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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยืน่ ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิเ์ รือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า
และแยกชินส่วนหรือท้าลายเรือประมง
พ.ศ. 2562
โดยที่พระราชก้าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก้ า หนดให้ ก ารยื่ น ค้ า ขอเปลี่ ย นประเภทของเรื อ ประมงหรื อ เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า การเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า การโอนกรรมสิทธิ์เรือประมง
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้าและการแยกชินส่วนหรือท้าลายเรือประมงต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๔/๓ และมาตรา ๕๔/๙ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2481 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก้ า หนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ในประกาศนี
“เรือประมง” หมายความว่า เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้หรือมีหรือติดตังเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท้าการประมง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าในทางการค้า
“เรือขนถ่ายสัตว์น้า ” หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ท้าการขนถ่ายสัตว์น้า ขนส่งสัตว์น้า
แปรรูปสัตว์น้า หรือเก็บรักษาสัตว์น้าเป็นการเฉพาะ
“หนั งสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภท
ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตั ว เรื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รของเรื อ ประมงหรื อ เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า หนั ง สื อ รั บ รองเพื่ อ ประกอบการยื่ น
ขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า และหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยก
ชินส่วนหรือท้าลายเรือประมง
ข้อ 2 เจ้ า ของเรื อ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ หนั ง สื อ รั บ รอง ให้ ยื่ น ค้ า ขอพร้ อ มด้ ว ยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบแนบท้ายประกาศนี
การยื่นค้าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส้านักงานประมงพืนที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ส้านักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล
(3) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศก้าหนด
ข้อ 3 เมื่ อ ได้ รั บ ค้ า ขอแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ค้ า ขอด้ า เนิ น การตรวจสอบความถู กต้อง
และครบถ้วนของค้าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค้าขอ
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กรณีที่ค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องหรือครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอออกใบรับค้าขอ
ให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
กรณีที่ค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับ
หนั งสือรับรอง แก้ไ ขเพิ่มเติมค้าขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด
กรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าค้าขอนันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองทราบ
ข้อ 4 เมื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นของค้ า ขอ และเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ประกอบค้าขอแล้ว ให้หน่วยงานที่รับค้าขอด้าเนินการจัดส่งค้าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบค้าขอ
ไปยังกองบริหารจัดการทรัพยากรและก้าหนดมาตรการ เพื่อพิจารณาภายในสามวันท้าการนับตังแต่
ได้รับเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
หรือระบบการออกใบอนุญาตท้าการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–License)
ข้อ 5 กรณีการขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นา้ กรมประมงจะออก
หนังสือรับรองให้เปลี่ยนประเภทของเรือจากเรือประมงไปเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้าหรือเรือประเภทอื่น
หรือจากเรือขนถ่ายสัตว์น้าไปเป็นเรือประเภทอื่นเท่านัน
ข้อ 6 กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือของเรือประมง อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
ขนาดตันกรอสของเรือประมง หรือการขอเปลี่ยนแปลงเครือ่ งจักรของเรือประมงอันมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท้ า การประมง ผู้ ข อรั บ หนั ง สือ รั บรองต้ อ งแนบค้า ยิ นยอมให้ กรมประมงค้ า นวณประสิ ท ธิ ภาพ
การท้าการประมงส้าหรับเรือประมงล้าดังกล่าวใหม่และยินยอมให้มีการปรั บจ้านวนวันที่อนุญาตให้ท้า
การประมงใหม่ตามประสิทธิภาพของการท้าการประมงที่เปลี่ยนไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 7 กรณีการขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้า
(1) ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์เรือต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท้าการประมง
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นา้ ดังกล่าวต้องไม่อยู่ในระหว่างการด้าเนินคดีตามกฎหมายประมง
และกรณีเรือที่เคยถูกใช้ในการกระท้าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์
ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมหรือผู้ควบคุมเรือที่ใช้ในการกระท้าความผิดไม่มีผลประโยชน์
ได้เสียทังทางตรงและทางอ้อม หรือมีอ้านาจควบคุมเรือประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้าดังกล่าวอีกต่อไป
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 8 กรณีการขอแยกชินส่วนหรือท้าลายเรือประมง กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสือ
รับรองให้เฉพาะกรณีเรือประมงที่ไม่อยู่ในระหว่างการด้าเนินคดีเท่านัน
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กรณีเรือที่เคยถูกใช้ในการกระท้าความผิด ผู้ขอรับหนังสือรับรองต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้ว
ข้อ 9 เมื่อกองบริห ารจัด การทรัพยากรและก้าหนดมาตรการได้รับค้าขอพร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบค้าขอ ให้ด้าเนินการตรวจสอบค้าขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบค้าขอ
และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหลักเกณฑ์
ที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี หากถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอกรมประมงพิจารณาออกหนังสือรับรอง
ภายในสิบห้าวันท้าการนับตังแต่วันที่ได้รับค้าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบค้าขอตามข้อ 4
ในกรณีที่ไ ม่เห็ น ควรออกหนั งสือรับรอง ให้เสนอกรมประมงมีหนังสื อแจ้งปฏิเสธการออก
หนังสือรับรอง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หนังสือรับรองให้ใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี และมีอายุสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
ข้อ 10 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบ นสร.02

