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คําขอรบัใบอนุญาตทาํการประมงพาณชิย์ 

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

 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ).................................................................................................................. 
  1.1บุคคลธรรมดา เลขประจาํตัวประชาชน                                                          
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................
หมู่ที่...................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถอื..................................................E - mail: ............................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่น (ช่ือ)...............................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด.......................................... 
  1.2 นิติบุคคลประเภท.......................................................... 
ทะเบียนเลขที ่                                                        สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย........ 
สํานักงานใหญต้ั่งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่...................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์..............................เลขหมายโทรศัพท์..........................................  E-mail: .............................................. 
 ๒. ข้อมูลใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่เคยได้รับในปีที่ผ่านมา เลขท่ี........................................................ 
  เครื่องมือที่เคยได้รับอนุญาต................................................................................................................ 
 ๓. มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ในบริเวณ(เลอืกได้เพียง ๑ บริเวณเท่าน้ัน) 
   อ่าวไทย   อันดามัน  
 ๔. เครื่องมือทาํการประมงที่จะขอรับอนุญาต (ขอรับอนุญาตได้เพียง ๑ ชนิดเคร่ืองมือเท่าน้ัน) 
   ประเภทอวนลาก 
    อวนลากคู่ จาํนวน................ปาก ความยาวรวม................. เมตร  
    อวนลากเด่ียว 
            อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ลากกุ้ง) จํานวน.....ปาก ความยาวรวม............ เมตร 
         อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ลากปลา) จํานวน.....ปาก ความยาวรวม............ เมตร 
         อวนลากคานถ่าง จํานวน.......ปาก ความยาวรวม................ เมตร 
   ประเภทอวนล้อมจับ 
    อวนล้อมจับปลากะตัก จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนล้อมจับ (อวนดํา) จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนล้อมจับปลาโอ จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนล้อมจับอ่ืนๆ........................จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
 
 
 
  

เลขที่คําขอ.................................. 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ 

เลขท่ีคําร้อง…………………………………………. 
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   ประเภทอวนครอบ 
    อวนครอบปลากะตัก จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนครอบหมึก จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนครอบอ่ืน (ระบุ)................ จํานวน................ผืน ความยาวรวม............เมตร 
   ประเภทช้อน/ยก 
    อวนช้อน/ยกปลากะตัก จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนช้อนปลาจาระเม็ด จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนช้อน/ยกอ่ืน (ระบุ)...............จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
   ประเภทอวนติดตา 
    อวนลอยปลา จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนจมปู/กุ้ง/หมึก จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
    อวนล้อมติด จํานวน................ผืน ความยาวรวม................. เมตร 
   ประเภทเครื่องมืออวนอ่ืน 
    อวนรุนเคย ความยาวรวม................. เมตร 
   ประเภทเครื่องมือคราด 
    คราดหอยลาย จํานวน................อัน 
    คราดหอยแครง จํานวน................อัน 
    คราดหอยอ่ืน จํานวน................อัน  
   ประเภทเครื่องมือลอบ 
    ลอบปลา จํานวน................ลูก 
    ลอบปู จํานวน................ลูก 
    ลอบหมึก จํานวน................ลูก 
    ลอบหมึกสาย จํานวน................ลูก 
   ประเภทเครื่องมือเบ็ด 
    เบ็ดราว ยาวต้ังแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป จํานวน.......................สาย  
                               ประเภทเครื่องมืออ่ืนๆ 
    เรือประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (เรือป่ันไฟ) จํานวน.......................หน่วย (ลํา) 
    แผงยกปูจักจั่น จํานวน.......................หน่วย (แผง) 
    เครื่องมืออ่ืน (ระบุ)....................................... จํานวน.......................หน่วย 
 ๕. ข้อมูลเรือประมงที่ใช้ประกอบการทําประมงที่ขอรับใบอนุญาต 
  ๕.1 สาํหรบัเคร่ืองมือประมงทีใ่ชเ้รือประมงลําเดียว 
  ชื่อเรือ.............................................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย 

ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส 
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา...............................เมตร ลึก...........................เมตร 
กําลังเคร่ืองจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้าม)ี............................. 
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.)...........................รหัสกล่อง (ID Box)................................. 

