เลขที่คาขอ...............................................
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แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำกำรประมง
เขียนที…่ ……...……......………...………………………….
★
วันที่……...….เดือน…...….…..………พ.ศ……..…….
๑. ข้ำพเจ้ำ
๑.๑ บุคคลธรรมดำ★ นาย นาง นางสาว……………..………....................................................................................................
อายุ…...........…ปี ★วัน / เดือน / ปีเกิด
เลขประจาตัวประชาชน★
เลขรหัสประจาบ้าน★
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่★.………....…หมู่ท★ี่ ….............ชือ่ หมู่บ้าน/ชุมชน...............................ตรอก/ซอย.…………..…….........
ถนน……..……………...............ตาบล/แขวง★…………............................................อาเภอ/เขต★……….................…………………….…..….........
จังหวัด★……....................................…...รหัสไปรษณีย์★……..................................โทรศัพท์.........................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................LineID…………...........…...………… E-mail........................................................
๑.๒ นิติบุคคล

๑.๒.๑ นิติบุคคลประเภท…………….………..........................ชื่อนิติบุคคล★…....................................…...............................
จดทะเบียนเมื่อ…………..................…ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่★
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่★.........................หมู่ท★ี่ ………..........…ชือ่ หมู่บ้าน/ชุมชน...................................ตรอก/ซอย..….…...…….....….
ถนน……..……………...............ตาบล/แขวง★…………............................................อาเภอ/เขต★……….................…………………….…..….........
จังหวัด★……....................................…...รหัสไปรษณีย์★……..................................โทรศัพท์.........................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................. LineID ………...........…...………… E-mail........................................................
๑.๒.๒ โดย★นายนางนางสาว........……..........….......................................…………….......เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
เลขประจาตัวประชาชน★
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่★.…...…หมู่ท★ี่ .................ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.......................................ตรอก/ซอย………..............……
ถนน……..……………...............ตาบล/แขวง★…………............................................อาเภอ/เขต★……….................…………………….…..….........
จังหวัด★……....................................…...รหัสไปรษณีย์★……..................................โทรศัพท์.........................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................. LineID ………...........…...………… E-mail........................................................
2. กำรประกอบอำชีพอื่นที่นอกเหนือจำกกำรทำประมง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 1.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
 2.การเกษตรอื่นๆ (เช่นทาสวน ปศุสัตว์)
 4.รับจ้างทั่วไป
 5.อื่นๆ (ระบุ) ............................................

 3.ค้าขาย

3. ข้อมูลกำรทำกำรประมง
3.1 พื้นที่ทาการประมง
3.1.1 พื้นที่ทาการประมงทะเลจังหวัด 1........................................................................................................
2.......................................................................................................
3........................................................................................................
หมำยเหตุ ให้กรอกข้อมูล ★ ให้ครบถ้วน
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3.1.2 พื้นที่ทาการประมงน้าจืด
 1 : แม่น้า ลาคลอง ห้วย.....................................................จังหวัด......................................
 2 : คลองชลประทาน..........................................................จังหวัด......................................
 3 : อ่างเก็บน้า เขื่อน...........................................................จังหวัด......................................
 4 : หนอง บึง.......................................................................จังหวัด......................................
 5 : อื่นๆ ..............................................................................จังหวัด......................................
3.2 เครื่องมือทาการประมง
3.2.1 เครื่องมือทาการประมงทะเล
(1).................................................................................(2) .................................................................................
(3).................................................................................(4) .................................................................................
(5).................................................................................(6) .................................................................................
(7).................................................................................(8) .................................................................................
(9).................................................................................(10) .................................................................................
3.2.2 เครื่องมือทาการประมงน้าจืด
(1).................................................................................(2) .................................................................................
(3).................................................................................(4) .................................................................................
(5).................................................................................(6) .................................................................................
(7).................................................................................(8) .................................................................................
(9).................................................................................(10) .................................... .............................................
3.3 ข้อมูลการใช้เรือ
 ไม่ใช้เรือ
 ใช้เรือ

( ) มีเครื่องกล

( ) ไม่มีเครื่องกล

4. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอขึ้นทะเบียนดังนี้
 4.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 4.2 หนังสือยินยอมผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผู้เยำว์)
 4.3 สาเนาทะเบียนเรือไทยสาหรับทาการประมงและสาเนาใบอนุญาตใช้เรือทีย่ ังไม่หมดอายุ
 4.4 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือกานัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น หรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตรกร ที่จดแจ้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า
เป็นผู้ทาการประมงจริง (กรณีไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 4.3)

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ยื่นคาขอ
(................................................................)
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บันทึกกำรตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำกำรประมง
 สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 สานักงานประมงอาเภอ...........................

