับใบอนุญาตท าการประมงฉบับใหม่ 
 1. แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีต้องกำรควบรวมใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ (แบบ คร.๑) 
ทีไ่ด้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 2. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเรือหลัก และเรือที่น ามาควบรวม 
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 3. เอกสารหนังสือยกเลิกทะเบียนเรือควบรวม หรือหนังสือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือที่น ามาควบรวม
จากกรมเจ้าท่า 
 4. ใบอนุญาตท าการประมงฉบับจริงของเรือหลักและเรือที่น ามาควบรวม 
 5. หนังสือยินยอมมอบเรือประมงให้กับกรมประมง ในกรณีมอบเรือให้กับกรมประมงใช้ในราชการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติของชาวประมงในการควบรวมใบอนุญาตฯ 
 
 

 
 
              

     เริ่ม 1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 

  

กรอกใบขอตรวจสอบ (คร.๑) 
ที่ส านักงานประมงอ าเภอ/

จังหวัด 

รับเอกสาร คร.๑ ที่
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบแล้ว 

รอผลการตรวจสอบ 

ไมเ่กิน 3 ชัว่โมง 

ด าเนินการโอนทะเบียน
เรือประมง 

กับกรมเจ้าท่า 

น าทะเบียนเรือประมงและ
เอกสารอื่น มายื่นค าขอควบรวม

ใบอนุญาตฯ (คร.2) 

ตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ า 1 วัน 

ออกใบอนุญาตฯ ใหม่ 7 วัน 
กรมประมงแจ้ง สนง. ปอ/
ปจ. ผ่านระบบ e-license 

ชาวประมงรับใบอนุญาตฯ 

ที่ ส านักงานประมงอ าเภอ/
จังหวัด 

ส านักงานประมงอ าเภอ/
จังหวัดแจ้งชาวประมงรับ

ใบอนุญาตฯ  
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 

 1. ประมงอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด  
 1.1 พิมพ์แบบค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบคร.1) โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมประมงให้
ชาวประมงกรอกแบบฟอร์ม 
 1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการกรอกข้อมูล   
 1.3 หากถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเอกสารมาทางไลน์ โดยสแกนเป็น PDF ไฟล์ ส่งมายังศูนย์บริการ
แลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง ตาม Line ID : combinelicense ไลน์กลุ่มนี้ใช้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ปริมาณสัตว์น้ า คุณสมบัติของผู้ขอควบรวมและเรือประมง 
(คดีความ) ลงลายมือชื่อผลการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเรือและควบรวมใบอนุญาต
ท าการประมง หรือผู้รักษาการฯ เป็นผู้ลงนามพิจารณาผล 
 2.2 แจ้งผลการตรวจสอบให้ประมงอ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดทราบ ภายใน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง โดยแจ้งผลผ่านทางไลน์ (Line ID : combinelicense) 

 3. ประมงอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด พิมพ์แบบ คร.1 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ให้ชาวประมงใช้ในการด าเนินการซื้อขาย โอน แจ้งยกเลิกทะเบียน เปลี่ยนประเภทเรือไม่ให้อยู่ในกิจการประมง 
หรือขายไปต่างประเทศ โดยด าเนินการตามระเบียบของกรมเจ้าท่า 
 
ขั้นตอนการยื่นค าขอควบรวมใบอนุญาต 

1. ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด พิมพ์แบบ คร.2 ทางหน้าเว็บไซต์ของกรมประมง และให้
ชาวประมงกรอกข้อมูล พร้อมแนบสอบเอกสาร ดังนี้ 
 1.1 แบบ คร.1 ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 1.2 ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือหลัก และเรือที่น ามาควบรวม 
 1.3 เอกสารหนังสือยกเลิกทะเบียนเรือควบรวม หรือหนังสือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือที่น ามาควบ
รวมจากกรมเจ้าท่า (อาจใช้เฉพาะส าเนาที่แจ้งกรมเจ้าท่าได้เนื ่องจากขั้นตอนการท าลายเรือ หรือเปลี่ยน
ประเภทใช้เวลานาน) 
 1.4 หนังสือยินยอมมอบเรือประมงให้กับกรมประมง ในกรณีมอบเรือให้กับกรมประมงใช้ในราชการ 
 1.5 ใบอนุญาตท าการประมงฉบับจริงของเรือหลักและเรือที่น ามาควบรวม 
 1.6 ส าเนาทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือของเรือหลัก 

2. ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด  
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามข้อ 1 และให้ออกใบรับเอกสารกับชาวประมงเพ่ือเป็นหลักฐาน 
2.2 สแกนเอกสารเป็น PDF ไฟล์ โดยส่งมายังกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ทาง

อีเมล์newfishing.license@gmail.com หรือ combine.license@gmail.com และรอผลการแจ้งกลับจาก
ระบบ   e-license 

 

 

mailto:combine.license@gmail.com%20และ
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3. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
 3.1 รับอีเมล์จากประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด และตรวจสอบปริมาณสัตว์น้ า พร้อม
ก าหนดวันท าการประมงในการควบรวม  
 3.2 จัดส่งเอกสาร (เป็นบันทึกข้อความ) ให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ภายใน 1 วันท าการ  
 3.3 ในกรณีที่มีปริมาณสัตว์น้ าเหลือหลังจากควบรวมใบอนุญาตแล้ว ให้ออกหนังสือรับรองปริมาณ
สัตว์น้ าคงเหลือให้กับเรือหลักไว้ด้วย 
 
4. กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
 4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งเรือหลักและเรือที่น ามาควบรวม 
 4.2 ยกเลิกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ของเรือทุกล าที่จะควบรวม 
 4.3 ออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ โดยก าหนดวันท าการประมงตามปริมาณสัตว์น้ า ตามที่
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลแจ้งไว้ 
 4.4 แจ้งผลการออก e-license ให้ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ทราบผ่าน
ระบบ e-license หรือช่องทางโปรแกรมไลน์ e-license ภายใน 7 วันท าการ นับจากได้รับแจ้งจากกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล 
 

5. ส านักงานประมงอ าเภอ และส านักงานประมงจังหวัด 
 5.1 รับแจ้งการออก e-license จากระบบ และแจ้งให้เจ้าของเรือมารับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ 
 5.2 ก่อนให้ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ ให้ตรวจสอบว่าจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประมงพาณิชย์เพ่ิมเติมหรือไม่ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมให้ด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนให้
ใบอนุญาต 
 5.3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุอยู่ ในใบอนุญาต หากถูกต้องให้ลง
ลายมือชื่อไว้ในส าเนา และให้ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัดเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารและ
หลักฐานทั้งหมดไว้ ณ ท้องที่ท่ีออกใบอนุญาตฯ 
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3. การด าเนินการของเจ้าของเรือในการควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 
 