เลขที่คำขอ.......................................
วันที่.................................................
ลงชื่อ................................ผู้รบั คำขอ

คำขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
เขียนที่............................................................
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ) .......................................................................................................................... ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวประชาชน
อายุ .................... ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..........................................
ถนน .................................. หมูท่ ี่ ................ ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: ............................................................................................................................. ....................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ...............
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) .........................................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ ...........................................................................
3. เป็นเจ้าของเรือ

เรือประมง ประเภทเรือ ........................................ประเภทการใช้...................................
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประเภทเรือ ...................................ประเภทการใช้.............................
ชื่อเรือ ........................................................................ เลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด ............................................. ตันกรอส
ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนไปเป็นประเภทเรือ .....................................ประเภทการใช้................................
4. ข้อมูลใบอนุญาตทำการประมง / ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
เลขที่ใบอนุญาตทำการประมง / ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

มี

ไม่มี

5. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังนี้
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอำนาจ
(................................................................)

-2ส่วนของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับหนังสือรับรอง

ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่.............................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่.........
…………………………………………................…………………………....................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
ลงวันที่................................................. และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บสำเนาเอกสารไว้ 1 ชุดแล้ว
ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่รบั คำขอ
(..............................................................)
ตำแหน่ง....................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ...................

แบบ นสร.13
เลขที่ ............................................

หนังสือรับรองเพือ่ ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครือ่ งจักร
ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์นา
อาศัยอานาจตามมาตรา 54/3 แห่งพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้ ..........................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล …………………………………………………………………………………………………………………..
เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือของ
เรือประมงชื่อ …........................................ เลขทะเบียนเรือไทย ................................
เรือขนถ่ายสัตว์น้าชื่อ ….............................เลขทะเบียนเรือไทย .................................
รายการที่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงขนาดเรือโดยต้องมีขนาดเรือไม่เกิน ………................…. ตันกรอส
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ..........................................................................................
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรของ
เรือประมงชื่อ …........................................ เลขทะเบียนเรือไทย ................................
เรือขนถ่ายสัตว์น้าชื่อ ….............................เลขทะเบียนเรือไทย .................................
โดยกาลังเครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนต้องไม่เกิน ……………………………………………..………... กิโลวัตต์
ออกให้ ณ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................
สิ้นสุดอายุ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................

ลงชื่อ..................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................