  (กรณีเรือ ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป) 
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 ๕.2 สําหรบัเคร่ืองมือประมงอวนลากคู ่
  ชื่อเรือหลกั (เรือปลา)......................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย 

ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส 
ยาวตลอดลํา...........................เมตร กว้างกลางลํา...............................เมตร ลึก............................เมตร 
กําลังเคร่ืองจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้าม)ี............................... 
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.)...........................รหัสกล่อง (ID Box)................................. 

  (กรณีเรือ ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป) 
  ชื่อเรือรอง (เรอืหู)..........................................หมายเลขทะเบียนเรือไทย 

ประเภทเรือ.....................................................ประเภทการใช้..................................................
ใบอนุญาตใช้เรือ หมดอายุวันที่................................................ขนาด.......................................ตันกรอส 
ยาวตลอดลํา..........................เมตร กว้างกลางลํา.................................เมตร ลึก............................เมตร 
กําลังเคร่ืองจักร...................................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) (ถ้าม)ี............................... 
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.)...........................รหัสกล่อง (ID Box)................................. 

  (กรณีเรือ ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป) 
 ๖. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาํขอรับใบอนุญาตดังน้ี 

๖.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต พร้อมบัตรตัวจริงมาแสดง 
(ที่ยังไม่หมดอายุ) 

๖.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและหลักฐานแสดง 
      วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
๖.3 สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดงหรือเอกสาร

หลักฐานที่หน่วยงานเจ้าของกฎหมายออกให้ (ใบอนุญาตใช้เรือต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 
30 วันในวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต) 

6.4 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีที่มีการมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท  

6.5 สําเนาใบอนุญาตทําการประมงในปีการประมงที่ผ่านมา(ถ้ามี) 
๖.6 สาํเนาแบบรายงานการติดต้ังระบบติดตามเรือ(กรณีขนาด ๓๐ ตันกรอสข้ึนไป) 
๖.7 รูปถ่ายของเรือประมงและเคร่ืองมือทําการประมงที่เห็นรายละเอียดชัดเจน 

(ไม่เกิน ๖ เดือน) จํานวน 4 รูปดังน้ี 
           1) รูปหัวเรือที่เห็นทะเบียนเรือและช่ือเรือประมง จํานวน 1 รูป 
           2) รูปเรือเต็มลําด้านซ้าย จํานวน 1 รูป 
           ๓) รูปเรือเต็มลําด้านขวา จํานวน 1 รูป 
           ๔) รูปเคร่ืองมือทําการประมงที่ขออนุญาตซึ่งอยู่บนเรือประมง จํานวน 1 รูป 

๖.๘ หลักฐานทีแ่สดงถึงสิทธิครอบครองในเรือประมงจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
(กรณีผู้ขอรับอนุญาตไม่ใช่เจ้าของเรือ) 

๖.9 หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอฯ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมน้ี เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐาน

ที่ถูกต้อง ครบถว้น ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ   
(ลายมือช่ือ)...............................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ

(................................................................) 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคําขอรบัใบอนญุาต 
       ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน  
       ออกใบรับคําขอให้ผู้ขอรับใบอนุญาต เลขที่.......................................ลงวันที่...................................... 
       ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดหลักฐาน ได้แก่ ...................... 
........................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ 

(ลายมือช่ือ)......................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
ตําแหน่ง............................................................ 

หลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณาอนญุาต 
      ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
      ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 
      ผู้ขอรับใบอนุญาตมีกรรมสิทธ์ิหรือสทิธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมง 
      เรือประมงไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่อธิบดีหรือรัฐมนตร ี

ประกาศตามมาตรา 94 วรรคสอง หรือมาตรา 116 
        เรือประมงเป็นเรือขนาดต้ังแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรอืเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์มีกําลังแรงม้าถึงขนาดที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด 
      เรือประมงเป็นเรือที่จดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และใบอนุญาตใช้เรือสําหรับทําการประมง 
      ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทยและมอีายุเหลืออยู่ไมน้่อยกว่า 30 วันในวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

มีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
 Organization) กําหนด 

        เครื่องมือทําการประมงไม่เป็นเคร่ืองมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทําการประมงตามมาตรา 67 มาตรา 68 หรือมาตรา 69 
       มีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศตามมาตรา 81 (1) 
ความเหน็ผูต้รวจสอบ  เห็นควรอนุญาตเน่ืองจาก ................................................................................. 
    ไม่เห็นควรอนุญาต เน่ืองจาก ............................................................................. 