 1. การขอตรวจสอบเรือประมง 
 1.1 ดาวน์โหลดแบบค าขอตรวจสอบเรือประมง (แบบ คร.1) จากเว็บไซต์กรมประมง หรือขอได้ที่
ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 ในวันและเวลา
ราชการ 
 1.2 กรอกแบบค าขอและส่งทีส่ านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด 
 1.3 รอรับผลการตรวจสอบที่ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัดประมาณ 3 ชั่วโมง 
 1.4 หลังจากได้รับผลการตรวจสอบแล้ว ให้เซ็นรับทราบผลการตรวจและ และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีแสดงความประสงค์ไว้ เช่น การซื้อขาย การโอนเรือ การแจ้งยกเลิกทะเบียนเรือ การแจ้งเปลี่ยน
ประเภทเรือ แจ้งขายไปต่างประเทศ การท าลายเรือ หรือยินยอมมอบให้กรมประมง เป็นต้น 
 
 2. ด าเนินการโอนเรือที่กรมเจ้าท่า 

    3. การยื่นค าขอควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 

   เมื่อเจ้าของเรือด าเนินการตามข้อ ๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ดาวน์โหลดค าขอแลกเปลี่ยนเรือ (แบบ คร.2) จากเว็บไซต์กรมประมง หรือขอได้ที่ส านักงาน
ประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด  
  3.2 กรอกแบบค าขอฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้   
   1) แบบขอค ำขอตรวจสอบเรือประมง  (แบบ คร.๑) ที่ได้รับกำรตรวบสอบควำมถูกต้องแล้ว 
   2) ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเรือหลัก และเรือที่น ามาควบรวม 
   3) เอกสารหนังสือยกเลิกทะเบียนเรือควบรวม หรือหนังสือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือที่น ามา
ควบรวมจากกรมเจ้าท่า 
   4) ใบอนุญาตท าการประมงฉบับจริงของเรือหลักและเรือที่น ามาควบรวม 
   5) หนังสือยินยอมมอบเรือประมงให้กับกรมประมง ในกรณีมอบเรือให้กับกรมประมงใช้ใน
ราชการ 
   6) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) ติดแสตมป์ 10 บาท 
   7) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอ านาจ) 
ทั้งนี้ให้ยื่นแบบคร.2 พร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลาราชการ 
        8) รับใบอนุญาตท าการประมงฉบับใหม่ที่ส านักงานประมงอ าเภอ หรือส านักงานประมงจังหวัด
ที่ยื่นค าขอ พร้อมหนังสือรับรองปริมาณสัตว์น้ าคงเหลือ (ถ้ามี) ภายใน 7 วันท าการ 
 
 

------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
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วิธีการค านวณปริมาณสัตว์น้ าและจ านวนวันท าการประมง 
1. ปริมาณสัตว์น้ าของเรือประมง  
 เรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์แต่ละล า (ยกเว้นเรือปั่นไฟ) จะมีปริมาณสัตว์น้ าที่
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลค านวณให้จากปริมาณสัตว์น้ าที่อนุญาตให้จับได้ทั้งหมด (TAC) ในแต่ละปี และ
ก าหนดจ านวนวันท าการประมงจากอัตราการจับสัตว์น้ าซึ่งมีหน่วยเป็น กิโลกรัม/วัน (รายละเอียดตามตาราง
ผนวก 2) เรือแต่ละขนาดจะมีประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ าหรืออัตราการจับสัตว์น้ าที่แตกต่างกัน เรือขนาดเล็ก
จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าขนาดใหญ่ ดังนั้นหากเดิมใช้เรือประมงขนาดเล็กแต่ผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนไป
ใช้เรือประมงขนาดใหญ่มาทดแทน ต้องท าการค านวณปริมาณสัตว์น้ าตามประสิทธิภาพเรือประมงที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
 

2. วันท าการประมงสูงสุดในแต่ละปีของเรือประมง 
 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และกรมประมงได้ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาการท าประมง
ในรอบปีของเรือประมง มีข้อยุติทั้งจากการประชุมและการสุ่มถามผู้ประกอบการต่างๆ ว่าเรือประมงจะมี 
การท าการประมงสูงสุดเท่ากับ 291 วัน โดยมีวันหยุด คือ  
 1) หยุดประจ าเดือน เดือนละ 2 วัน   
 2) หยุดซ่อมเรือ ปีละ 20 วัน  
  3) หยุดเนื่องจากมรสุม 20 วัน   
 4) วันหยุดอ่ืน ๆ 10 วัน  
 รวมวันหยุดปีละ 74 วัน ดังนั้นการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงจะรวมปริมาณสัตว์น้ าได้
สูงสุดเมื่อแปลงเป็นวันท าการประมงแล้ว ไม่เกินปีละ 291 วัน  
 อย่างไรก็ตาม หากเรือประมงท าการรวมปริมาณสัตว์น้ าได้เท่าใด กรมประมงจะแปลงเป็นวัน
ท าการประมงให้ตามปริมาณสัตว์น้ าที่รวมได้ แต่จะไม่เกิน 291 วัน 

3. การค านวณการรวมปริมาณสัตว์น้ า 
 ก. กรณีควบรวมใบอนุญำตของเครื่องมือในกลุ่มสัตว์น  ำเดียวกัน 
 เมื่อได้เรือเป้าหมายแล้ว กรมประมงจะน าปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับในปี 2560 ซึ่งเป็นปริมาณ
สัตว์น้ าที่น ามาควบรวมได้ มาค านวณจ านวนวันท าการประมงท่ีจะได้รับ ดังนี้ 
 1. กรณีปริมาณสัตว์น้ าจากเรือเป้าหมายทั้งหมดมากกว่าปริมาณสัตว์น้ าที่ต้องการของเรือ
หลัก เรือหลักจะได้รับวันท าการประมงสูงสุด (291 วัน) 
 2. กรณีปริมาณสัตว์น้ าที่จากเรือเป้าหมายทั้งหมดน้อยกว่าปริมาณสัตว์น้ าที่ต้องการของเรือ
หลัก จะค านวณจ านวนวันที่ได้รับเพิ่มดังนี้ 
  2.1 น าปริมาณสัตว์น้ าของเรือเป้าหมายมาหารด้วยอัตราการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม/วัน) 
ของเรือหลัก (ตารางผนวก 2) ซึ่งพิจารณาตามประสิทธิภาพการท าประมงและขนาดของเรือประมง จะได้
จ านวนวันท าการประมงท่ีได้รับเพิ่ม  
  2.2 น าจ านวนวันที่ได้รับในปี 2560 มารวมกับจ านวนวันที่ได้รับเพ่ิมจาก ข้อ 1. จะได้
จ านวนวันใหม่หลังการควบรวม 
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ข. กรณีควบรวมใบอนุญาตของเครื่องมือต่างกลุ่มสัตว์น้ ากัน 
 เรือหลักที่เป็นอวนลากทุกชนิด สามารถควบรวมกับอวนล้อม และอวนล้อมจับปลากะตักได้ 
โดยปริมาณสัตว์น้ าที่น ามาควบรวมหาได้ดังนี้ 
 
