
แบบ ก 

 
หนังสือรับรองส าหรับผู้ท าการประมง 

 
เขียนที่ ….................................................................... 

 

วันที่ …........................................................................ 
 
 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ...............................................................................................................................  
ต าแหน่ง  ................................................................................  หน่วยงาน ..............................................................................  
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี  ..................................  ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ................................................ 
อ าเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .............................. 
เบอร์ติดต่อ ................................................................. 

 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว / นาง ........................................................................................................................  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................... เป็นผู้ท าการประมง จริง  
  
        
       ลงชื่อ  ......................................................................  ผู้รับรอง 
               ( .................................................................. ) 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** แนบท้าย เอกสารยืนยันตัวตน (ต าแหน่ง) ผู้รับรอง  



แบบ ข  
 

หนังสือรับรองส าหรับผู้ท าการประมง 
 

เขียนที่ ….................................................................... 
 

วันที่ …........................................................................ 
 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ...............................................................................................................................  
ต าแหน่ง  ................................................................................  หน่วยงาน ..............................................................................  
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี  ..................................  ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ................................................ 
อ าเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .............................. 
เบอร์ติดต่อ ................................................................. 

 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว / นาง ........................................................................................................................  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................... เป็นผู้ท าการประมง จริง  
  
        
       ลงชื่อ  ......................................................................  ผู้รับรอง 
               ( .................................................................. ) 
 

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

ส าหรับเจ้าของเรือ 
 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ...............................................................................................................................  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ........................................................................ เบอร์ติดต่อ ....................................................  
เจ้าของเรือ ................................................................................  ทะเบียนเรือ  .......................................................................   

 
ขอรับรองว่า นาย / นางสาว / นาง ........................................................................................................................  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ......................................................................... เป็นผู้ใช้เรือของข้าพเจ้าเพื่อท าการประมงจริง  
 
        
       ลงชื่อ  ......................................................................  ผู้รับรอง 
               ( .................................................................. ) 
 
 
** แนบท้าย เอกสารยืนยันตัวตน (ต าแหน่ง) ผู้รับรอง  



แบบ ค 

 
หนังสือรับรองส าหรับผู้ท าการประมง 

 
เขียนที่ ….................................................................... 

 

วันที่ …........................................................................ 
 
 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ...............................................................................................................................  
ต าแหน่ง  ................................................................................  หน่วยงาน ..............................................................................  
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี  ..................................  ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ................................................ 
อ าเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .............................. 
เบอร์ติดต่อ ................................................................. 

 
ขอรับรองว่า บุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการประมง จริง 
 
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
นาย/นางสาว/นาง ........................................................ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ........................................  
  

      
 
โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือนี้  
 
   
       ลงชื่อ  ......................................................................  ผู้รับรอง 
               ( .................................................................. ) 
 

       
** แนบท้าย เอกสารยืนยันตัวตน (ต าแหน่ง) ผู้รับรอง  



เอกสารรับรอง กรณีเป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ 

 
หนังสือยอมให้ประกอบอาชีพท าการประมง 

 
เขียนที่ ….................................................................... 

 

วันที่ …........................................................................ 
 
 

ข้าพเจ้า นาย / นางสาว / นาง ...............................................................................................................................  
ต าแหน่ง  ................................................................................  หน่วยงาน ..............................................................................  
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี  ..................................  ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง ................................................ 
อ าเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .............................. 
เบอร์ติดต่อ ................................................................. 

 
เป็น บิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม ของ นาย / นางสาว / อื่นๆ ................................................................. 

............................................................................... เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................................  
ยินยอมให้ นาย / นางสาว / อื่นๆ ................................................................................................................................................. 
ประกอบอาชีพท าการประมง และข้ึนทะเบียนผู้ท าการประมง 
      
  

ลายมือชื่อ..............................................................บิดา/มารดา/ 
              ผู้แทนโดยชอบธรรม 

                 ( ........................................................... ) 
  
      ลายมือชื่อ.............................................................. พยาน 
                 ( ........................................................... ) 
 
      ลายมือชื่อ.............................................................. พยาน 
                 ( ........................................................... ) 
 

       
 
 
 
 
 
 
** แนบท้าย ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นค าขอ หรือ ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  