เงื่อนไข
1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้

แบบ นสร.03

เลขที่คำขอ….....................................
วันที่..................................................
ลงชื่อ................................ผู้รบั คำขอ

คำขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร
ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
เขียนที่............................................................
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ) ..................................................................................... ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวประชาชน
อายุ .................... ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย..........................
ถนน .................................. หมูท่ ี่ ................ ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ...............
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ..............................................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ ...........................................................................
3. เป็นเจ้าของเรือ
เรือประมง
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
ชื่อเรือ ........................................................................ เลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด ............................................. ตันกรอส
ประเภทเรือ ..................................................................... ประเภทการใช้เรือ ........................................................
4. ข้อมูลใบอนุญาตทำการประมง/ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
เลขที่ใบอนุญาตทำการประมง/ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

มี

ไม่มี

5. ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อ
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือ
ขอเปลี่ยนแปลงขนาดเรือ
จากขนาดเรือเดิม ........................ ตันกรอส เป็นขนาดเรือใหม่ไม่เกิน ........................ ตันกรอส
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................... ........................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................

-2การขอเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๕.๒ ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
รายละเอียดเครื่องจักรเดิม
จากกำลังเครื่องยนต์เดิม ............................................ แรงม้า .............................................. กิโลวัตต์
เป็นกำลังเครื่องยนต์ใหม่ไม่เกิน...................................... แรงม้า ........................................... กิโลวัตต์
6. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังนี้
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
แนบหนังสือยินยอมให้แก้ไขจำนวนวันที่อนุญาตให้ทำการประมง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอำนาจ
(................................................................)

-3ส่วนของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับหนังสือรับรอง

ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่.............................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่.........
…………………………………………................…………………………....................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
ลงวันที่................................................. และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บสำเนาเอกสารไว้ 1 ชุดแล้ว
ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่รับคำขอ
(..............................................................)
ตำแหน่ง....................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ...................

-4-

หนังสือยินยอม
ข้าพเจ้า .................................................................................................................................ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขที่ .................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน .............................
หมู่ที่ ........................ ตำบล/แขวง .......................................................อำเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์...................................................
E - mail: ........................................................................................................................... ......................................
ข้าพเจ้ ารั บ ทราบว่าการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดตั วเรือ ของเรือ ประมงอัน มีผ ลเป็ น การ
เปลี่ ย นแปลงขนาดตั น กรอสของเรื อประมง หรือ การขอเปลี่ ยนแปลงเครื่อ งจัก รของเรือ ประมงอั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำการประมงนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมประมงคำนวณประสิทธิภาพการทำการประมงใหม่
และยินยอมให้มีการปรับ จำนวนวันที่อนุญาตให้ทำการประมงใหม่ตามประสิทธิภาพของการทำการประมงที่
เปลี่ยนไป

ลงชื่อ .............................................................. ผู้ให้ความยินยอม
( ................................................................. )
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
( ................................................................. )
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
( ................................................................. )

แบบ นสร.12
เลขที่ .............................................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 54/3 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้ ..........................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล ……………………………………………………………………........................................……………..
เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทเรือจาก
เรือประมงชื่อ ................................................... เลขทะเบียนเรือไทย .......................................
เป็นประเภทเรือ ......................................................ประเภทการใช้...........................................
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำชื่อ ........................................ เลขทะเบียนเรือไทย.......................................
เป็นประเภทเรือ ......................................................ประเภทการใช้...........................................
ออกให้ ณ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................
สิ้นสุดอายุ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................

ลงชื่อ................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง
(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................

เงื่อนไข
1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้

แบบ นสร.04

เลขที่คำขอ....................................
วันที่.................................................
ลงชื่อ................................ผู้รบั คำขอ

คำขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
เขียนที่............................................................
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ) ........................................................................................................................... ผู้ขอรับ
หนังสือรับรอง
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวประชาชน
อายุ .................... ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..........................................
ถนน .................................. หมูท่ ี่ ................ ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: ............................................................................................................................. ....................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ...............
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................
กรณีเจ้าของเรือมากกว่า 1 คน ให้กรอกในเอกสารแนบ
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) .........................................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ ...........................................................................
3. เป็นเจ้าของเรือ
เรือประมง
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
ชื่อเรือ ........................................................................ เลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด ............................................. ตันกรอส
4. ข้อมูลใบอนุญาตทำการประมง/ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
เลขที่ใบอนุญาตทำการประมง/ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