ปริมาณสัตว์น้ าที่น ามาควบรวม = ปริมาณสัตว์น้ าที่ได้รับของเรือเป้าหมายในปี 2560 x ค่าสัมประสิทธิ์ 

 
   
  ค่าสัมประสิทธิ์คือ ค่าที่น ามาใช้ในการปรับประสิทธิภาพของเรือเป้าหมายที่เป็นเรืออวนล้อม
จับหรืออวนล้อมจับปลากะตัก ให้เท่ากับประสิทธิภาพตามชนิดของเรือหลักท่ีมีขนาดตันกรอสเท่ากัน จากอัตรา
การจับสัตว์น้ า (ตารางผนวก 2) จะเห็นว่าที่ขนาดตันกรอสเดียวกันอัตราการจับสัตว์น้ าของเครื่องมืออวนล้อม
จับและอวนล้อมจับปลากะตักจะมากกว่าอวนลากทุกชนิด ดังนั้นจะต้องปรับประสิทธิภาพของอวนล้อมจับหรือ
อวนล้อมจับปลากะตักลงให้เท่ากับประสิทธิภาพของอวนลากซึ่งเป็นเรือหลัก ซึ่งจะมีผลให้ปริมาณสัตว์น้ า ที่
น ามาควบรวมได้จากอวนล้อมจับหรืออวนล้อมจับปลากะตักน้อยลง โดยค่าสัมประสิทธิ์จะแบ่งตามชนิด
เครื่องมือประมง และขนาดตันกรอสของเรือเป้าหมาย แยกตามพ้ืนที่ท าการประมง ตามตารางผนวก 1 เมื่อได้
ปริมาณสัตว์น้ าที่น ามาควบรวมแล้ว จะน าไปค านวณจ านวนวันท าการประมงท่ีได้รับเพิ่มเช่นเดียวกับข้อ ก. 
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ตารางผนวก 1 
ค่าสัมประสิทธิท์ี่ใช้ในการค านวณปริมาณสัตว์น้ าที่น ามาควบรวมได้ 

กรณกีารควบรวมข้ามกลุม่สัตว์น้ า 
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1. ฝั่งอ่าวไทย 
1.1 กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงอวนลากคู่ประสงค์จะควบรวมกับใบอนุญาตให้ท าการประมง 
อวนล้อมจับ หรืออวนล้อมจับปลากะตัก ให้ก าหนดสัดส่วนสัตว์น้ าของเรืออวนล้อมจับ หรืออวนล้อมจับปลา
กะตัก ทีอ่นุญาตให้น ามาควบรวมได้ตามค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
 

ขนำดตันกรอสของเรือที่จะน ำมำควบรวม ค่ำสัมประสิทธิ์ 
อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลำกะตัก 

10.00-19.99 1.00 0.68 
20.00-29.99 1.00 0.69 
30.00-39.99 0.96 0.69 
40.00-49.99 0.91 0.69 
50.00-59.99 0.88 0.69 
60.00-69.99 0.85 0.69 
70.00-79.99 0.82 0.69 
80.00-89.99 0.80 0.69 
90.00-99.99 0.78 0.70 
100.00-109.99 0.76 0.70 
110.00-119.99 0.75 0.70 
120.00-129.99 0.74 0.70 
130.00-139.99 0.72 0.70 
140.00-149.99 0.71 0.70 
150.00-159.99 0.70 0.70 
160.00-169.99 0.69 0.70 
170.00-179.99 0.68 0.70 
180.00-189.99 0.68 0.70 
190.00-199.99 0.67 0.70 
ตั งแต่ 200.00 ขึ นไป 0.66 0.70 
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1.2 กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ประสงค์จะควบรวมกับใบอนุญาตให้ท าการ
ประมงอวนล้อมจับ หรืออวนล้อมจับปลากะตัก ให้ก าหนดสัดส่วนปริมาณสัตว์น้ าของเรืออวนล้อมจับ หรือ
อวนล้อมจับปลากะตัก ที่อนุญาตให้น ามาควบรวมได้ตามค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
 

ขนำดตันกรอสของเรือที่จะน ำมำควบรวม ค่ำสัมประสิทธิ์ 
อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลำกะตัก 

10.00-19.99 0.83 0.51 
20.00-29.99 0.76 0.51 
30.00-39.99 0.71 0.51 
40.00-49.99 0.67 0.51 
50.00-59.99 0.64 0.51 
60.00-69.99 0.62 0.51 
70.00-79.99 0.60 0.51 
80.00-89.99 0.58 0.51 
90.00-99.99 0.57 0.51 
100.00-109.99 0.56 0.51 
110.00-119.99 0.54 0.51 
120.00-129.99 0.53 0.51 
130.00-139.99 0.52 0.51 
140.00-149.99 0.52 0.51 
150.00-159.99 0.51 0.51 
160.00-169.99 0.50 0.51 
170.00-179.99 0.49 0.51 
180.00-189.99 0.49 0.51 
190.00-199.99 0.48 0.51 
ตั งแต่ 200.00 ขึ นไป 0.48 0.51 
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1.3 กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงอวนลากคานถ่างประสงค์จะควบรวมกับใบอนุญาตให้ท าการประมง 
อวนล้อมจับ หรืออวนล้อมจับปลากะตัก ให้ก าหนดสัดส่วนปริมาณสัตว์น้ าของเรืออวนล้อมจับ หรืออวนล้อม
จับปลากะตัก ทีอ่นุญาตให้น ามาควบรวมได้ตามค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
 

ขนำดตันกรอสของเรือที่จะน ำมำควบรวม ค่ำสัมประสิทธิ์ 
อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลำกะตัก 

10.00-19.99 0.42 0.26 
20.00-29.99 0.39 0.26 
30.00-39.99 0.37 0.26 
40.00-49.99 0.35 0.26 
50.00-59.99 0.34 0.27 
60.00-69.99 0.33 0.27 
70.00-79.99 0.32 0.27 
80.00-89.99 0.31 0.27 
90.00-99.99 0.31 0.27 
100.00-109.99 0.3 0.27 
110.00-119.99 0.3 0.27 
120.00-129.99 0.29 0.28 
130.00-139.99 0.29 0.28 
140.00-149.99 0.28 0.28 
150.00-159.99 0.28 0.28 
160.00-169.99 0.28 0.28 
170.00-179.99 0.27 0.28 
180.00-189.99 0.27 0.28 
190.00-199.99 0.27 0.28 
ตั งแต่ 200.00 ขึ นไป 0.27 0.28 
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2. ฝั่งทะเลอันดามัน 
2.1 กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงอวนลากคู่ประสงค์จะควบรวมกับใบอนุญาตให้ท าการประมง 
อวนล้อมจับ หรืออวนล้อมจับปลากะตัก ให้ก าหนดสัดส่วนปริมาณสัตว์น้ าของเรืออวนล้อมจับ หรืออวนล้อม
จับปลากะตัก ทีอ่นุญาตให้น ามาควบรวมได้ตามค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
 

