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เรื่อง  แบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนญุาต  ค าขอต่อระยะเวลาท าการประมง  ค าขอเพ่ิมเครือ่งมือ 
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ค าขอแกไ้ขรายการในใบอนญุาต  ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ค าขอเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที ่

ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกนา่นน้ าไทย 
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อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑6  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมง
นอกน่านน้ าไทย  พ.ศ.  ๒๕62  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เรื่อง  แบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอ 
ต่อระยะเวลาท าการประมง  ค าขอเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง  ค าขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ 
ท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง  ค าขอแก้ไขรายการในใบอนญุาต  ค าขอรับใบแทนใบอนญุาต  
ค าขอเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย  พ.ศ.  2562  ลงวันที่  25  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖2 

ข้อ 2 แบบค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  ค าขอต่อระยะเวลาท าการประมง  ค าขอเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง  ค าขอเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง   
ค าขอเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย  ค าขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต  
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  และเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ประกอบในการยื่นค าขอ  ให้เป็นไปตามแบบ 
ที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒



 

 

 

 

ค ำขอรับใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย 
 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืน ๆ ).................................................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ชื่อ- สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Ms./Mss./Company/Ltd./Other)…………………………………………………………….. 
     1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ าตัวประชาชน      
อายุ ….......... ปี สัญชาติ ....................... โทรศัพท์มือถือ .............................. E – mail ...........................................  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาไทย) เลขที.่.................... ตรอก/ซอย ................................ ถนน .............................. 
หมู่ที่.................. ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................ 
รหัสไปรษณีย ์.......................  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) เลขที.่.................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ........................... 
หมู่ที.่................. ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด ............................ 
รหัสไปรษณีย ์....................... 
     1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท ...................................................................................................... ........................  
ทะเบียนเลขที่      สัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย...........   
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.................. ตรอก/ซอย........................... ถนน...................................... หมู่ที่...................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์.................................เลขหมายโทรศัพท์...................................... E-mail: .............................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาอังกฤษ) เลขที.่.........ตรอก/ซอย........................ถนน..........................หมู่ที่........
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...........................รหสัไปรษณีย์ ........................ 
2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ).............................................................. ..............................................
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน                                                              
โทรศัพท์มือถือ........................................................................................................................................ ....................... 
3. มีความประสงค์จะขออนุญาตท าการประมง 
     3.1 ในเขตทะเลหลวง   

                มหาสมทุรอินเดีย ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) 
                    คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)  
                    ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต ้(SIOFA)  
             มหาสมุทร...................................................................................................................................... 

              ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ระบุชื่อ 
                    .................................................................................................................................................................................. 
              ทะเลหลวงนอกการบริหารจัดการขององค์การระหว่างประเทศ 
 
 
 

เลขท่ีค าขอ.............................................. 
วันที่........................................................ 
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับค าขอ) 

เลขทีค่ าร้อง............................................ 