จังหวัด...........................................................
 สานักงานประมงจังหวัด...........................
วันที่..............................................................
วันนี้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................... ได้มายื่นคาขอขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง ต่อเจ้าหน้าที่
ตามแบบคาขอเลขที่..............................................................................พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
เอกสำรหรือหลักฐำน
ผลกำรตรวจสอบ
(1) แบบคาขอขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง
❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิตบิ ุคคล) ❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง
❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน
(3) หนังสือยินยอมผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผูเ้ ยาว์)
❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง
❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน
(4) สาเนาทะเบียนเรือไทยสาหรับทาการประมงและสาเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ไม่หมดอายุ
❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง
❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน
(5) หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือกานัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชน
❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง
ประมงท้องถิ่น หรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตรกร ที่จดแจ้งตามระเบียบที่ ❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน
เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพทาการประมงจริง (กรณีไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้ทาการประมง)
นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..................................................ในฐานะเจ้าหน้าที่รับคาขอได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคาขอขึ้นทะเบียน
ผู้ทาการประมง และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า
 ถูกต้องและครบถ้วน
 ข้อมูลในคาขอขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....................................................
 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................
โดยได้แจ้งให้ผยู้ ื่นคาขอขึน้ ทะเบียนผู้ทาการประมง ดาเนินการ
 แก้ไขเพิ่มเติมคาขอขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง ภายในวันที่................................................................................
 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน..................................................................ภายในวันที.่ ..............................................

(ลายมือชื่อ)...............................................เจ้าหน้าทีร่ ับคาขอ
ตาแหน่ง..........................................................................
(ลายมือชื่อ)......................................................ผู้ยื่นคาขอ
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เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่รับคำขอ
เอกสารและหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนจึงดาเนินการ
ออกใบรับคาขอ เลขที่.......................................ลงวันที่......................................
เอกสารและหลักฐานประกอบคาขอไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดจึงดาเนินการยกเลิกคาขอ
(ลายมือชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่รับคาขอ
(..............................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่ ...............................................................

ควำมเห็นประมงจังหวัด
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
วันที่ ....................................................................

หนังสือยินยอมให้ประกอบอาชีพทาการประมง (ตามข้อ 4.2)
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.......................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ ....................ตรอก/ซอย........................ถนน......................หมู่ที่..........ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
เป็น บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม ของ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)........................................................
.................................................................................เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.....................................................
ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ).........................................................................................................................
ประกอบอาชีพทาการประมง และขึ้นทะเบียนผู้ทาการประมง
(ลายมือชื่อ)................................................. บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม
(..................... ............................)
(ลายมือชื่อ)................................................ พยาน
(..................................................)
(ลายมือชื่อ)................................................ พยาน
(..................................................)

หนังสือรับรองสาหรับผู้ทาการประมง
วันที่
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ตาแหน่ง
เลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

หน่วยงาน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

เป็นผู้ทาการประมงจริง

(
ตาแหน่ง

โทร
โทรสาร

เขียนที่
เดือน

)

หนังสือรับรองสาหรับผู้ทาการประมง
วันที่
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ตาแหน่ง
เลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

หน่วยงาน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

เป็นผู้ทาการประมง จริง

(
ตาแหน่ง

)

โทร
สาหรับเจ้าของเรือ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
เจ้าของเรือ

ทะเบียนเรือ

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

เป็นผู้ใช้เรือของข้าพเจ้าเพื่อทาการประมง จริง
(

)

