
ประกาศกรมประมง 
เรื่อง  ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนญุาต   

และเอกสารหลักฐานทีต่้องใช้ประกอบในการยืน่ค าขอ   
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  20  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต 
ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕62  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกแบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  และค าขอใบแทนใบอนุญาต   
ที่ออกตามประกาศกรมประมง  เรื่อง  แบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอโอนใบอนุญาต   
ค าขอใบแทนใบอนุญาต  และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นค าขอ  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  
17  มกราคม  2561 

ข้อ 2 แบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  และเอกสารหลักฐาน 
ที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นค าขอ  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 ใบอนุญาต  และใบแทนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  2561  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน 

ข้อ 4 ค าขอรับใบอนุญาต  และค าขอใบแทนใบอนุญาต  ที่ยื่นไว้ก่อนวนัที่ประกาศนีใ้ช้บงัคบั
และยังอยู่ระหว่างพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี้  และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  2562 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
มีศักดิ์  ภักดีคง 

อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓



  
 

 

คำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 

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

 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ)........................................................................ผู้ขอรับอนุญาต 
                    1.1 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน                                                          
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที.่..............ตรอก/ซอย.......................................... 
ถนน.......................................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail: ........................................... 

         1.2เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................................................................................ 
ทะเบียนเลขที่                                                         สัดส่วนร้อยละจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย.......... 
สำนักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่.............................. 
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวดั....... .......................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...................................... ....E-mail: ...................................................................... 

 2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ).............................................................ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ 
จากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน                                                        โทรศัพทม์ือถือ..................... 

 3. ประสงค์ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  
โดยใช้เรือประมงชื่อ......................................................................... ...........เลขทะเบียนเรือ  
กรณีเรืออวนลากคู่ คู่กับเรือประมงชื่อ........................................................เลขทะเบียนเรือ  
          กรณขีอใช้สิทธิ์เรือจม ไฟไหม้ (ระบุชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ)   
เรือประมงเดิมชื่อ………………………………………………………………………….....เลขทะเบียนเรือ 
กรณีเรืออวนลากคู่ คู่กับเรือประมงชื่อ........................................................เลขทะเบียนเรือ     

 4. พ้ืนทีท่ำการประมงที่จะขอรับอนุญาต (เลือกได้เพียง ๑ พื้นที่เท่านั้น) 
   อ่าวไทย   ทะเลอันดามัน  

 5. เครื่องมือทำการประมงที่จะขอรับอนุญาต 
      5.1 เครื่องมือประสิทธิภาพต่ำ  จำนวน…...........เครื่องมือ 

เลือก ลำดับ 
ชนิดเครื่องมือ 
ทำการประมง 

จำนวน 
(ผืน/ปาก/อัน/สาย/ลูก/หนว่ย) 

ความยาวรวม 
(เมตร) 

ช่วงเดือนที่ทำการประมง
ต่อปีโดยประมาณ 

 1 อวนครอบหมึก    
  2 อวนช้อนปลาจะละเม็ด    
 3 อวนติดตา    
 4 อวนรุนเคย    
 5 คราดหอยลาย  -  
 6 คราดหอยแครง  -  
 7 คราดหอยอ่ืน  -  
 8 ลอบปลา  -  
 9 ลอบปู  -  
       10 ลอบหมึก.… 

 

เลขทีค่ำขอ.................................. 
วันที.่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคำขอ 
(……………………………………….…..) 



      

เลือก ลำดับ 
ชนิดเครื่องมือทำการ

ประมง 
จำนวน 

(ผืน/ปาก/อัน/สาย/ลูก/หนว่ย) 
ความยาวรวม 

(เมตร) 
ช่วงเดือนที่ทำการประมง

ต่อปีโดยประมาณ 
 10 ลอบหมึก  -  
 11 ลอบหมึกสาย  -  
 12 เบ็ดราว     
 13 แผงยกปูจักจั่น  -  
 14 เบ็ดมือ  - ไม่ต้องระบุ 
  ………………………………….    