(ลายมือช่ือ)...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตําแหน่ง ............................................................. 

คําสั่งผู้มีอํานาจลงนาม 
       อนุญาต 
       ไม่อนุญาต เน่ืองจาก.........................................................................................................  

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่
       มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้รับคําขอ แล้วตามหนังสอื ที่...........ลงวันที่...................... 
       ออกใบอนุญาตแล้ว เลขท่ี.................................ลงวันที่...................เดือน..............................พ.ศ. ......................... 
 และเก็บเงินค่าธรรมเนียมและอากรการประมงแล้วตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่................เลขที่.................................

ลงวันที่...................เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 



เลขที่..
เครื่องห

 
เลขประจ
อายุ.......
อําเภอ...
ใช้เครื่อง
ลักษณะ.
จํานวน..
พ้ืนที่ในก
ปริมาณสั
ห้วงเวลา
โดยใช้เรอื
ประเภทเ
ขนาด.....
กําลังเครื่
รหัสอุปก
โดยใช้ร่ว
ช่ือ.........
 
ใบอนุญา
 

 
 
 
 
 
 
เง่ือนไข 
..............
 

................
หมายประจ

  อนุญาตให้.
จําตัวประชาช
...........ปี สัญช
.....................
มือทําการประ
......................
.....................
การทําการประ
สตัว์นํ้าสูงสุดที
าทําการประม
อประมงชื่อ...
เรือ................
...................ตั
รื่องจักร..........
กรณ์ติดตามเรื
วมกับเรือประม
.....................

าตน้ีใหใ้ช้ได้ต้ัง
  

  
  
  

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

.......... 
จําเรอืประม

.....................
ชน/นิติบุคคล 
ชาติ..............
..................จงั
ะมง ประเภท
.....................
.....................
ะมง...............
ที่อนุญาตให้ทาํ
ง...................
.....................
.....................
ันกรอส ยาวต
.....................
อประมง (Se
มง  
........ เลขทะ

งแต่ วันที่.......
 

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

ใบอนญุ

มง............

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

..........บ้านเลข
งหวัด............
.....................
.....................
..... ความยาว
.....................
าการประมง..
.....................
.....................
.......ประเภทก
ตลอดลํา........
................แรง
erial No.)...

เบียนเรอืไทย

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

 
    
 

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

ญาตทําการ

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

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

ขที่................
.....................
......................
.....................
วรวม.............
.....................
.....................
......................
...........เลขทะ
การใช้...........
................เมต
งม้า  
.....................

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

............ถึงวัน

ลงช่ือ.....
      (...

ตําแหน่ง.......
   วันที่.

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

 

ประมงพาณ

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

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

........หมู่ที่.....

....... 
....................ช
......................
.....................
.....................
.....................
.....................
ะเบียนเรือไทย
.....................
ตร กว้างกลาง

.................รหั

.............เครือ่

ที่..................

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

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

ณิชย์ 

.. 

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

.........ตําบล...

ชนิด...............
......................
................เมต
.....................
.....................
.....................
ย....................
.....................
ลํา.................

หัสกล่อง (ID 

งหมายประจาํ

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

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

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

 รหั

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

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

.....................
.....................
ตร 
.............  
............  
............ 
.....................
......................
.......เมตร ลึก

Box)...........

ําเรือ.............

..........   

..ผู้อนุญาต 
..) 
..... 
... 

.... 

ัสการไดร้บั

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

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

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

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

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

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

บ 

...... 

....... 

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

.เมตร 

....... 

...... 



 
 

 
 

คําขอโอนใบอนญุาตทาํการประมงพาณชิย์ 
         เขียนที.่................................................................ 

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

 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)................................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน 
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail: ..................................................................... 
 2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ เลขที่............................................................ 
ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่...........................................มีความประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
ดังกล่าวให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน 
เก่ียวข้องเป็น  บุพการี   คู่สมรส   ผู้สืบสันดาน  ของข้าพเจ้า 
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท์มือถือ......................................................................  E-mail: ..................................................................... 
 3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาต ดังน้ี 
  3.1 ใบอนญุาตทําการประมงพาณิชย์ที่จะขอโอน 
  3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้โอน และผูร้ับโอน พร้อมตัวจริงมาแสดง 
  3.๓ สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดง 
  3.๔ หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมงของเจ้าของกรรมสิทธ์ิเรอืประมง 
  ๓.๕ หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้เยาว์) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอโอนตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมน้ี เป็นข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานที่ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

 
 (ลายมือช่ือ)...............................................................ผู้โอน (ลายมือช่ือ)..........................................................................ผู้รับโอน 
                           (.................................................................)                            (...........................................................................) 
 