 แบบ คนท. 01 
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 3.2 ในเขตรัฐชายฝั่ง 
                บริเวณรัฐชายฝัง่ของประเทศ................................................................................................................... 
พ้ืนทีท่ าการประมงบริเวณ.................................................................................................................................. ........... 
ละติจูด....................................... ถึง................................. ลองจิจูด.......................... ถึง............................................... 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่............................................... ถึงวันที่.......................................................................................... 
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลงเลขที่...........................................ออกโดย....................................................... 
4. เครื่องมือท าการประมงที่จะขอรับอนุญาต (กรณีขออนุญาตในเขตทะเลหลวง ขอได้ไม่เกินสองเครื่องมือ  
โดยระบุเครื่องมือหลักได้เพียงหนึ่งชนิด ให้ระบุเครื่องมือท าการประมงรองได้เพียงเบ็ดมือ) 
      4.1 ประเภทเครื่องมือท าการประมงหลัก 
                 4.1.1 ประเภทเครื่องมอืท าการประมง............................................................................................ 
     ชนิดเครื่องมือ....................................................................... ..................................................................................... 
     จ านวน................................... ความยาว......................................เมตร 
                               อุปกรณ์ช่วยท าการประมง     ไม่มี     มี ประกอบด้วย  
                 แพล่อปลา       
                         แพประจ าที่ (AFAD) จ านวน.....................................................    
                       แพลอยอิสระ (DFAD) จ านวน................................................... 
              ทุ่นสัญญาณ 
                            ทุ่นวิทยุ จ านวน........................................................................ 
                            ทุ่นดาวเทียม จ านวน................................................................ 
                          ทุ่นเรดาร์ จ านวน..................................................................... 
                         เรือขนาดเล็กที่เป็นส่วนประกอบในการท าการประมงที่บรรทุกออกไปกับเรือประมง 
                                    จ านวน..................................................... ........ล า 
                         อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................................................................................... 
                   4.1.2 ประเภทเครื่องมอืท าการประมง...................................................................................... 
ชนิดเครื่องมือ............................................................................................................................................... ............... 
จ านวน................................... ความยาว......................................เมตร 
                               อุปกรณ์ช่วยท าการประมง       ไม่มี        มี ประกอบด้วย  
                      แพล่อปลา       
                       แพประจ าที ่(AFAD) จ านวน .....................................................    
                                  แพลอยอิสระ (DFAD) จ านวน ................................................... 
                      ทุ่นสัญญาณ 
                               ทุ่นวิทย ุจ านวน........................................................................      
                             ทุ่นดาวเทียม จ านวน................................................................ 
                           ทุ่นเรดาร์ จ านวน...................................................................... 
                     เรือขนาดเล็กท่ีเป็นส่วนประกอบในการท าการประมงที่บรรทุกออกไปกับเรือประมง 
                                     จ านวน.............................................................ล า 
                                      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................................................................ ......................................  
      4.2 ประเภทเครื่องมือท าการประมงเสริม (เบ็ดมือ) 
หมายเหตุ : กรณีที่ขออนุญาตพ้ืนที่ท าการประมงในเขตรัฐชายฝั่งขอเครื่องมือเกินกว่าแบบค าขอ ให้จัดท าเป็นเอกสาร
แนบเพ่ิมเติม โดยมีข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อ 4.1 
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5. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินเพียงพอในการท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ซึ่งไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 
    ใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (Bank Statement) จ านวน.......................................................บาท 
          ธนาคาร................................................................... สาขา.............................................................................. 
    หลักทรัพย์ อ่ืน ๆ ที่สามารถก าหนดจ านวนได้แน่นอน เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์  เป็นต้น  
          (หากเป็นเรือประมง ต้องมิใช่เรือประมงที่น ามาขออนุญาตฯ ตามค าขอฉบับนี้) 
          โฉนดที่ดิน เลขท่ี...................................................    
              มูลค่าตามราคาประเมิน.....................................................................................................................บาท 
              หน่วยงานผู้ประเมินราคา........................................................................................................................................... 

          เรือชื่อ...................................................................... เลขทะเบียน  
              มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................  
              หน่วยงานผู้ประเมินราคา ......................................................................................................................................... 
          ระบ.ุ......................................................................................................................................................... 
              มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................  
              หน่วยงานผู้ประเมินราคา........................................................................................................................................... 

          ระบุ.......................................................................................................................................................... 
              มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................... ............. 
              หน่วยงานผู้ประเมินราคา........................................................................................................................................... 

          ระบุ.......................................................................................................................................................... 
              มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................ 
              หน่วยงานผู้ประเมินราคา........................................................................................................................................... 

       ระบุ.......................................................................... ................................................................................ 
              มูลค่าตามราคาประเมิน............................................................................................................................ 
              หนว่ยงานผู้ประเมินราคา........................................................................................................................................... 

รวมมูลค่าหลักทรัพยท์ั้งสิ้น.........................................................................................................................บาท 
6. เรือประมงท่ีใช้ท าการประมง ดังนี้ 
     ส าหรับเครื่องมือประมงที่ใช้เรือประมงล าเดียว  
          ชื่อเรือ (ภาษาไทย) .................................................. ชื่อเรือ (ภาษาอังกฤษ) ................................................... 
หมายเลขทะเบียน  ขนาด.......................ตันกรอส วัสดุเรือ................. 
หมายเลข IMO (ถ้ามี)……….………..……………………………………….. สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี)......... ...................  
ธงเรือเดิม (ถ้ามี) ..................... ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) ..................................... ชื่อท่าจดทะเบียน ................................... 
ความยาวเรือตลอดล า .................................เมตร ก าลงัเครื่องยนต์ ....................................กิโลวตัต์ 
กรณีท าการประมงในเขตทะเลหลวงโปรดระบ ุ
ความจุรวมห้องเก็บสัตว์น้ า ....................... ลูกบาศก์เมตร หรือ .......................... ตัน 
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร  
       Inmarsat A         Inmarsat B         Inmarsat C        จ านวน ...........................หมายเลข 
    หมายเลขท่ี 1            หมายเลขท่ี 2                              หมายเลขท่ี 3  