 
     5.2 เครื่องมือประสิทธิภาพสูง  

เลือก ลำดับ ชนิดเครื่องมือทำการประมง 
จำนวน 

(ผืน/ปาก/อัน/สาย/ลูก/หนว่ย) 
ความยาวรวม 

(เมตร) 

ช่วงเดือนที่ทำ
การประมงต่อปี
โดยประมาณ 

 1 อวนลากคู่    
 2 อวนลากแผ่นตะเฆ่    
 3 อวนลากคานถ่าง    
 4 อวนล้อมจับ    
 5 อวนล้อมจับปลากะตัก    
 6 อวนครอบปลากะตัก    
 7 อวนช้อน/ยกปลากะตัก    
 8 เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  

(เรือปั่นไฟ) 
 -  

เครื่องมือประสิทธิภาพต่ำที่ขอเพ่ิมเติม (ขอได้ 1 เครื่องมือ ไม่รวมเบ็ดมือ) 
 1 อวนครอบหมึก    
 2 อวนช้อนปลาจะละเม็ด    
 3 อวนติดตา    
 4 ลอบปลา  -  
 5 ลอบปู  -  
 6 ลอบหมึก  -  
 7 เบ็ดราว     
 8 แผงยกปูจักจั่น  -  
 9 เบ็ดมือ  - ไม่ต้องระบุ 

หมายเหตุ 
1. เครื่องมือประสิทธิภาพต่ำขอใช้เครื่องมือได้ไม่เกิน 3 เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)  
2. เครื่องมือประสิทธิภาพสูงขอใช้เครื่องมือประสิทธิภาพต่ำได้อีก 1 เครื่องมือ (ไม่รวมเบ็ดมือ)  
3. การระบุช่วงเดือนที่ทำการประมงต่อปี เป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อใช้ในทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีผลผูกพันการอนุญาต 

ให้ใช้เครื ่องมือตามช่วงเวลาที ่แจ้ง โดยให้ประมาณการช่วงเดือนที่ใช้เครื่องมือทำการประมงที ่ขอรับอนุญาตในรอบปี  
และเมื่อรวมเดือนที่ใช้ทำการประมงของทุกเครื่องมือที่จะขอใช้แล้วต้องไม่เกิน 12 เดือน   

     
 

6. ผู้ขอรับ… 

- 2 - 



- 3 - 
 6. ผู้ขอรับอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเรือประมงลำอ่ืน        ไม่มี        มี จำนวน........ลำ 
(ระบุรายละเอียดตามเอกสารแบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  
หรือสิทธิครอบครอง) 
 7. ข้าพเจ้าไดแ้สดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ดังนี้ 
      1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับอนุญาต (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
          2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
                        มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
                   3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู ้มอบอำนาจ  และแสดง 
                       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 
                   4) แสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือประมงที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับ     
                       สัตว์น้ำและเก็บรักษาสัตว์น้ำไว้ในเรือ)  

         5) แนบหนังสือยินยอมให้ใช้เร ือประมง (กรณีที ่มีการถือกรรมสิทธิ ์ร ่วมหรือมีสิทธิครอบครอง 
                        ในเรือประมงท่ีขอรับอนุญาต)  

         6) แนบแบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ  
                       สิทธิครอบครอง พร้อมทั้งหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละลำ (กรณีเป็นเจ้าของ 
                       กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง มากกว่า 1 ลำ) 

         7) แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตไม่มีความผิด (กรณีขอเครื่องมือ  
                            ประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561 - 2562) 

         8) แนบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าได้ใช้เครื่องมืออวนครอบ/ช้อน/ยกปลากะตัก ก่อนการตรวจวัด 
                        และจัดทำอัตลักษณ์เรือ (กรณีเรือพ้ืนบ้านหลังการตรวจวัดมีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป) 

         9) แสดงเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับอนุญาตมีภูมิลำเนา 
                        อยู่ในพื้นท่ีที่จะขอย้ายฝั่ง (กรณีขอย้ายพื้นที่ทำการประมงเครื่องมือประสิทธิภาพสูง) 