มี

ไม่มี

5. ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อโอนกรรมสิทธิ์เรือ ให้กับ
5.1 บุคคลธรรมดา
(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) ........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ.............................. ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ..........................................................................
ถนน .................................. หมูท่ ี่ ................ ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
กรณีผู้รับโอนมากกว่า 1 คน ให้กรอกในเอกสารแนบ

-25.2 นิติบุคคลชื่อ........................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ...............
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................
6. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังนี้

แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
แสดงหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิติบุ คคล แสดงวัตถุป ระสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
แนบใบเสร็จชำระค่าปรับ หรือ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีเรือเคยถูกใช้ในการกระทำความผิด)
หนังสือรับรองตนเอง (กรณีเรือเคยถูกใช้ในการกระทำความผิด)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอำนาจ
(................................................................)

-3-

เอกสารแนบกรณีเจ้าของเรือมากกว่า 1 คน
2. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
4. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณี ย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
5. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
6. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................

-4-

เอกสารแนบกรณีผู้รับโอนมากกว่า 1 คน
2. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
3. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..............................................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: ............................................................................................................................................................ .....
4. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
5. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหั สไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: .................................................................................................................................................................
6. (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ) ..................................... .........................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ...................................
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง ......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: ............................................................................................................................. ....................................

-5ส่วนของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับหนังสือรับรอง

ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่.............................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่.........
…………………………………………................…………………………....................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
ลงวันที่................................................. และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บสำเนาเอกสารไว้ 1 ชุดแล้ว
ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่รับคำขอ
(..............................................................)
ตำแหน่ง....................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ...................

-6หนังสือรับรองตนเองกรณีเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์
เคยถูกใช้ในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
เขียนที่.........................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อื่น ๆ) .................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตำบล/แขวง...........................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์มือถือ................................................. E-mail: .......................................................................................
ซึ่งขอรับโอนกรรมสิทธิ์เรือ
เรือประมงชื่อ …..............................................เลขทะเบียนเรือไทย ..............................................
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำชื่อ …........................…........เลขทะเบียนเรือไทย...............................................
ซึ่งเคยถูกใช้ในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เจ้าของเรือเดิมชื่อ.....................................................สกุล....................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................หมู่ที่....................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail: ....................................................
2. ผู้ควบคุมเรือเดิมชื่อ.....................................................สกุล..................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................หมู่ที่.....................................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail: ...................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. บุ คคลที่ กล่ าวถึงข้างต้น ไม่มีความสั มพัน ธ์กับข้าพเจ้าในฐานะคู่ส มรส บิดามารดา บุ ตร
พี่น้ องร่วมบิ ดา มารดา และไม่มีผ ลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่มีอำนาจควบคุม สั่ งการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงลำดังกล่าวอีกต่อไป
2. ข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ตรงตามความเป็ น จริ ง
ทุกประการ และหากปรากฎข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เพิกถอนหนังสือรับรองที่ได้รับ โดยไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)..................................................................................ผูร้ ับรอง
(...............................................................................)

แบบ นสร.14
เลขที่ .............................................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
อาศั ย อำนาจตามมาตรา 54/3 แห่ ง พระราชกำหนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เรื อ ไทย
พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561

กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้
1. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
2. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
3. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
4. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
5. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............

เพื่อประกอบการขอโอนกรรมสิทธิ์
เรือประมงชื่อ ….............................................. เลขทะเบียนเรือไทย .........................................
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำชื่อ ….......................…........ เลขทะเบียนเรือไทย ..........................................
ให้แก่ผู้รับโอน ดังนี้
1. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
2. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
3. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
4. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............
5. ......................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบคุ คล……………………………………………………………………………………..............

ทั้งนี้ กรมประมงได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ และเรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์ มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ผู้ ขอรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ไม่มีลั กษณะต้องห้ ามที่จะได้รับใบอนุ ญ าตทำการประมงตามมาตรา ๓๙
แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์ ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายประมง

-2เรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เคยถูกใช้ในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
เรือที่จะขอโอนกรรมสิทธิ์ เคยถูกใช้ในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง แต่ผู้ที่
ขอรับโอนกรรมสิทธิ์มีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม ผู้ควบคุมเรือไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอำนาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป
ออกให้ ณ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................
สิ้นสุดอายุ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................