ขนำดตันกรอสของเรือที่จะน ำมำควบรวม ค่ำสัมประสิทธิ์ 
อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลำกะตัก 

10.00-19.99 0.71 1.00 
20.00-29.99 0.70 1.00 
30.00-39.99 0.69 1.00 
40.00-49.99 0.68 1.00 
50.00-59.99 0.67 0.95 
60.00-69.99 0.67 0.91 
70.00-79.99 0.66 0.87 
80.00-89.99 0.66 0.85 
90.00-99.99 0.65 0.82 
100.00-109.99 0.65 0.80 
110.00-119.99 0.65 0.78 
120.00-129.99 0.64 0.76 
130.00-139.99 0.64 0.75 
140.00-149.99 0.64 0.73 
150.00-159.99 0.64 0.72 
160.00-169.99 0.64 0.71 
170.00-179.99 0.63 0.70 
180.00-189.99 0.63 0.69 
190.00-199.99 0.63 0.68 
ตั งแต่ 200.00 ขึ นไป 0.63 0.66 
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2.2 กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ประสงค์จะควบรวมกับใบอนุญาตให้ท าการ
ประมงอวนล้อมจับ หรืออวนล้อมจับปลากะตัก ให้ก าหนดสัดส่วนปริมาณสัตว์น้ าของเรืออวนล้อมจับ หรือ
อวนล้อมจับปลากะตัก ที่อนุญาตให้น ามาควบรวมได้ตามค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ 
 

ขนำดตันกรอสของเรือที่จะน ำมำควบรวม ค่ำสัมประสิทธิ์ 
อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลำกะตัก 

10.00-19.99 0.60 1.00 
20.00-29.99 0.60 1.00 
30.00-39.99 0.60 0.93 
40.00-49.99 0.60 0.89 
50.00-59.99 0.61 0.85 
60.00-69.99 0.61 0.83 
70.00-79.99 0.61 0.80 
80.00-89.99 0.61 0.78 
90.00-99.99 0.61 0.76 
100.00-109.99 0.61 0.75 
110.00-119.99 0.61 0.73 
120.00-129.99 0.61 0.72 
130.00-139.99 0.61 0.71 
140.00-149.99 0.61 0.70 
150.00-159.99 0.61 0.69 
160.00-169.99 0.61 0.68 
170.00-179.99 0.61 0.67 
180.00-189.99 0.61 0.66 
190.00-199.99 0.61 0.66 
ตั งแต่ 200.00 ขึ นไป 0.61 0.65 
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ตารางผนวก 2 
ปริมาณการจับสัตว์น้ าตามขนาดเรือและชนิดเครื่องมือท าการประมง (กิโลกรัม/วัน) 
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินการขอแลกเปลี่ยนเรือประมง 
และควบรวมใบอนุญาตท าการประมง 



ขนาดเรอื

(ตันกรอส)
1.อวน
ลากคู่

2. อวนลาก
แผน่ตะเฆ่

3. อวนลาก
คานถา่ง

4. อวน
ครอบหมกึ

5. ลอบ
ปลา

5. ลอบ
หมกึ

5. ลอบปู
5. ลอบ
หมกึสาย

1. อวน
ลอ้มจับ

2. อวน
ตดิตา

1. อวนครอบ
ปลากะตัก

2. อวนลอ้มจับ
ปลากะตัก

10.00-19.99 730            541               273                56                80          70          62          86             649          86            674                  1,070                  

20.00-29.99 814            600               308                67                103        87          81          109           793          107         772                  1,187                  

30.00-39.99 879            646               335                76                123        102        98          129           914          125         850                  1,278                  

40.00-49.99 933            684               358                84                141        115        113       148           1,021       140         915                  1,353                  

50.00-59.99 980            717               378                91                157        127        127       165           1,117       154         973                  1,418                  

60.00-69.99 1,021        746               396                98                173        138        141       180           1,206       167         1,024               1,475                  

70.00-79.99 1,058        772               412                104              188        149        154       195           1,288       180         1,071               1,527                  

80.00-89.99 1,092        796               427                109              202        158        166       209           1,365       191         1,113               1,574                  

90.00-99.99 1,124        817               440                115              215        168        178       222           1,438       202         1,153               1,617                  

100.00-109.99 1,153        838               453                120              228        177        189       235           1,508       213         1,190               1,657                  

110.00-119.99 1,180        856               465                124              241        185        200       248           1,574       223         1,225               1,694                  

120.00-129.99 1,205        874               476                129              253        193        211       260           1,637       232         1,259               1,729                  

130.00-139.99 1,230        891               487                133              265        201        221       271           1,698       242         1,290               1,763                  

140.00-149.99 1,253        907               497                137              276        209        231       283           1,757       251         1,320               1,794                  

150.00-159.99 1,274        922               506                141              287        216        241       294           1,814       259         1,349               1,824                  

160.00-169.99 1,295        936               516                145              298        223        251       304           1,869       268         1,376               1,853                  

170.00-179.99 1,315        950               525                149              309        230        261       315           1,923       276         1,403               1,880                  

180.00-189.99 1,335        964               533                152              319        237        270       325           1,975       284         1,428               1,906                  

190.00-199.99 1,353        976               541                156              329        244        279       335           2,026       292         1,453               1,931                  

≥200 1,363        983               553                2,051       1,944                  

สตัวนํ์าหนา้ดนิ ปลาผวินํา ปลากะตัก

ตารางท ี1 อัตราการจับสตัวนํ์าเฉลยี (กก./วัน) ของเครอืงมอืประมงแจกแจงตามขนาดเรอื ทางฝังอา่วไทย