         10) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจทัิลของเรือประมง จำนวน 3 รูป ดังนี้ 
          (1) ภาพอัตลักษณ์เรือท่ีเห็นชัดเจน จำนวน ๑ รูป   
          (2) ภาพหัวเรือท่ีเห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่ 

                                    เดิมจะต้องมีเครื่องหมายประจำเรือปรากฏอยู่ในภาพถ่ายด้วย) จำนวน ๑ รูป  
          (3) ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายหรือด้านขวา จำนวน ๑ รูป 

 11) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………….……. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับ 
ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้  
หากปรากฎในภายหลังว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าฯ ยินยอมให้กรมประมงเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
ที่เก่ียวข้องทุกฉบับ 

 

 

(ลายมือชื่อ)..................................................................................ผู้ขอรับอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(....................................................................................) 
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             เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
     ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่........................................ลงวันที่............................... 
     ได้ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดเอกสารหรือหลักฐาน  
      ได้แก่ ............................................................................................................................................................. ................ 
      .............................................................................................. โดยให้แก้ไขภายในวันที่.................................................... 
ตามบันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ลงวันที่......................................................................... 
และได้มอบให้ผู้ขอรับอนุญาตพร้อมเก็บสำเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว 

 
 
 
(ลายมือชื่อ)......................................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
       (...............................................................) 
ตำแหน่ง................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผ่นที่…….. 

แบบแจ้งชื่อเรือประมงทีผู่้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

          ชื่อผู้ยื่นคำขอรับอนุญาต ......................................................................................................................................................  
          เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขที่ 

ลำดับ ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ ประเภทการใช้เรือ ประเทศที่จดทะเบียน เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สิทธิ
ครอบครอง 

เอกสาร/หลักฐานที่นำมาแสดง 
สำเนาทะเบียนเรือ

(ทุกลำ) 
หลักฐานสิทธิ
ครอบครอง 

         

         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

 
                       ลายมือชื่อ……………………………………..…..ผู้ขอรับอนุญาต 
                  (……………………………………………) 
 

หมายเหตุ : 1. แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในเรือประมง มากกว่า 1 ลำ ทั้งที่เป็นเรือไทย และมิใช่เรือไทย โดยให้ระบุเรือประมงลำที่  
                   ขอรับใบอนุญาต รวมอยู่ด้วย 

               2. เรือประมงที่ต้องแจ้ง คือ เรือที่มีประเภทการใช้เรือ ดังนี้ 1) เรือที่ใช้ทำการประมง (ทำการประมง/ทำการประมง(ปั่นไฟ)) 2) เรือขนถ่ายเพื่อการประมง 3) เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น 4) เรือบรรทุก  
                   สินค้าห้องเย็น 5) เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง 6) เรือบรรทุกน้ำจืด 7) เรือสนับสนุนการประมงท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

               3. หากปรากฎในภายหลังว่าเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฉบับ 



 

 

                                                                                  (สำหรับเจาหนาท่ี) 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย 
 หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
 วันท่ีรับคำขอ……………………………........….………… 
 ชื่อผูยื่นคำขอรับอนุญาต............................................................................................... 
 เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ 
 พ้ืนท่ีทำการประมง............................................................... 
 ชนิดเครื่องมือทำการประมง 
 1. เครื่องมือ.......................................................จำนวน/ความยาว.............................. 
 2. เครื่องมือ.......................................................จำนวน/ความยาว..............................     
 3. เครื่องมือ........................................................จำนวน/ความยาว.............................  
 4. เครื่องมือ........................................................จำนวน/ความยาว............................. 
 โดยใชเรือประมงชื่อ.......................................................................... 
 เลขทะเบียนเรือ................................................................................ 
 กรณีเรืออวนลากคู คูกับเรือประมงชื่อ ............................................ 
 เลขทะเบียนเรือ................................................................................ 
 ออกให ณ อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................... 
 เบอรติดตอ ผูยื่นคำขอ..................................................................... 