ลงชื่อ................................................ผู้ ออกหนังสือรับรอง
(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................

เงื่อนไข
1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหากปรากฏในภายหลังว่าผู้รับโอนหรือเรือประมงที่จะนำไปโอนไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่ได้รับรอง ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้

แบบ นสร.05

เลขที่คำขอ.......................................
วันที่.................................................
ลงชื่อ................................ผู้รบั คำขอ

คำขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
เขียนที่............................................................
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ) ........................................................................................................................... ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจำตัวประชาชน
อายุ .................... ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..........................................
ถนน .................................. หมูท่ ี่ ................ ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต ..............................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................
E - mail: ............................................................................................................................. ....................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ...............
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) .........................................................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ ...........................................................................
3. เป็นเจ้าของเรือประมงชื่อ ...................................................................................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย
อัตลักษณ์เรือ ..........................................................
ขนาด ............................................. ตันกรอส
ประเภทเรือ ..................................................................... ประเภทการใช้เรือ ........................................................
4. ข้อมูลใบอนุญาตทำการประมง
เลขที่ใบอนุญาตทำการประมง

มี

ไม่มี

5. ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมงเนื่องจาก
มีเรือประมงลำใหม่มาทดแทนลำเดิม
ไม่ประสงค์ใช้เรือประมงต่อไป
ควบรวมใบอนุญาตทำการประมง
อื่นๆ ระบุ ...................................................................................................................................................
6. สถานทีแ่ ยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
ในประเทศ
ในต่างประเทศ ระบุ ...............................................

-2๗. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังนี้
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
แสดงใบเสร็จชำระค่าปรับ หรือ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีเรือเคยถูกใช้ในการกระทำความผิด)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอำนาจ
(................................................................)

-3ส่วนของเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับหนังสือรับรอง

ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่.............................................
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่.........
…………………………………………................…………………………....................................................................................
…………………………………………................……….........................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่.............................................ตามบันทึกการตรวจคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
ลงวันที่................................................. และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บสำเนาเอกสารไว้ 1 ชุดแล้ว
ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่รบั คำขอ
(..............................................................)
ตำแหน่ง....................................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ...................

แบบ นสร.15
เลขที่ ..............................................

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
อาศัยอำนาจตามมาตรา 54/9 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย
พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561
กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้แยกชิ้นส่วนหรือทำลาย เรือประมงชื่อ ..............................
เลขทะเบียนเรือไทย ..................................................... โดยมี..............................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล ………………………………………………………………….........……….. เป็นเจ้าของเรือ
ทั้ งนี้ กรมประมงได้ ต รวจสอบแล้ ว เรือประมงที่ จ ะนำไปแยกชิ้ น ส่ ว นหรือ ทำลายไม่ อ ยู่ ใน
ระหว่างการดำเนินคดี
ออกให้ ณ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................
สิ้นสุดอายุ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ...............................

ลงชื่อ................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง
(........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................

เงื่อนไข
การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง

(สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง)

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง

หมายเลขคำขอ………………………….......…………….
วันที่รับคำขอ……………………………........….…………

หมายเลขคำขอ………………………….......…………….
วันที่รับคำขอ……………………………........….…………

ชื่อหนังสือรับรอง..........................................................................................................
ชื่อผู้ยื่นคำขอ.................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน ...............................................................................................
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ.........................................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย......................................................................................................
ออกให้ ณ อำเภอ.............................................จังหวัด..................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ..................................................................................................

ชื่อหนังสือรับรอง..........................................................................................................
ชื่อผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................................. ...
เลขประจำตัวประชาชน ...............................................................................................
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ.........................................................................................
เลขทะเบียนเรือไทย......................................................................................................
ออกให้ ณ อำเภอ.............................................จังหวัด..................................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ..................................................................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
ตำแหน่ง......................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ
(.............................................................)
ลงวันที่.................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
ตำแหน่ง......................................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ
(.............................................................)
ลงวันที่.................................................

