
แบบ ทบ.3-1 

แบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ท ำกำรประมง 
                      เขียนที…่……...……......………...…………………………. 
  ★วันที่……...….เดือน…...….…..………พ.ศ……..……. 
๑. ข้ำพเจ้ำ  
 
 ๑.๑ บุคคลธรรมดำ★ นาย  นาง นางสาว……………..……….................................................................................................... 
อายุ…...........…ปี   ★วัน / เดือน / ปีเกิด                                               
เลขประจ าตัวประชาชน★              
เลขรหัสประจ าบ้าน★ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี★.………....…หมู่ที่★….............ชือ่หมู่บ้าน/ชุมชน...............................ตรอก/ซอย.…………..…….........
ถนน……..……………...............ต าบล/แขวง★…………............................................อ าเภอ/เขต★……….................…………………….…..…......... 
จังหวัด★……....................................…...รหัสไปรษณีย์★……..................................โทรศัพท์.........................................................  
โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................LineID…………...........…...………… E-mail........................................................ 
 

๑.๒ นิติบุคคล  
 ๑.๒.๑ นิติบุคคลประเภท…………….………..........................ชื่อนิติบุคคล★…....................................…............................... 
จดทะเบียนเมื่อ…………..................…ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่★                                                                        
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่★.........................หมู่ที่★………..........…ชือ่หมู่บ้าน/ชุมชน...................................ตรอก/ซอย..….…...…….....…. 
ถนน……..……………...............ต าบล/แขวง★…………............................................อ าเภอ/เขต★……….................…………………….…..…......... 
จังหวัด★……....................................…...รหัสไปรษณีย์★……..................................โทรศัพท์.........................................................  
โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................. LineID ………...........…...………… E-mail........................................................ 

๑.๒.๒ โดย★นายนางนางสาว........……..........….......................................…………….......เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
เลขประจ าตัวประชาชน★              
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่★.…...…หมู่ที่★.................ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน.......................................ตรอก/ซอย………..............…… 
ถนน……..……………...............ต าบล/แขวง★…………............................................อ าเภอ/เขต★……….................…………………….…..…......... 
จังหวัด★……....................................…...รหัสไปรษณีย์★……..................................โทรศัพท์.........................................................  
โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................................. LineID ………...........…...………… E-mail........................................................ 
 
2. กำรประกอบอำชีพอ่ืนที่นอกเหนือจำกกำรท ำประมง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
   1.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า      2.การเกษตรอ่ืนๆ (เช่นท าสวน ปศุสัตว์)     3.ค้าขาย 

  4.รับจ้างทั่วไป                 5.อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................   
 
3. ข้อมูลกำรท ำกำรประมง  

3.1 พ้ืนที่ท าการประมง 
3.1.1 พ้ืนที่ท าการประมงทะเลจังหวัด 1........................................................................................................  

           2.......................................................................................................  
           3........................................................................................................ 
 
 
หมำยเหตุ ให้กรอกข้อมูล ★ ให้ครบถ้วน 
 
 

เลขท่ีค าขอ............................................... 
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3.1.2 พ้ืนที่ท าการประมงน้ าจืด 
  1 : แม่น้ า ล าคลอง ห้วย.....................................................จังหวัด......................................  
  2 : คลองชลประทาน..........................................................จังหวัด......................................  
  3 : อ่างเก็บน้ า เขื่อน...........................................................จังหวัด......................................  
  4 : หนอง บึง.......................................................................จังหวัด......................................     
  5 : อ่ืนๆ ..............................................................................จังหวัด.................................. .... 
 

3.2 เครื่องมือท าการประมง  
3.2.1 เครื่องมือท าการประมงทะเล  

(1).................................................................................(2) ..................................... ............................................ 
(3).................................................................................(4) ................................................................................. 
(5).................................................................................(6) ..................................... ............................................ 
(7).................................................................................(8) ....................................... .......................................... 
(9).................................................................................(10) ................................................................................. 