                … 
                 ลงชื่อ.................................................. พนักงานเจาหนาท่ี 

  (………………………………………………………) 
                          ตำแหนง.................................................... 

 ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในใบรับคำขอแลวถูกตองครบถวน 
 ลงชื่อ...................................................ผูยืน่คำขอ/ผูรับมอบอำนาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันท่ี................................................. 

 

                                                                              (สำหรับผูขอรับอนุญาต) 

ใบรับคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย 
 หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
 วันท่ีรับคำขอ……………………………........….………… 
 ชื่อผูยื่นคำขอรับอนุญาต...............................................................................................    
 เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ 
 พ้ืนท่ีทำการประมง............................................................... 
 ชนิดเครื่องมือทำการประมง 
 1. เครื่องมือ.......................................................จำนวน/ความยาว.............................. 
 2. เครื่องมือ.......................................................จำนวน/ความยาว..............................     
 3. เครื่องมือ........................................................จำนวน/ความยาว.............................  
 4. เครื่องมือ........................................................จำนวน/ความยาว............................. 
 โดยใชเรือประมงชื่อ.......................................................................... 
 เลขทะเบียนเรือ................................................................................ 
 กรณีเรืออวนลากคู คูกับเรือประมงชื่อ ............................................ 
 เลขทะเบียนเรือ................................................................................ 
 ออกให ณ อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................... 
 เบอรติดตอ ผูยื่นคำขอ.....................................................................       
          … 

                 ลงชื่อ.................................................. พนักงานเจาหนาท่ี 
  (………………………………………………………) 

                          ตำแหนง.................................................... 

 ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในใบรับคำขอแลวถูกตองครบถวน 
 ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันท่ี................................................. 



(สำหรับเจ้าหน้าท่ี) 

บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบคำขอ 

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

ข้าพเจ้า............................................................. ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ
ของผู้ขอรับอนุญาต ชื่อ.............................................................................................. ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี ้

รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ) ผ่าน ไม่ผ่าน 
 1. ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ   
 2. เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ   
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับอนุญาต (ที่ยังไม่หมดอายุ)   
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  

       มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
  

    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู ้มอบอำนาจ  และแสดง 
       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 

  

    4) แสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือประมงท่ีใช้เครื่องมือประมงในการจับ 
       สัตว์น้ำและเก็บรักษาสัตว์น้ำไว้ในเรือ) 

  

    5) แนบหนังสือยินยอมให้ใช้เร ือประมง (กรณีที ่มีการถือกรรมสิทธิ ์ร ่วมหรือมีสิทธิครอบครอง 
       ในเรือประมงท่ีขอรับอนุญาต) 

  

    6) แนบแบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ   
       สิทธิครอบครอง พร้อมทั้งหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละลำ (กรณีเป็นเจ้าของ  
       กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง มากกว่า 1 ลำ) 

  

    7) แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตไม่มีความผิด (กรณีขอ  
       เครื่องมือประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561 -2562) 

  

    8) แนบเอกสารหรือหลักฐานการอ่ืนใดที่แสดงว่าได้ใช้เครื่องมืออวนครอบ/ช้อน/ยกปลากะตัก (กรณีเรือ 
       พ้ืนบ้านหลังการตรวจวัดมีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป) 

  

    9) แสดงเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับอนุญาตมีภูมิลำเนา 
       อยู่ในพื้นท่ีที่จะขอย้ายฝั่ง (กรณีขอย้ายพื้นที่ทำการประมงเครื่องมือประสิทธิภาพสูง) 

  

    10) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จำนวน 3 รูป ดังนี้   
          (1) ภาพอัตลักษณ์เรือท่ีเห็นชัดเจน จำนวน ๑ รูป    
          (2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่เดิม  