 ,  ,  
       อ่ืน ๆ (ระบุเครือข่ายดาวเทียมท่ีใช้งาน).........................................................................................................
หมายเลข....................................................................................................................................................................... 
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    ส าหรับเครื่องมือประมงอวนลากคู่  
         ชื่อเรือล าที่ 1 ชื่อเรือ (ภาษาไทย) ....................................... ชื่อเรือ (ภาษาอังกฤษ) ........................................ 
หมายเลขทะเบียน  ขนาด.......................ตันกรอส วัสดุเรือ................................. 
หมายเลข IMO (ถ้ามี)……….………..……………………………………….. สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี).........................................  
ธงเรือเดิม (ถ้ามี) ..................... ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) ..................................... ชื่อท่าจดทะเบียน ..................................... 
ความยาวเรือตลอดล า .................................เมตร ก าลังเครื่องยนต์ ....................................กิโลวัตต์ 
กรณีท าการประมงในเขตทะเลหลวงโปรดระบ ุ
ความจุรวมห้องเก็บสัตว์น้ า ....................... ลูกบาศก์เมตร หรือ .......................... ตัน 
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร  
       Inmarsat A         Inmarsat B         Inmarsat C        จ านวน ...........................หมายเลข 
    หมายเลขท่ี 1            หมายเลขท่ี 2                              หมายเลขท่ี 3  

 ,  ,  
      อ่ืน ๆ (ระบุเครือข่ายดาวเทียมท่ีใช้งาน)...........................................................................................................
หมายเลข....................................................................................................................................................................... 
 ชื่อเรือล าที่ 2 ชื่อเรือ (ภาษาไทย) .................................... ชือ่เรือ (ภาษาอังกฤษ) ......................................... 
หมายเลขทะเบียน  ขนาด.......................ตันกรอส วัสดุเรือ................................. 
หมายเลข IMO (ถ้ามี)……….………..……………………………………….. สัญญาณเรียกขาน (ถ้ามี).........................................  
ธงเรือเดิม (ถ้ามี) ..................... ชื่อเรือเดิม (ถ้ามี) ..................................... ชื่อท่าจดทะเบียน ..................................... 
ความยาวเรือตลอดล า .................................เมตร ก าลังเครื่องยนต์ ....................................กิโลวัตต์ 
ความจุรวมห้องเก็บสัตว์น้ า ....................... ลูกบาศก์เมตร หรือ .............................ตัน 
ประเภทเครื่องมือสื่อสาร  
       Inmarsat A         Inmarsat B         Inmarsat C        จ านวน ...........................หมายเลข 
    หมายเลขท่ี 1            หมายเลขท่ี 2                              หมายเลขท่ี 3  

 ,  ,  
      อ่ืน ๆ (ระบุเครือข่ายดาวเทียมท่ีใช้งาน)...........................................................................................................
หมายเลข....................................................................................................................................................................... 
7. ชื่อผู้ควบคุมเรือประมงล าที่ 1 ............................................................................................................................... 
    เลขประจ าตัวประชาชน      

    ชื่อผู้ควบคุมเรือประมงล าที่ 2 (กรณีเรือลากคู่) .................................................................................................... 
    เลขประจ าตัวประชาชน      

8. ผู้ขอรับอนุญาตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือประมงล าอ่ืน    ไม่มี   มี   
    เรือประมงไทย 
      1. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน   
      2. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน   
      3. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน   
      4. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน   
      5. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน   
      6. เรือชื่อ.......................................... เลขทะเบียน  



- ๕ - 

  เรือประมงสัญชาติอ่ืน 
      1. เรือชื่อ........................................... เลขทะเบียน......................................... ประเทศ.....................................  
 ประเภทการใช้................................................................. 
      2. เรือชื่อ........................................... เลขทะเบียน......................................... ประเทศ.....................................  
 ประเภทการใช้................................................................. 
      3. เรือชื่อ........................................... เลขทะเบียน......................................... ประเทศ.....................................  
 ประเภทการใช้................................................................. 
      หมายเหตุ : กรณีท่ีมีเรือเกินกว่าแบบค าขอ ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบเพ่ิมเติม โดยมีข้อมูลตามที่ปรากฏในข้อ 8 
9. ข้าพเจ้าไดแ้สดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้ 

   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน ที่น ามาแสดง (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
   (2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 

    (กรณีที่เปน็นิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
   (3) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
   (4) ใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (Bank Statement) (กรณีใช้ Bank Statement เป็นหลักฐาน           