3.2.2 เครื่องมือท าการประมงน้ าจืด 
(1).................................................................................(2) ..................................... ............................................ 
(3).................................................................................(4) ..................................... ............................................ 
(5).................................................................................(6) .................................................................................  
(7).................................................................................(8) ..................................... ............................................ 
(9).................................................................................(10) .................................... ............................................. 

 
3.3 ข้อมูลการใช้เรือ 

  ไม่ใช้เรือ  
  ใช้เรือ (   ) มีเครื่องกล  (   ) ไม่มีเครื่องกล 

 
4. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบค ำขอขึ้นทะเบียนดังนี้ 

 4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 4.2 หนังสือยินยอมผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผู้เยำว์) 
 4.3 ส าเนาทะเบียนเรือไทยส าหรับท าการประมงและส าเนาใบอนุญาตใช้เรือทีย่ังไม่หมดอายุ  
 4.4 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น หรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตรกร ที่จดแจ้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า
เป็นผู้ท าการประมงจริง (กรณีไม่มีหลักฐำนตำมข้อ 4.3) 
 
 
 
 

 
(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ยื่นค าขอ      
              (................................................................) 
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บันทึกกำรตรวจสอบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ท ำกำรประมง 
           ส านักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

       ส านักงานประมงอ าเภอ........................... 
      จังหวัด........................................................... 
       ส านักงานประมงจังหวัด........................... 
 

  วันท่ี.............................................................. 
 

วันน้ี (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................................................................................................................
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................  ได้มายื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ต่อเจ้าหน้าที่             
ตามแบบค าขอเลขท่ี..............................................................................พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำน ผลกำรตรวจสอบ 

(1)  แบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง 
(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนติิบุคคล ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๖ เดือน (กรณีเป็นนิตบิุคคล) ❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง 
 ❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน 
(3)  หนังสือยินยอมผู้ปกครองหรอืผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผูเ้ยาว์) ❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง 
 ❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน 
(4)  ส าเนาทะเบียนเรือไทยส าหรบัท าการประมงและส าเนาใบอนญุาตใช้เรือที่ไม่หมดอายุ  ❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง 
 ❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน 
(5)  หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือก านัน หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น หรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตรกร ที่จดแจ้งตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพท าการประมงจริง (กรณีไมม่ีหลักฐานว่าเป็นผู้ท าการประมง) 

❑ ถูกต้อง ❑ ไม่ถูกต้อง 
❑ ครบถ้วน ❑ ไม่ครบถ้วน 

นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..................................................ในฐานะเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอขึ้นทะเบียน
ผู้ท าการประมง และเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า 

 ถูกต้องและครบถ้วน   

 ข้อมลูในค าขอขึ้นทะเบียนผู้ท าการประมง ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ..................................................... 

 เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน กล่าวคือ........................................................................................ 
 
โดยได้แจ้งให้ผูย้ื่นค าขอขึน้ทะเบียนผู้ท าการประมง ด าเนินการ  
 แก้ไขเพิ่มเติมค าขอขึ้นทะเบยีนผู้ท าการประมง ภายในวันท่ี................................................................................ 
 จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน..................................................................ภายในวันท่ี............................................... 
 
 

                                                                                  (ลายมือช่ือ)...............................................เจ้าหน้าท่ีรับค าขอ 
                                                                                   ต าแหน่ง.......................................................................... 
                                                                                  (ลายมือช่ือ)......................................................ผู้ยื่นค าขอ 
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เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่รับค ำขอ 
        เอกสารและหลักฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนจึงด าเนินการ 
        ออกใบรับค าขอ เลขที่.......................................ลงวันที่...................................... 
       เอกสารและหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดจึงด าเนินการยกเลิกค าขอ 

 

(ลายมือชื่อ)............................................................ เจ้าหน้าที่รับค าขอ 

                           (..............................................................) 
                                           ต าแหน่ง............................................................ 
                                               วันท่ี  ............................................................... 

 

 
ควำมเห็นประมงจังหวัด 
 

........................................................................................................................................................ .............................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ .............................................  

........................................................................................................................................................ .............................................  
 

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

                                               (..............................................................) 
                                                              ต าแหน่ง........................................................................ 

 วันที่  .................................................................... 
 
 
 
 
 
 