              จะต้องมีเครื่องหมายประจำเรือปรากฏอยู่ในภาพถ่ายด้วย) จำนวน ๑ รูป 
  

          (3) ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายหรือด้านขวา จำนวน ๑ รูป   
    11) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนๆ ................................................................................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
  สรุปผลการตรวจสอบ  
       คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน  
       คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
            แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน..............................................................................................................            
            เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
            โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่...................................................(ไม่เกินห้วงเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำขอ) 
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอรับอนุญาตข้างต้น เป็นอันยกเลิก 

 

(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย) 

ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว 
 ลงชื่อ……………………………………...............……..ผู้ยื่นคำขอ 
      (……………………………………................…….) 
วันที่ ……………………………………….…………… 

 
 ลงชื่อ……………............................………พนักงานเจ้าหน้าที่                
   (…….…………………..………..............…….)    
 ตำแหน่ง…………………………………….... 



(สำหรับผู้ขอรับอนุญาต) 

บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบคำขอ 

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

ข้าพเจ้า............................................................. ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ
ของผู้ขอรับอนุญาต ชื่อ.............................................................................................. ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี ้

รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ) ผ่าน ไม่ผ่าน 
 1. ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ   
 2. เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ   
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับอนุญาต (ที่ยังไม่หมดอายุ)   
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  

       มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
  

    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู ้มอบอำนาจ  และแสดง 
       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 

  

    4) แสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) (เฉพาะเรือประมงท่ีใช้เครื่องมือประมงในการจับ 
       สัตว์น้ำและเก็บรักษาสัตว์น้ำไว้ในเรือ) 

  

    5) แนบหนังสือยินยอมให้ใช้เร ือประมง (กรณีที ่มีการถือกรรมสิทธิ ์ร ่วมหรือมีสิทธิครอบครอง 
       ในเรือประมงท่ีขอรับอนุญาต) 

  

    6) แนบแบบแจ้งชื่อเรือประมงที่ผู้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ   
       สิทธิครอบครอง พร้อมทั้งหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือแต่ละลำ (กรณีเป็นเจ้าของ  
       กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง มากกว่า 1 ลำ) 

  

    7) แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตไม่มีความผิด (กรณีขอ  
       เครื่องมือประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561 -2562) 

  

    8) แนบเอกสารหรือหลักฐานการอ่ืนใดที่แสดงว่าได้ใช้เครื่องมืออวนครอบ/ช้อน/ยกปลากะตัก (กรณีเรือ 
       พ้ืนบ้านหลังการตรวจวัดมีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส ขึ้นไป) 

  

    9) แสดงเล่มสำเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอรับอนุญาตมีภูมิลำเนา 
       อยู่ในพื้นท่ีที่จะขอย้ายฝั่ง (กรณีขอย้ายพื้นที่ทำการประมงเครื่องมือประสิทธิภาพสูง) 

  

    10) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จำนวน 3 รูป ดังนี้   
          (1) ภาพอัตลักษณ์เรือท่ีเห็นชัดเจน จำนวน ๑ รูป    
          (2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ (กรณีเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์อยู่เดิม  

              จะต้องมีเครื่องหมายประจำเรือปรากฏอยู่ในภาพถ่ายด้วย) จำนวน ๑ รูป 
  

          (3) ภาพถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายหรือด้านขวา จำนวน ๑ รูป   
    11) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนๆ ................................................................................................................   
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  สรุปผลการตรวจสอบ  
       คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน  
       คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
            แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน..............................................................................................................            
            เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
            โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่...................................................(ไม่เกินห้วงเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำขอ) 
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอรับอนุญาตข้างต้น เป็นอันยกเลิก 

 

(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย) 

ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว 
 ลงชื่อ……………………………………...............……..ผู้ยื่นคำขอ 
      (……………………………………................…….) 
วันที่ ……………………………………….…………… 

 
 ลงชื่อ……………............................………พนักงานเจ้าหน้าที่                
   (…….…………………..………..............…….)    
 ตำแหน่ง…………………………………….... 



 

ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
เลขที่........................... 
เครื่องหมายประจำเรือประมง.............................................    