ขนาดเรอื

(ตันกรอส)
1.อวน
ลากคู่

2. อวนลาก
แผน่ตะเฆ่

3. อวนลาก
คานถา่ง

4. อวน
ครอบหมกึ

5. ลอบ
ปลา

5. ลอบ
หมกึ

5. ลอบปู
5. ลอบ
หมกึสาย

1. อวน
ลอ้มจับ

2. อวน
ตดิตา

1. อวนครอบ
ปลากะตัก

2. อวนลอ้มจับ
ปลากะตัก

10.00-19.99 776 652 - 50 65 68 63 - 1,088 86 538 601

20.00-29.99 840 724 - 60 82 87 84 - 1,205 107 638 730

30.00-39.99 889 781 - 69 97 102 104 - 1,295 125 721 837

40.00-49.99 929 827 - 76 110 116 123 - 1,369 141 792 932

50.00-59.99 963 867 - 83 122 129 140 - 1,433 155 855 1,016

60.00-69.99 993 903 - 89 133 142 157 - 1,489 169 912 1,094

70.00-79.99 1,019 935 - 95 143 153 173 - 1,540 182 965 1,166

80.00-89.99 1,043 964 - 100 153 164 188 - 1,586 194 1,015 1,234

90.00-99.99 1,065 990 - 105 162 174 203 - 1,629 205 1,061 1,297

100.00-109.99 1,085 1,015 - 110 171 184 218 - 1,668 216 1,104 1,358

110.00-119.99 1,104 1,038 - 115 180 194 232 - 1,705 226 1,145 1,416

120.00-129.99 1,121 1,060 - 119 188 203 246 - 1,739 236 1,185 1,471

130.00-139.99 1,138 1,081 - 123 196 212 259 - 1,772 246 1,222 1,524

140.00-149.99 1,153 1,100 - 127 204 220 273 - 1,803 255 1,258 1,575

150.00-159.99 1,168 1,119 - 131 211 229 286 - 1,832 264 1,293 1,624

160.00-169.99 1,182 1,137 - 135 219 237 299 - 1,860 273 1,327 1,672

170.00-179.99 1,195 1,154 - 138 226 245 311 - 1,887 282 1,359 1,718

180.00-189.99 1,208 1,170 - 142 233 253 324 - 1,912 290 1,390 1,763

190.00-199.99 1,220 1,186 - 145 240 261 336 - 1,937 298 1,421 1,807

≥200 1,275 1,223 - 1,949 1,834

สตัวนํ์าหนา้ดนิ ปลาผวินํา ปลากะตัก

ตารางท ี2 อัตราการจับสตัวนํ์าเฉลยี (กก./วัน) ของเครอืงมอืประมงแจกแจงตามขนาดเรอื ทางฝังทะเลอันดามัน



 

 
แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีขอแลกเปลี่ยนเรือประมง 

 

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

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)............................................................................. ...............(เจ้าของเรือ) 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล  
เรือประมงชื่อ.................................................................... เลขทะเบียนเรือ  
ซึ่งได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ เลขที่  
จ านวนวันท าการประมงตามใบอนุญาต.................................วัน 

มีความประสงค์ขอแลกเปลี่ยนเรือประมงของเจ้าของเรือชื่อ.................................................................... 
ชื่อเรือ....................................................................เลขทะเบียนเรือ 
หมายเลขอุปกรณ์ตรึงพังงา............................................................................... 
 กรณทีี่ต้องการใช้เรือที่น ามาเปลี่ยนท าการประมงอวนลากคู่ ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้เรือล าดังกล่าวคู่กับ 
เรือชื่อ....................................................................เลขทะเบียนเรือ 
โดยเรือชื่อ...................................................เป็นเรือปลา และเรือชื่อ........................................ ...........เป็นเรือหู 
 

 (ลายมือชื่อ) ....................................................................ผู้ยืน่ขอตรวจสอบ  
           (.........................................................................................)  
 
 
 
 
(ลายมือชื่อ) .................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบ 
     (.........................................................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. เจ้าของเรือประมงจะต้องด าเนินการปรับปรุงเรือที่จะน ามาเปลี่ยนให้พร้อมส าหรับการท าการประมง 
       ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากจะมีผลต่อการยื่นขอใบอนุญาตท าการประมงส าหรับปี 
       การประมง 2561-2562 

   2. ผู้ยื่นขอตรวจสอบสามารถสอบถามรายละเอียดผลการตรวจสอบได้ท่ีโทรศัพท์ 090-598-4445 
  หรือ Line ID : combinelicense 

 
 

เลขที่  แบบ ปร.1 
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 การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
1. การตรวจสอบข้อมูลเรือ (ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์: หมายเลขใบอนุญาต/เครื่องมือ) 
 1.1 เรือท่ีขอแลกเปลี่ยน  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)........................................................... 
 1.2 เรือท่ีน ามาแลกเปลี่ยน  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)........................................................... 

   ลงชื่อ................................................................. ผู้ตรวจสอบ  
       (.................................................................) 
  กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอและเรือประมง 
 2.1 ผู้ขอ ต้องห้ามตาม ม.39 ไม่ต้องห้ามตาม ม.39 
 2.2 เรือท่ีขอแลก อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
 2.3 เรือท่ีน ามาแลกเปลี่ยน อยู่ระหว่างการด าเนินคดี ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 

    ลงชื่อ................................................................. ผู้ตรวจสอบ    
        (.................................................................) 

      กองกฎหมาย 
  
3. การตรวจสอบปริมาณสัตว์น  าและห้วงเวลาท าการประมง 
 3.1 เรือท่ีขอแลก ขนาด.......................ตันกรอส ห้วงเวลาท าการประมง.................วัน  
       อัตราการจับสัตว์น  า......................กิโลกรัม/วัน คิดเป็นปริมาณสัตว์น  าที่ได้รับ..............................กิโลกรัม 
 3.2 (กรณีอวนลากคู่) เรือท่ีน ามาเปลี่ยน ขนาด................ตันกรอส  
       ต้องการน ามาจับคู่กับเรือชื่อ......................................................  ขนาด................ตันกรอส 
       โดยเรือชื่อ.................................................เป็นเรือปลา และเรือชื่อ.......................................... ....เป็นเรือห ู
       เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วจะได้รับวันท าการประมงในปีการประมง 2561 จ านวน................วัน  
       (กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากอวนลากคู่) เรือท่ีน ามาเปลี่ยน ขนาด................ตันกรอส 
       อัตราการจับสัตว์น  า.................กิโลกรัม/วัน 
       เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วจะได้รับวันท าการประมงในปีการประมง 2561 จ านวน................วัน 
   

ลงชื่อ................................................................. ผู้ตรวจสอบ  
        (.................................................................) 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
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การรับรองผลการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 
                                ลงชื่อ .................................................................  
                                      (.................................................................)  
     หัวหน้าศูนย์บริการฯ 
                                      ............./................................../.................. 

 
 
การรับทราบผลการตรวจสอบ 

 ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจสอบ และผลการค านวณห้วงเวลาท าการประมงท่ีจะได้รับหลังจาก 
แลกเปลี่ยนเรือประมงแล้ว 

 (ลายมือชื่อ)....................................................................ผู้ยื่นขอตรวจสอบ    
                   (.........................................................................................) 
 
 

31 ต.ค. 2560 



ค ำขอแลกเปลี่ยนเรือประมง 
 

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

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)................................................................. ....................(เจ้าของเรือ) 

เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล  
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง............. ....................  
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหั สไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail: ..................................................................... 

2. ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรือประมง  
๒.๑ เรือทีข่อแลก (เรือที่มีใบอนุญาต) ชื่อ............................................. เลขทะเบียนเรือ 
๒.๒ เรือท่ีน ามาเปลี่ยน ชื่อ......................................................... เลขทะเบียนเรือ 
กรณีเรือลากคู่  
เรือท่ีน ามาเปลี่ยนจะจับคู่กับเรือชื่อ........................................... เลขทะเบียนเรือ 
โดยใช้เรือชื่อ.............................................................................. เป็นเรือปลา  

3. เมื่อได้รับอนุญาตให้แลกปลี่ยนเรือแล้ว ข้าพเจ้าประสงค์จะด าเนินการกับเรือที่ขอแลก ดังนี้ 
ท าลาย   ขายต่อไปต่างประเทศ 
มอบให้กรมประมง   เปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นประเภท.......................................................... 

 ทั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำไม่ด ำเนินกำรทำงทะเบียนกับกรมเจ้ำท่ำตำมที่ แจ้งควำมประสงค์ไว้ในแบบยื่น 
ค ำขอให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันที่ยื่นค ำขอ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมประมงน ำเรือ 
ล ำดังกล่ำวไปท ำลำย หรือขำยทอดตลำด รำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยทอดตลำด จะยินยอมให้กรมประมงหัก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร แต่หำกมีส่วนเหลือจำกกำรด ำเนินกำรจะขอรับคืน ซึ่งระหว่ำงด ำเนินกำรตำมข้อ 3 
ข้ำพเจ้ำจะด ำเนินกำรขอตรึงพังงำเรือ กับกรมเจ้ำท่ำตำมระเบียบ  
 4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี้ 
  4.1 แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (แบบ ปร.1)  
        เลขที่  
  4.2 ส าเนาบัตรประชาชน 

4.3 ส าเนาใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ที่จะขอแลกเรือประมง 
  4.๔ ส าเนาทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือของเรือที่จะใช้ท าการประมง (เรือที่น ามาเปลี่ยน) 
  4.5 รูปเรือที่จะใช้เป็นเรือท าการประมง จ านวน 4 รูป (เรือที่น ามาเปลี่ยน) 
   รูปอัตลักษณ์เรือ   รูปด้านหัวเรือท่ีเห็นชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ 
   รูปด้านข้างเรือเต็มล าด้านซ้าย รูปด้านข้างเรือเต็มล าด้านขวา 
  4.6 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
  4.7 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอ านาจ)  
 
 
 
 

 

แบบ ปร.2 เลขที่  
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  5. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการก าหนดห้วงเวลาท าการประมงหลังการควบรวมและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่
ระบุไว้ในแบบ ปร.1 และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอฯ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

 
    (ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ   
                     (....................................................................................)          
 
 
กำรตรวจสอบของประมงอ ำเภอ/เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประมงจังหวัด 

 ข้าพเจ้า...................................................................................ต าแหน่ง........................... ...................................... 
สังกัด...........................................................................ได้ตรวจสอบค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว  
 
    (ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ   
                  (....................................................................................)    

       ............./................................../................ 
       
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  

1. ผู้ยื่นขอตรวจสอบสามารถสอบถามรายละเอียดผลการตรวจสอบได้ท่ีโทรศัพท์ 090-598-4445 
หรือ Line ID : combinelicense 
2. ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 สแกนค าขอพร้อมเอกสาร ประกอบค าขอเป็น PDF ไฟล์ ส่งให้ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
2.2 ส าเนาค าขอให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 
2.3 เก็บค าขอพร้อมหลักฐานไว้ที่สถานที่ยื่นค าขอฯ 

    
30 ต.ค. 2560 



 
 
ที่  กษ ๐๕๑๐.3/    

          
        วันที่  เดือน   พ.ศ. 2560 

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาการขอแลกเปลี่ยนเรือประมง 

เรียน  ...................................................................... 

อ้างถึง  ค าขอแลกเปลี่ยนเรือประมง เลขที่....................................................ลงวันที่................................. 

  ตามค าขอที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นค าขอแลกเปลี่ยนเรือประมง ที่ได้รับอนุญาตท าการประมงพาณิชย์     
ประเภทเครื่องมือ……………………................ชนิด...............................................พ้ืนที่ท าการประมง............................
โดยขอเปลี่ยนเรือประมง  
  จาก เรือชื่อ....................................เลขทะเบียนเรือไทย................................ ขนาด...........ตันกรอส  
  เป็น เรือชื่อ....................................เลขทะเบียนเรือไทย................................ ขนาด...........ตันกรอส 
นั้น 

  ในการนี้ กรมประมงได้พิจารณาค าขอแลกเปลี่ยนเรือประมงของท่านแล้ว เห็นชอบให้ท่านท าการ
แลกเปลี่ยนเรือประมงตามที่ขอได้ โดยให้ด าเนินการปรับปรุงเรือประมงดังกล่าว ให้แล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่
ใช้ท าการประมงได้ เพ่ือน ามายื่นค าขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2561 - 2562 แทน
เรือล าเดิม ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ ด้วยเรือล าเดิม หาก
ประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนเรือประมงดังกล่าวให้ยื่นค าขอแลกเปลี่ยนเรือประมงใหม่ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
โทรศัพท์ ๐ ๒561 1418 
 
 

 กรมประมง 

เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 
 

แบบ ปร.3 



 
แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีต้องการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

 