    ทางการเงิน) 
   (5) หลักฐานการประเมินราคาของหลักทรัพย์อ่ืน (กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ที่มิใช่ Bank Statement) หรือ     

หลักทรัพย์อ่ืนที่มีการระบุมูลค่าสินทรัพย์ 
   (6) ส าเนาหลักฐานการได้รับหมายเลข IMO (กรณีเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ               

(International Maritime Organization) ก าหนด)  
   (7) หนังสือยินยอมให้ใช้เรือ ในกรณีที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วม 

          (8) ส าเนาหลักฐานแสดงการได้สิทธิในการท าการประมงในเขตรัฐชายฝั่งที่ขอรับอนุญาต (กรณีขออนุญาต 
    ในเขตรัฐชายฝั่ง) 

     (9) ใบแสดงคุณลักษณะของเรือ (Ship Particulars) (ในกรณีขออนุญาตในเขตทะเลหลวง)   
     (10) ภาพถ่ายเรือประมง เครื่องมือท าการประมง ตามท่ีระบุในค าขอรับใบอนุญาต โดยมีรายละเอียด 

             ชัดเจน (ภาพถ่ายเรือต้องเป็นปัจจุบัน โดยภาพพิมพ์สี ขนาด 3 x 5 นิ้ว พร้อมไฟล์ดิจิทัล) ดังนี้ 
                1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จ านวน ๑ รูป  
                2) ภาพหัวเรือท่ีเห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ จ านวน ๑ รูป 
                3) ภาพถ่ายเรือเต็มล าด้านขวา จ านวน ๑ รูป 
                4) ภาพถ่ายเรือเต็มล าด้านซ้าย จ านวน ๑ รูป 
                5) ภาพถ่ายด้านท้ายเรือ จ านวน 1 รูป  
                6) ภาพหรือส าเนาแบบแปลนที่แสดงรายละเอียดของโครงสร้างเครื่องมือท าการประมง (เฉพาะ  
                          อวนล้อมจับ อวนลาก และอวนติดตา) 

              (7) ส าเนาแบบแปลนเรือท่ีแสดงรายละเอียดห้องเก็บสัตว์น้ า ในกรณีขออนุญาตในเขตทะเลหลวง 
     (11) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ระบ ุ................................................................................................................ 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 
           (ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ 
           (.......................................................) 



 
 
 
                  ต าแหน่ง 

ใบอนญุาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 

เลขที่..............................................................................                                

เครื่องหมายประจ าเรือประมง............................................ หมายเลข IMO..................................................... 

            อนุญาตให้....................................................................................................................................................                                                                                                         
เลขประจ าตัวประชาชน/นิติบุคคล  
          ใช้เครื่องมือท าการประมง                                                                

1. ประเภท................................................................... ชนดิ........................................................................ 
     จ านวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร   
 2. ประเภท................................................................... ชนดิ........................................................................ 
     จ านวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร 

3. ประเภท................................................................... ชนดิ........................................................................ 
     จ านวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
 พ้ืนที่ท าการประมงในเขต.............................................................................................................................                                                                               
.......................................................................... .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ................... 
................................................................................................................................................................................... 

   โดยใช้เรือประมงชื่อ................................. เลขทะเบียนเรือไทย...................................................................
ประเภทเรือ............................... ประเภทการใช้................................................ ยาวตลอดล า...........................เมตร
กว้างกลางล า..........................เมตร ลึก.........................เมตร ขนาด..............ตันกรอส วัสดตุัวเรือ.............................                
สัญญาณเรียกขาน ............................................ 

กรณีเรือลากคู่ โดยใช้ร่วมกับเรือประมง ชื่อ.......................................... เลขทะเบียนเรือไทย..........................                                                                                                    
เครือ่งหมายประจ าเรือ........................................................................... ............. 

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................................ ถึงวันที่................................................................                                                   
 
  

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุญาต 
              (............................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................                                           

วันที่...............................................................                                        
เงื่อนไข 
......................................................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

 

             



- ๒ - 

 
 
 
 
 

บันทึกท้ายใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 
เลขที ่                                                                    - 
เครื่องหมายประจ าเรือประมง                                        .    
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

 
 
                  ต ำแหน่ง 

Oversea Fishing License 
 

Fishing License Number................................................................. 
Marking of fishing vessel............................................... IMO number............................................................... 