   อนุญาตให้........................................................................................................................................................ 
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี 
ใช้เครื่องมือทำการประมง  

๑. ประเภท.............................................................ชนิด................................................................ 
จำนวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร 

๒. ประเภท............................................................ .ชนิด................................................................ 
จำนวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร 

๓. ประเภท.............................................................ชนิด...................................................... .......... 
จำนวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร 

4. ประเภท.............................................................ชนิด................................................. ............... 
จำนวนไม่เกิน..........................................ความยาวรวมไม่เกิน.................................................เมตร 

 พ้ืนที่ในการทำการประมง...............................................................ห้วงเวลาทำการประมง.......................... 
โดยใช้เรือประมงชื่อ..............................................................................เลขทะเบียนเรือ............................................. 
ขนาด....................ตันกรอส ยาวตลอดลำ....................เมตร กว้างกลางลำ.....................เมตร ลึก.....................เมตร  
กรณีเรืออวนลากคู่ คู่กับเรือประมง ชื่อ...............................................................................  
เลขทะเบียนเรือ..........................................เครื่องหมายประจำเรือ..................................... 
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่.......................................ถึงวันที่.........................................    
    

ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
         (........................................................) 
          ตำแหน่ง............................................................... 
      วันที่......................................................  
 
เงื่อนไข 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................................................................. .......... 

 
 



 
บันทึกท้ายใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 

เลขที่........................... 
เครื่องหมายประจำเรือประมง............................................. 



 
 
 

 
 

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
   

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

 ๑.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ)..........................................................................ผู้ขอรับใบแทน 
 1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวประชาชน                                                          
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน........................................... 
หมู่ที่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต................................. จงัหวัด ......................................... 
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์มือถือ.................................................. E–mail : .................................................... 
 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท…………………………………………………………………………………………………............... 
ทะเบียนเลขที่ 
สำนักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่...........................ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................หมู่ที่................ ... 
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.................... ..........................จังหวดั................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์...........................................  E-mail: ................................................................ 

 2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ )................................................................ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
จากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน                                                        โทรศัพทม์ือถือ...................... 

 3. ประสงค์ขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที ่ 
เนื่องจากใบอนุญาตได้          สูญหาย         ถูกทำลาย ชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ คือ.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
จุดจอดเรือ ณ ท่าเทียบเรือ ........................................อำเภอ........................................จังหวัด............................................. 
พิกัดละติจูด....................................................ลองจิจูด..................................................... ..ฉะนั้น 

4. ข้าพเจ้าไดแ้สดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ดังนี้ 
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับใบแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  
                         มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
                         (กรณทีี่มีการมอบอำนาจ)      
    4) แนบบันทึกแจ้งความ ลงวันที่...........................................ของ......................................................... 
    5) แนบใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ชำรุด 
    6) แนบแบบรายงานการตรวจสอบเรือประมงที่เจ้าของประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและ
เอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ   
    

 

           (ลายมือชื่อ).............................................................................ผู้ขอรับใบแทน/ผู้รับมอบอำนาจ 
 

      (.................................................................................) 

 

เลขที่คำขอ.................................. 
วันที่............................................ 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคำขอ 
(…………………………………………..) 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
      ออกใบรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต เลขที่.................................ลงวันที่.......................... 
      ได้ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์แล้ว ไม่ครบถ้วน 
ขาดหลักฐาน ได้แก่ .................................................................................................................................................. ............. 
.............................................................................................. โดยให้แก้ไขภายในวันที่............................................................ 
ตามบันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ลงวันที่......................................................................... 
และได้มอบให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตพร้อมเก็บสำเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว 

 
 
 

(ลายมือชื่อ)...........................................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
(.....................................................................) 

         ตำแหน่ง.......................................................... ............... 
 