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

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)...........................................................................(ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์) 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 
มีความประสงค์ขอควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ต่อกรมประมง โดย 
1. เรือที่จะขอควบรวม คือ 
     ชื่อเรื่อ............................................................. (เรือหลักหรือเรือปลา)  เลขทะเบียนเรือ 
     ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เลขท่ี  จ านวนวันท าการประมง............วัน  
     กรณีเรือลากคู ่ชื่อเรือ.......................................... (เรือรองหรือเรือหู) เลขทะเบียนเรือ 
     ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เลขท่ี  จ านวนวันท าการประมง............วัน  
2. เรือที่จะน ามาควบรวม คือ 
(1) ชื่อเรือ.................................................................... เลขทะเบียนเรือ 
     ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เลขท่ี จ านวนวันท าการประมง............วัน  
(2) ชื่อเรือ................................................................... เลขทะเบียนเรือ 
     ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เลขท่ี จ านวนวันท าการประมง............วัน 
(3) ชื่อเรือ................................................................... เลขทะเบียนเรือ 
     ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์เลขท่ี จ านวนวันท าการประมง............วัน 
3. มีปริมาณสัตว์น  าที่เหลือ ซึ่งประสงค์จะน ามาควบรวมด้วยจาก  
(1) ชื่อเรือ..................................................... เลขทะเบียนเรือ             ปริมาณสตัว์น  า.....................กิโลกรัม 
(2) ชื่อเรือ..................................................... เลขทะเบียนเรือ             ปริมาณสตัว์น  า.....................กิโลกรัม 
(3) หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น  าฯ เลขท่ี      ปริมาณสัตว์น  า..................................กิโลกรมั 
     จากเรือชื่อ................................................................. เลขทะเบียนเรือ 
(4) หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น  าฯ เลขท่ี      ปริมาณสัตว์น  า..................................กิโลกรมั 
     จากเรือชื่อ................................................................. เลขทะเบียนเรือ 
4. ข้าพเจ้าประสงค์จะใช ้เรือชื่อ......................................................เลขทะเบียนเรือ  
    เป็นเรือส าหรับท าการประมงต่อไป  
    กรณีเรือลากคู ่ข้าพเจ้าประสงค์จะใช้คู่กับเรือชื่อ..............................เลขทะเบียนเรือ 
5. เมื่อได้รับอนุญาตให้ควบรวบแล้ว ข้าพเจ้าประสงค์จะด าเนินการกับเรือล าอื่นที่เหลือ ดังนี  
(1) ชื่อเรือ.............................................................           
  ท าลาย   มอบให้กรมประมง            ขายต่อไปต่างประเทศ    
 เปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นประเภท.............................................................. 
(2) ชื่อเรือ.............................................................  
  ท าลาย   มอบให้กรมประมง            ขายต่อไปต่างประเทศ    
 เปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นประเภท.............................................................. 
(3) ชื่อเรือ.............................................................   
  ท าลาย   มอบให้กรมประมง            ขายต่อไปต่างประเทศ    
 เปลี่ยนประเภทการใช้เรือเป็นประเภท.............................................................. 
 
   (ลายมือชื่อ) ....................................................................ผู้ยืน่ขอตรวจสอบ   
                  (.........................................................................................)     

 

เลขที่  แบบ คร.1 



 
หมายเหตุ  1. ผู้ยื่นขอตรวจสอบเรือประมงต้องเป็นผู้ถือใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ของเรือที่จะขอควบรวม 
     2. ผู้ยื่นจะต้องยื่นแบบ คร.1 จ านวน 1 ฉบับต่อเรือหลัก 1 ล า ยกเว้นอวนลากคู่ให้ยื่นขอตรวจสอบทั งเรือ
ปลาและเรือหูในฉบับเดียวกัน 
     3. กรณมีอบเรือให้กับกรมประมงน าไปท าปะการังเทียม เจ้าของเรือจะต้องด าเนินการรื อถอนอุปกรณ์ต่างๆ 
และท าความสะอาดก่อนส่งมอบ 
     4. กรณเีปลี่ยนเรือล าใหม่แล้วเรือล าใหมม่ีขนาดใหญ่ขึ นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  
     5. ผู้ยื่นขอตรวจสอบสามารถสอบถามรายละเอียดผลการตรวจสอบได้ท่ีโทรศัพท์ 090-598-4445 
หรือ Line ID : combinelicense 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
1. การตรวจสอบข้อมูลเรือ (ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์: หมายเลขใบอนุญาต/เครื่องมือ) 

 1.1 เรือที่ขอควบรวม  
-  ชื่อเรือ....................................................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด.................................... 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)................................................................................. 
- กรณีเรือลากคู่  ชื่อเรือ..........................................   เครื่องมือท าการประมงชนิด...................................  

 ถูกต้อง ไมถู่กต้อง (ระบุเหตุผล)................................................................................. 
 1.2 เรือที่จะน ามาควบรวม 
- ล าที่ 1 ชื่อเรือ........................................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด.................................... 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)............................................................................. .... 
- ล าที่ 2 ชื่อเรือ........................................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด.................................... 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)................................................................................. 
- ล าที่ 3 ชื่อเรือ........................................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด.................................... 

 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง (ระบุเหตุผล)................................................................................. 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ  
             (.........................................................) 

              กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  
 

2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอและเรือประมง 
 2.1 ผู้ขอ   ต้องห้ามตาม ม.39  ไม่ต้องห้ามตาม ม.39 
 2.2 เรือประมงที่ขอควบรวม    

ชื่อเรือ.............................................    อยู่ระหว่างการด าเนินคดี  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
กรณีเรือลากคู่  ใช้คู่กับเรือชื่อ.....................    อยู่ระหว่างการด าเนินคดี  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 

2.3 เรือท่ีน ามาควบรวม  
- ล าที่ 1 ชื่อเรือ........................................    อยู่ระหว่างการด าเนินคดี  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
- ล าที่ 2 ชื่อเรือ........................................    อยู่ระหว่างการด าเนินคดี  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 
- ล าที่ 3 ชื่อเรือ........................................    อยู่ระหว่างการด าเนินคดี  ไม่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ  
       
 
 
 
 
 



3.  การตรวจสอบปริมาณสัตว์น  าและห้วงเวลาท าการประมง 
3.1 ปริมาณสัตว์น  าที่มีอยู่ของเรือที่ขอควบรวม 

- ชื่อเรือ................................... เครื่องมือท าการประมงชนิด.................................... ขนาด…………..ตันกรอส 
 จ านวนวันท าการประมง...............วัน ปริมาณสัตว์น  าที่ต้องการ..............................กิโลกรัม 
- กรณีเรือลากคู ่ชื่อเรือ............................................................................................  ขนาด…………..ตันกรอส 
 จ านวนวันท าการประมง...............วัน ปริมาณสัตว์น  าที่ต้องการ..............................กิโลกรัม 

3.2 ปริมาณสัตว์น  าของเรือทีน่ ามาควบรวม 
- ล าที่ 1 ชื่อเรือ.............................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด....................................    
 ปริมาณสัตว์น  าที่มี..............................กิโลกรัม ปริมาณสัตว์น  าทีน่ ามาควบรวม..............................กิโลกรัม 
- ล าที่ 2 ชื่อเรือ.............................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด....................................    
 ปริมาณสัตว์น  าที่มี..............................กิโลกรัม ปริมาณสัตว์น  าที่น ามาควบรวม..............................กิโลกรัม 
- ล าที่ 3 ชื่อเรือ.............................................  เครื่องมือท าการประมงชนิด....................................    