            License is granted to ....................................................................................................... .....................                                                                                                         
Identification number/Corporation  
           Fishing gear used                                                                

1. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................ 
     Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters 

2. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................ 
     Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters 

3. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................ 
     Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters 

Fishing area ...............................................................................................................................................                                                                               
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ................... 

Name of fishing vessel ..................................... Thai Vessel registration number.........................…. 
Type of vessel ..............................................Type of deployment ..................................................................  
Length overall............meter, Breadth.............meter, Depth...............meter, Gross tonnage.............tons 
Material of vessel hull ....................................................... Call sign .............................................................. 

In case of pair-trawler vessel ,operated in association with fishing vessel ,name ..................... 
Thai Vessel registration number ........................................ Marking of fishing vessel ………………..……………. 

This permit is valid from Date (dd.mm.yy) ...................................... to (dd.mm.yy) ...................................  
 

 
Signature ...........................................Competent official 

          (............................................................) 
Position .......................................................................                                            

Date (dd.mm.yy) ............................................                                        
Condition 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

             



- ๔ - 

 
 
 
 

Attached Document To Over Sea Fishing License 
Fishing License Number .................................................................                                
Marking of fishing vessel ......................................................    
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                  ต าแหน่ง 

ใบอนญุาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 

เลขที่..............................................................................                                

เครื่องหมายประจ าเรือประมง............................................ หมายเลข IMO..................................................... 

            อนุญาตให้....................................................................................................................................................                                                                                                         
เลขประจ าตัวประชาชน/นิติบุคคล  
          ใช้เครื่องมือท าการประมง                                                                

1. ประเภท................................................................... ชนดิ........................................................................ 
     จ านวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร   
 2. ประเภท................................................................... ชนดิ........................................................................ 
     จ านวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร 

3. ประเภท................................................................... ชนดิ........................................................................ 
     จ านวนไม่เกิน................................................. ความยาวไม่เกิน...................................................... เมตร
 พ้ืนที่ท าการประมงในเขต.............................................................................................................................                                                                               
.......................................................................... .......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ................... 
................................................................................................................................................................................... 

   โดยใช้เรือประมงชื่อ................................. เลขทะเบียนเรือไทย...................................................................
ประเภทเรือ............................... ประเภทการใช้................................................ ยาวตลอดล า...........................เมตร
กว้างกลางล า..........................เมตร ลึก.........................เมตร ขนาด..............ตันกรอส วัสดตุัวเรือ.............................                
สัญญาณเรียกขาน ............................................ 

กรณีเรือลากคู่ โดยใช้ร่วมกับเรือประมง ชื่อ.......................................... เลขทะเบียนเรือไทย..........................                                                                                                    
เครือ่งหมายประจ าเรือ........................................................................... ............. 

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................................ ถึงวันที่................................................................                                                   
 
  

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุญาต 
              (............................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................                                           

วันที่...............................................................                                        
เงื่อนไข 
......................................................................................................................................................... ...........................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

 

             



- ๒ - 

 
 
 
 
 

บันทึกท้ายใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 
เลขที ่                                                                    - 
เครื่องหมายประจ าเรือประมง                                        .    
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

 
 
                  ต ำแหน่ง 

Oversea Fishing License 
 

Fishing License Number................................................................. 
Marking of fishing vessel............................................... IMO number............................................................... 

            License is granted to ....................................................................................................... .....................                                                                                                         
Identification number/Corporation  
           Fishing gear used                                                                

1. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................ 
     Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters 

2. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................ 
     Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters 

3. Type of fishing gear ............................................ Kind of fishing gear............................................ 
     Number limited...................................... Total length limited......................................... Meters 

Fishing area ...............................................................................................................................................                                                                               
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................... ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ................... 

Name of fishing vessel ..................................... Thai Vessel registration number.........................…. 
Type of vessel ..............................................Type of deployment ..................................................................  
Length overall............meter, Breadth.............meter, Depth...............meter, Gross tonnage.............tons 
Material of vessel hull ....................................................... Call sign .............................................................. 

In case of pair-trawler vessel ,operated in association with fishing vessel ,name ..................... 
Thai Vessel registration number ........................................ Marking of fishing vessel ………………..……………. 

This permit is valid from Date (dd.mm.yy) ...................................... to (dd.mm.yy) ...................................  
 

 
Signature ...........................................Competent official 

          (............................................................) 
Position .......................................................................                                            

Date (dd.mm.yy) ............................................                                        
Condition 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

             



- ๔ - 

 
 
 
 

Attached Document To Over Sea Fishing License 
Fishing License Number .................................................................                                
Marking of fishing vessel ......................................................    
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                              (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ใบรับค ำขอใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง........................................................................................................... 
 หมายเลขค าขอ…………………………...............................................................……………. 
 วันที่รับค าขอ…………………......................................................….………........….………... 