 (ลายมือช่ือ)................................................................พยาน (ลายมือช่ือ).............................................................................พยาน 
                          (..................................................................)                             (............................................................................) 
 

 

เลขที่คําขอ................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ 

  

เลขท่ีคําร้อง…………………………………………. 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
การตรวจสอบคาํขอโอน 
       ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนแล้ว ถูกต้องครบถ้วน 
       ออกใบรับคําขอโอนให้ผู้ขอโอน เลขที.่......................................ลงวันที่...................................... 
       ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอโอนใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่  
................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่............................................. 
 

(ลายมือช่ือ)..........................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ
ตําแหน่ง............................................................. 

ความเหน็พนกังานเจ้าหน้าที ่
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า 
       ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตมีสิทธิทําการประมงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
       ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 
       ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตมีกรรมสทิธ์ิ หรือ สิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมง 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 
(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
คําสั่ง 
       อนุญาต 
 
       ไม่อนุญาต เน่ืองจาก.........................................................................................................  

 
(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 
หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่
 

ดําเนินการโอนแล้ว เมื่อวันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ. .......................และ 
          เก็บเงินค่าธรรมเนียมการโอนแล้วตามใบเสร็จรับเงิน   เล่มที.่.......................เลขท่ี.................................. 

ลงวันที่ .......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 
มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอโอนแล้วตามหนังสือ ที่...............ลงวันที่............... 

 
(ลายมือช่ือ)................................................................... 

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



 
 
 

 
 

คําขอรบัใบแทนใบอนญุาตทาํการประมงพาณชิย์ 
   

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

 ๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)..................................................................................................................
   1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน 
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ที่อยู่ เลขที.่..........ตรอก/ซอย.........................ถนน..................................... 
หมู่ที.่..................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................. จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์มือถือ.................................................. E - mail: ............................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่น (ช่ือ)...............................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด.......................................... 
  1.2 นิติบุคคล ประเภท.......................................................... 
ทะเบียนเลขที ่
สํานักงานใหญต้ั่งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่................... 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์.............................. เลขหมายโทรศัพท์..........................................  E-mail: .............................................. 
 ๒. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ เลขที่............................................................ 
ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่...........................................ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวได้ 
 สูญหาย         ถูกทําลาย ชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ คือ............................................................................ 
.................................................................................................................................................................................ฉะน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงประสงค์ขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นหลักฐานต่อไป 

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังน้ี 
   ๓.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มตัวจริงมาแสดง 
   ๓.2 หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ้านของ
   ผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ (กรณทีี่มกีารมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
   ๓.๓ บันทึกแจ้งความ ลงวันที่............................................ของ............................................................ 
   ๓.๔ ใบอนญุาตทําการประมงพาณิชย์ที่ชํารุด 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอฯ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมน้ี เป็นข้อมูลและเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้อง ครบถว้น ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ   
 
    

 

(ลายมือช่ือ).............................................................................ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ 
 

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

 
 
 

เลขที่คําขอ.................................. 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ 

  

เลขท่ีคําร้อง…………………………………………. 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
การตรวจสอบคาํขอใบแทน 
       ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อมลูการได้รับอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ถกูต้องครบถ้วน  
       ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อมลูการได้รับอนุญาตและเอกสารหลักฐาน ไมถู่กต้องครบถ้วน ได้แก่  
................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่............................................. 
 

(ลายมือช่ือ)...........................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
ตําแหน่ง........................................................... 

 
ความเหน็พนกังานเจ้าหน้าที ่

       เห็นควรออกใบแทน 
       ไม่เห็นควรออกใบแทน เน่ืองจาก................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................  

 
     (ลายมือช่ือ)...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ตําแหน่ง....................................................... 
 
คําสั่ง 
 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เน่ืองจาก.........................................................................................................  
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 
 
 
หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่
 ออกใบแทนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .......................
 และเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประมงแล้วตามใบเสร็จรับเงิน   เลม่ที.่...................เลขที่.......................... 
 ลงวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. .............................. 
 มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว 
 ตามหนังสือ ที่.........................................ลงวันที่................................................................ 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
    ตําแหน่ง........................................................................ 