 ปริมาณสัตว์น  าที่มี..............................กิโลกรัม ปริมาณสัตว์น  าที่น ามาควบรวม..............................กิโลกรัม 
3.3 ปริมาณสัตว์น  าคงเหลือจากหนังสือรับรอง 

   - ชื่อเรือ............................................................... เลขทะเบียนเรือ 
          ปริมาณ..................................กิโลกรัม หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น  าฯ เลขท่ี      
   - ชื่อเรือ............................................................... เลขทะเบียนเรือ 
          ปริมาณ..................................กิโลกรัม หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น  าฯ เลขท่ี      

3.4 รวมปริมาณสัตว์น  าทีน่ ามาควบรวมได้ (ปริมาณสัตว์น  าจาก 3.2 และ 3.3)................................กิโลกรัม 
      ซ่ึง (1) เรือท่ีขอควบรวมชื่อ.................................................. มีอัตราการจับสัตว์น  า..................กิโลกรัม/วัน  
  หลังจากควบรวมแล้วได้รับวันท าการประมงเพ่ิม.................วัน รวมวันท าการประมง.................วัน 

       (2) กรณีอวนลากคู่ เรือที่ขอควบรวมชื่อ................................... มีอัตราการจับสัตว์น  า..................กิโลกรัม/วัน 
   หลังจากควบรวมแล้วได้รับวันท าการประมงเพ่ิม.................วัน รวมวันท าการประมง................วัน 

3.5 ปริมาณสัตว์น  าคงเหลือหลังจากน าไปควบรวมแล้ว.................................กิโลกรัม  
    จากเรือชื่อ..................................................................  เลขทะเบียนเรือ            

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ  
     (.........................................................) 

                 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 

      ตรวจสอบข้อมูลของเรือประมงทุกล าแล้วถูกต้อง 
 

      ลงชื่อ.................................................................   
          (................................................................. )    
               หัวหน้าศูนย์บริการฯ 
          ............./................................../.................. 

 
    ข้าพเจ้าไดร้ับทราบผลการตรวจสอบแล้ว 
 

 (ลายมือชื่อ)....................................................................ผู้ยื่นขอตรวจสอบ    
                   (.........................................................................................) 
2 พ.ย. 2560 



ค ำขอควบรวมใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ 


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

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นติิบุคคล)...................................................................(ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมง

พาณิชย์) 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล  
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง............. ....................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................  
โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail: ........................................................................... 

2. ขอควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ โดยใช้เรือ............................................................................... 
เลขทะเบียนเรือ          เป็นเรือที่ใช้ท ำกำรประมง  
กรณีเรือลำกคู่ ใช้คู่กับเรือชื่อ.......................................................  เลขทะเบียนเรือ            
เรือท่ีน ำมำควบรวมได้แก่ 

ล าที่ 1) ชื่อเรือ........................................................  เลขทะเบียนเรือ 
ล าที่ 2) ชื่อเรือ........................................................  เลขทะเบียนเรือ 
ล าที่ 3) ชื่อเรือ........................................................  เลขทะเบียนเรือ 

และ/หรือน าปริมาณสัตว์น  าคงเหลือจากเรือชื่อ........................................................  เลขทะเบียนเรือ 
หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น  าฯ เลขท่ี  

3. เมื่อได้รับอนุญาตให้ควบรวมแล้ว ข้าพเจ้าประสงค์จะด าเนินการกับเรือล าอื่น ดังนี  
ล าที่ 1) ชื่อเรือ............................................  

  ท ำลำย   ขำยต่อไปต่ำงประเทศ..................................................... 
  มอบให้กรมประมง เปลี่ยนประเภทกำรใช้เรือเป็น.............................................................   

      ล าที่ 2) ชื่อเรือ............................................  
  ท ำลำย   ขำยต่อไปต่ำงประเทศ..................................................... 
  มอบให้กรมประมง เปลี่ยนประเภทกำรใช้เรือเป็น.............................................................   

ล าที่ 3) ชื่อเรือ............................................   
  ท ำลำย   ขำยต่อไปต่ำงประเทศ..................................................... 
  มอบให้กรมประมง เปลี่ยนประเภทกำรใช้เรือเป็น.............................................................   

 ทั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำไม่ด ำเนินกำรทำงทะเบียนกับกรมเจ้ำท่ำตำมที่แจ้งควำมประสงค์ไว้ในแบบยื่นค ำขอ ให้เสร็จ
สิ้นภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นับจำกวันที่ย่ืนค ำขอ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมประมงน ำเรือล ำดังกล่ำวไปท ำลำย หรือขำย
ทอดตลำด รำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยทอดตลำด จะยินยอมให้กรมประมงหักค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  แต่หำกมี 
ส่วนเหลือจำกกำรด ำเนินกำร จะขอรับคืน ซึ่งระหว่ำงด ำเนินกำรตำมข้อ 3 ข้ำพเจ้ำจะด ำเนินกำรขอตรึงพังงำเรือกับ
กรมเจ้ำท่ำตำมระเบียบ  

 

 

 

แบบ คร.2 เลขที่  



- 2 - 
 

 
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ ดังนี  
  4.1 แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณีต้องการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

(แบบ คร.1) เลขที่  
  4.2 ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของใบอนุญาตฯ ที่จะขอควบรวมและเรือที่น ามาควบรวม 

4.3 ใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ของเรือที่จะขอควบรวมและเรือที่น ามาควบรวมทุกล า 
  4.4 ส าเนาทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือของเรือที่จะขอควบรวม 
  4.5 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
  4.6 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีมอบอ านาจ)  
  4.7 หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น  าคงเหลือฯ (ถ้ามี) 
5. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการก าหนดห้วงเวลาท าการประมงหลังการควบรวมและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ระบุไว้ในแบบ คร.1 
และขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี  เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

 
    (ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ   
                     (....................................................................................)          
 
 
 การตรวจสอบของประมงอ าเภอ / เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด 
 
 ข้าพเจ้า...................................................................................ต าแหน่ง.................... ............................................. 
สังกัด...........................................................................ได้รับและตรวจสอบค าขอควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ...........................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  
 
    (ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ตรวจสอบ   
                  (....................................................................................)    

       ............./................................../................ 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจสอบเอกสารด าเนินการ ดังนี  
   1. สแกนค าขอพร้อมเอกสารประกอบค าขอฯ เป็น PDF ไฟล์ ส่งให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
   2. ส าเนาค าขอให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 
   3. เก็บค าขอพร้อมหลักฐาน ไว้ที่สถานที่ยื่นค าขอ 
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หนังสือรับรองปริมาณสัตว์น ้าคงเหลือจากการควบรวมใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่าเรือประมงชื่อ                      . 
หมายเลขทะเบียนเรือ       ได้ท าการควบรวมใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้วกับเรือชื่อ 
1) ชื่อเรือ                                        เลขทะเบียนเรือ 
2) ชื่อเรือ                                        เลขทะเบียนเรือ 
3) ชื่อเรือ                                        เลขทะเบียนเรือ    
โดยเรือข้างต้นมีปริมาณสัตว์น้ าที่น ามาควบรวมได้                     กิโลกรัม  
ใช้ปริมาณสัตว์น้ าในการควบรวมจ านวน                                 กิโลกรัม  
คงเหลือปริมาณสัตว์น้ าจ านวน                                            กิโลกรัม            
จากเรือชื่อ                                        เลขทะเบียนเรือ    
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

        ………………………………………………… 
        (                                           ) 

        ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ที่ 

 

แบบ คร.3 