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ....................................................................... ......................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ............................................................................................ 
 พ้ืนที่ท าการประมง 
  ในเขตทะเลหลวง   
       มหาสมุทรอินเดียภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO 
                             IOTC        SIOFA 
       มหาสมุทร...........................................  ภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO                                                                                                                                                                                
น                                                        นอกการบริหารจัดการของ RFMO 
  ในเขตรัฐชายฝั่ง 
       ของประเทศ ................................................. บริเวณ ............................................... 
 ชนิดเครื่องมือหลัก............................................................................ ................................. 
 ชนิดเครื่องมือท าการประมงเสริม....................................................................................... 
 โดยใช้เรือประมงชื่อ..............................................เลขทะเบียนเรือ..................................... 
 คู่กับเรือ (กรณีลากคู่) ........................................ เลขทะเบียนเรือ..................................... 
 ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................... 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ........................................................................................................ 

                                   ลงชื่อ.............................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ................................................... ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 

                                                                                 (ส ำหรับผู้ขอรบัอนุญำต) 

  ใบรับค ำขอใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง........................................................................................................ 
 หมายเลขค าขอ…………………………............................................................……………. 
 วันที่รับค าขอ…………….....................................................………………........….………... 

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ........................................................ ..................................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  .......................................................................................... 
 พ้ืนที่ท าการประมง 
  ในเขตทะเลหลวง   
       มหาสมุทรอินเดียภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO 
                             IOTC        SIOFA 
       มหาสมุทร....................................  ภายใต้การบริหารจัดการของ RFMO                                                                                                                                                                                
น                                                   นอกการบริหารจัดการของ RFMO 
  ในเขตรัฐชายฝั่ง 
       ของประเทศ .......................................... บริเวณ ...............................................  
 ชนิดเครื่องมือหลัก.................................................................................................  
 ชนิดเครื่องมือท าการประมงเสริม....................................................... 
 โดยใช้เรือประมงชื่อ...........................................เลขทะเบียนเรือ................................ 
 คู่กับเรือ (กรณีลากคู่) ...................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 
 ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................................ 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ.................................................................................................. 

                                   ลงชื่อ.............................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ................................................... ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 



 

 

 

 
 

 

ค ำขอต่อระยะเวลำท ำกำรประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท ำกำรประมงที่อนุญำตให้ใช้ท ำกำรประมง  
เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ท ำกำรประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ท่ีประสงค์จะท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย  

 
เขียนที่............................................................ 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ)....................................................................ผู้ขอรับอนุญาต 
         1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ าตัวประชาชน                                                          
อายุ..........ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน...................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: .................................................................. 
         1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................................. ......................................... 
ทะเบียนเลขที่                                                          ส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย........ 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมู่ที่....................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต............................ ...........จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์............................เลขหมายโทรศัพท์................................ ...E-mail: ............................................... 
2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ ).......................................................................... .........................
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน                                                      
โทรศัพท์มือถือ.................................................................. 
3. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย เลขที่........................................................................................... 
4. มีความประสงค์ 
         4.1 ขอต่อระยะเวลาท าการประมงนอกน้ าน่านไทย ในเขตรฐัชายฝั่ง 
                เป็นระยะเวลาท าการประมงตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่..................................... 
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลง เลขท่ี.........................................ออกโดย.......... ...................................... 
         4.2 ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 
                เป็นประเภทเครื่องมือท าการประมง................................................................................................. 
ชนิด................................................................................................................ ....................................................... 
จ านวน..................................................................ความยาว........................................................................เมตร 
               อุปกรณ์ช่วยท าการประมง        ไม่มี       มี ประกอบด้วย  
                     แพล่อปลา       
                           แพประจ าที่ (AFAD) จ านวน .....................................................    
                           แพลอยอิสระ (DFAD) จ านวน ................................................... 
                      ทุ่นสัญญาณ 
                           ทุ่นวิทยุ จ านวน..........................................      ทุน่ดาวเทียม จ านวน........................... 
                           ทุ่นเรดาร์ จ านวน.............................................................................. 
 

เลขทีค่ าร้อง............................................ 