 
 
 

 



 
 

แบบรายงานการตรวจสอบเรือประมงท่ีเจ้าของประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
 

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

 

     1..ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง......................................................................... 
สังกัด....................................................................................................................... ..................................................... 
ไดท้ำการตรวจสอบเรือประมงชื่อ................................................เลขทะเบียนเรือ……...........................................  
ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่....................................................................................................... ................. 
กรณเีรืออวนลากคู ่คู่กับเรือประมงชื่อ.........................................เลขทะเบียนเรือ……...........................................   
ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขท่ี............................................................... ......................................................... 

     2. ซึ่งเจ้าของได้แจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย ์ 
เนื่องจาก.................................................................................................................... .................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
พบว่าเรือจอดอยู่ที่............................................................................เลขที่...................ตรอก/ซอย..............................
ถนน......................หมู่ที่........ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................พิกัดละติจูด........................................ ลองจิจูด................................................... 

     3. ได้ทำการบันทึกรูปภาพเรือประมงท่ีขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ จำนวน.................รูป ประกอบด้วย   
ภาพเรือเต็มลำด้านใดด้านหนึ่ง จำนวน 1 ภาพ 

                 ภาพหัวเรือท่ีเห็นชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือ/เคร ื่องหมายประจำเรือ จำนวน 1 ภาพ                                 
  ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จำนวน 1 ภาพ  
              ภาพพิกัดตำแหน่งจุดจอดเรือ 1 ภาพ ตามเอกสารแนบท้าย  

                          ไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้ เนื่องจาก......................................................................................... 

     4. อัตลักษณ์เรือจัดทำไว้บริเวณ........................................................................ ...................................................... 

     5. โดยมี(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...............................................เลขประจำตัวประชาชน..................................... 
โทรศัพท์......................................................................เป็นผู้นำตรวจเรือประมงข้างต้น  
  

 

 

(ลายมือชื่อ).......................................................... เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจสอบ  
                                                              (.............................................................)                                              

ตำแหน่ง......................................................................  
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รูปภาพเรือประกอบแบบรายงานการตรวจสอบเรือประมงท่ีเจ้าของประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
เรือประมงชื่อ.....................................................เลขทะเบียนเรือ............................................................... 

  

ภาพเรือเต็มลำด้านใดด้านหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือ/เคร ื่องหมายประจำเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
รูปภาพเรือประกอบแบบรายงานการตรวจสอบเรือประมงท่ีเจ้าของประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
เรือประมงชื่อ.....................................................เลขทะเบียนเรือ............................................................... 

 

ภาพอัตลักษณ์เรือท่ีเห็นชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพิกัดตำแหน่งจุดจอดเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                  (สำหรับเจาหนาท่ี) 

ใบรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย 
 หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
 วันท่ีรับคำขอ……………………………........….………… 
 ชื่อผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต........................................................................... 
 เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ 
 ไดรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี .......................................................... 
 เนื่องจากใบอนุญาตได        สูญหาย         ถูกทำลาย ชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ 
  
 ออกให ณ อำเภอ/เขต........................................จังหวดั...............................................    
 เบอรติดตอ ผูยื่นคำขอ..................................................................... 
 
 

                                   ลงชื่อ.........................................พนักงานเจาหนาท่ี 
                   ตำแหนง......................................................... 

 ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในใบรับคำขอแลวถูกตองครบถวน 
 ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันท่ี................................................. 

 

                                                                     (สำหรับผูขอรับใบแทน) 

ใบรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย 
 หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
 วันท่ีรับคำขอ……………………………........….………… 
 
 ชื่อผูยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต........................................................................... 
 เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ 
 ไดรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขท่ี .......................................................... 
 เนื่องจากใบอนุญาตได        สูญหาย         ถูกทำลาย ชำรุดเสียหายในสาระสำคัญ 
  
 ออกให ณ อำเภอ/เขต........................................จังหวดั............................................... 
 เบอรติดตอ ผูยื่นคำขอ..................................................................... 
 
 

                                   ลงชื่อ.........................................พนักงานเจาหนาท่ี 
                   ตำแหนง......................................................... 

 ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลในใบรับคำขอแลวถูกตองครบถวน 
 ลงชื่อ...................................................ผูยืน่คำขอ/ผูรับมอบอำนาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันท่ี................................................. 



(สำหรับเจ้าหน้าท่ี)  

บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบคำขอ 

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

ข้าพเจ้า........................................................ ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ 
ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ชื่อ......................................................................... ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี้ 

รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ) ผ่าน ไม่ผ่าน 
 1.ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ   
 2.เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ   
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับใบแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ)   
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  

       มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
  

    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
        (กรณทีีม่ีการมอบอำนาจ)  

  

    4) แนบบันทึกแจ้งความ ลงวันที่...........................................ของ.........................................................   
    5) แนบใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ชำรุด   
    6) แนบแบบรายงานการตรวจสอบเรือประมงที่เจ้าของประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์   

 
   สรุปผลการตรวจสอบ  
        คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน  
        คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
             แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน..............................................................................................................            
             เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด............................................................................................................      
             โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่............................................................. 
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอรับใบแทนข้างต้น เป็นอันยกเลิก 

 
 (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่จดัส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอใหผู้้ยื่นคำขอทราบด้วย) 

ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว 
         ลงชื่อ………………………………………..…….…ผู้ยื่นคำขอ 

(………………………………………………….) 
วันที่ …………………………………………… 

 
      ลงชื่อ…………………..……………….……พนักงานเจ้าหน้าที่                
        (…….……………………………..……….)    
 ตำแหน่ง………………………………………....... 



(สำหรับผู้ขอรับใบแทน)  

บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบคำขอ 

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

ข้าพเจ้า........................................................ ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ 
ของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ชื่อ......................................................................... ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี้ 

รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ) ผ่าน ไม่ผ่าน 
 1.ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ   
 2.เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ   
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับใบแทน (ที่ยังไม่หมดอายุ)   
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  

       มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 
  

    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
        (กรณทีีม่ีการมอบอำนาจ)  

  

    4) แนบบันทึกแจ้งความ ลงวันที่...........................................ของ.........................................................   
    5) แนบใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ชำรุด   
    6) แนบแบบรายงานการตรวจสอบเรือประมงที่เจ้าของประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์   

 
   สรุปผลการตรวจสอบ  
        คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน  
        คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
             แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน..............................................................................................................            
             เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด............................................................................................................      
             โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่............................................................. 
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอรับใบแทนข้างต้น เป็นอันยกเลิก 

 
 (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่จดัส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอใหผู้้ยื่นคำขอทราบด้วย) 

ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว 
         ลงชื่อ………………………………………..…….…ผู้ยื่นคำขอ 

(………………………………………………….) 
วันที่ …………………………………………… 

 
      ลงชื่อ…………………..……………….……พนักงานเจ้าหน้าที่                
        (…….……………………………..……….)    
 ตำแหน่ง………………………………………....... 



หนังสือยินยอมให้ใช้เรอืประมง 
 

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

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อ่ืนๆ)................................................................................ ................. 
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี 
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตำบล/แขวง.................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....... ..................................... 
โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail: .................................................................... ....... 

 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเรือประมงชื่อ...................................เลขทะเบียนเรือ                                          
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ)...................................................................................... .................. 
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี 
ใช้เรือลำดังกล่าว ประกอบการ................................................................................................................. ........................         
และข้าพเจ้าทราบดีว่า การใช้เรือลำดังกล่าวทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะ 
เจ้าของเรือ/ผู้ได้รับผลตอบแทนจากการใช้เรือ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในหนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมา
พร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
   
 

(ลายมือชื่อ)...............................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
      (...............................................................................) 
 
 

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

 
 

(ลายมือชื่อ).............................................................................พยาน 
      (...............................................................................)  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 1. หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมงใช้ในกรณีผู้รับขอรับใบอนุญาตทำการประมง มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
                     ในเรือประมงหรือมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมหลายคน 
                2. แนบสำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของเจ้าของเรือผู้ให้ความยินยอมให้ใช้เรือประมง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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