เลขที่ค าขอ.............................................. 
วันที่........................................................ 
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับค าขอ) 

 แบบ คนท. 02 
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             เรือขนาดเล็กท่ีเป็นส่วนประกอบในการท าการประมงท่ีบรรทุกออกไปกบัเรือประมง 
                      จ านวน.............................................................ล า 
                      อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................ ................ 
         4.3 ขอเพ่ิมเครื่องมือท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ดังนี้ 
                     เครื่องมือเดิม 
                          จ านวน ....................................................................     
                          ความยาว ................................................................. 
                     เครื่องมือใหม่ 
                    ประเภทเครื่องมือท าการประมง.................................................................................................  
                    ชนิด........................................................................................................................... ................. 
                    จ านวน ............................................................ ความยาว .................. .............................. เมตร 
      อุปกรณ์ช่วยท าการประมง        ไม่มี       มี ประกอบด้วย  
                     แพล่อปลา       
                             แพประจ าที่ (AFAD) จ านวน .....................................................    
                             แพลอยอิสระ (DFAD) จ านวน ................................................... 
           ทุ่นสัญญาณ 
                             ทุ่นวิทยุ จ านวน .............................        ทุ่นดาวเทียม จ านวน ........................ 
                             ทุ่นเรดาร์ จ านวน .............................. 
            เรือขนาดเล็กท่ีเป็นส่วนประกอบในการท าการประมงท่ีบรรทุกออกไปกับเรือประมง 
                      จ านวน.............................................................ล า 
                    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
         4.4 ขอเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ท าการประมงที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทยจากเดิมเป็นพ้ืนที่ 

            มหาสมุทรอินเดีย ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) 
               คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)  
               ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)  

            มหาสมุทร.................................................................................................................................. 
               ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ระบุชื่อ 
                  ........................................................................................................................................... 

                         ทะเลหลวงนอกการบริหารจัดการขององค์การระหว่างประเทศ 
                ในเขตรัฐชายฝั่ง  
                      รัฐชายฝั่งเดิม เป็นบริเวณ...................................................................................................
ละติจูด ............................... ถึง ............................... ลองจจิูด ............................... ถึง ....................................... 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.................................................ถึงวันที่................................................................................. 
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลงเลขที่..................................ออกโดย....................................................... 
                      รัฐชายฝั่งใหม่ บริเวณรัฐชายฝั่งของประเทศ...................................................................... 
พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมง บริเวณ........................................................................................................ 
ละติจูด ............................... ถึง ............................... ลองจจิูด ............................... ถึง ....................................... 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.................................................ถึงวันที่................................................................................. 
ตามหนังสือ/ใบอนุญาต/บันทึกข้อตกลงเลขที่..................................ออกโดย....................................................... 
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5. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการค าขอต่อระยะเวลาท าการประมง เปลี่ยนแปลง
เครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน้ าไทย ดังนี้ 

       (1) บัตรประจ าตัวประชาชน ที่น ามาแสดง (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
         (2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
              (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 

       (3) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
         (4) ส าเนาหลักฐานแสดงการได้สิทธิในการท าการประมงในเขตรัฐชายฝั่งที่ขอรับอนุญาต (กรณี 
              ขออนุญาตในเขตรัฐชายฝั่ง) 
         (5) ภาพหรือส าเนาแบบแปลนที่แสดงรายละเอียดของโครงสร้างเครื่องมือท าการประมง (เฉพาะ  
               อวนล้อมจับ อวนลาก และ อวนติดตา) กรณีขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ 
              ท าการประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง 
         (6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)................................................. ....................................................................... 

 

                 (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ
                     (....................................................... ...) 

 



 

                                                                                          (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

 

ใบรับค ำขอต่อระยะเวลำท ำกำรประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท ำกำร
ประมงที่อนุญำตให้ใช้ท ำกำรประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ท ำกำรประมง 
หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงคจ์ะท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย 

 หมายเลขค าร้อง.......................................................................................................... 
 หมายเลขค าขอ……………………….......................................................….......……………. 
 วันที่รับค าขอ…………………….......................................................………........….………... 

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ.................................................................................................... ............. 
 เลขประจ าตัวประชาชน........................................ เบอร์ติดต่อ ..................................... 
 ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  าไทย เลขท่ี..................................................... 
 ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ..................................เลขทะเบียนเรือ............................... 
 มีความประสงค์อนุญาต 
            ขอต่อระยะเวลาท าการประมง 

ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง  
นอกน่านน  าไทย 
ขอเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง 
ขอเปลี่ยนแปลงเขตพื นที่ทีป่ระสงค์จะท าการประมงนอกน่านน  าไทย 

ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................................... 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ.................................................................................................... 

                                   ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 

                                                                                 (ส ำหรับผู้ขอรบัอนุญำต) 

   

ใบรับค ำขอต่อระยะเวลำท ำกำรประมง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือท ำกำรประมง
ที่อนุญำตให้ใช้ท ำกำรประมง เพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท ำกำรประมง หรือ

เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง................................................................................. ............................. 
 หมายเลขค าขอ……………...........................................................…………….......……………. 
 วันที่รับค าขอ……………………………............................................................ .......….………...  

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ................................................................................ .................................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน........................................ เบอร์ติดต่อ ..................................... 
 ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  าไทย เลขท่ี..................................................... 
 ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ..................................เลขทะเบียนเรือ............................... 
 มีความประสงค์อนุญาต 
            ขอต่อระยะเวลาท าการประมง 

ขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือท าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท าการประมง  
นอกน่านน  าไทย 
ขอเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท าการประมง 
ขอเปลี่ยนแปลงเขตพื นที่ที่ประสงค์จะท าการประมงนอกน่านน  าไทย 

ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................................... 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ.................................................................................................... 

                                   ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 



 

 

 

 
 

 

ค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย 
 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ).....................................................................ผู้ขอรับอนุญาต
 1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ าตัวประชาชน       
อายุ..........ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน...................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: .................................................................. 
         1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................................. .......................................... 
ทะเบียนเลขที่      ส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย....... 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมู่ที่....................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................... ........................
รหัสไปรษณีย์............................เลขหมายโทรศัพท์................................ ...E-mail: .............................................. 
2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )...................................................................................... ............
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน                                                      
โทรศัพท์มือถือ......................................................... ......... 
3. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย เลขที่.......................................................................... 
4. มีความประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตท าการประมงนอกนา่นน้ าไทย 
   ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต 
        ค าน าหน้า จาก................................................................ เป็น............................................ .................. 
        ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................................... เป็น............................................... ............... 
        สกุล (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................................. เป็น.............................................................. 
        อ่ืน ๆ จาก........................................................................ เป็น.............................................................. 
   รายการข้อมูลเรือ 
        ชื่อเรือ (ภาษาไทย) จาก................................................... เป็น............................................................. 
             ชื่อเรือ (ภาษาอังกฤษ) จาก ............................................ เป็น......................................................... .... 
        ขนาดตันกรอส จาก......................................................... เป็น.............................................................. 
        กว้าง จาก........................................................................ เป็น............................................................. . 
        ยาวตลอดล า จาก............................................................ เป็น.............................................................. 
        ยาวฉาก จาก................................................................... เป็น.............................................................. 
        ลึก จาก............................................................................  เป็น.............................................................. 
        อ่ืน ๆ จาก........................................................................  เป็น.............................................................. 
   อ่ืน ๆ จาก...............................................................................  เป็น............................................................. 

เลขทีค่ าร้อง............................................ 

เลขที่ค าขอ.............................................. 
วันที่........................................................ 
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับค าขอ) 

 แบบ คนท. 03 
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5. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอแก้ไขรายการใบอนุญาตท าการประมง 
    นอกน่านน้ าไทย ดังนี้ 

       (1) บัตรประจ าตัวประชาชน ที่น ามาแสดง (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
         (2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
              (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
         (3) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
          (4) ส าเนาหลักฐานรายการที่ขอแก้ไขในใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 
      (5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)................................................................................................ ......................... 

      
                 (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ

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



                                                                                               (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ใบรับค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง..................................................................................................................  
หมายเลขค าขอ………………….......……...........................................................................………. 
 วันที่รับค าขอ……………………………..............................................................................….….. 
 ชื่อผู้ยื่นค าขอ....................................................................................................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน........................................................................................................ 
 ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  า เลขท่ี....................................................... ......... 
 ประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  าไทย 
   ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต 
        ค าน าหน้า จาก.............................................. เป็น............................................. 
        ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................. เป็น.............................................  
        สกุล (ไทย/อังกฤษ) จาก................................ เป็น............................................. 
   รายการข้อมูลผู้เรือ 
        ชื่อเรือ (ไทย) จาก.......................................... เป็น..............................................  

 ชื่อเรือ (อังกฤษ) จาก........................................... เป็น.................. .......................      
 ขนาดตันกรอส จาก...............เป็น...............  กว้าง จาก.............เป็น...............  
 ยาวตลอดล า จาก.............. เป็น..................  ยาวฉาก................เป็น................                                          
 ลึก จาก.................. เป็น..............  อ่ืน ๆ จาก...................... เป็น..................... 

   อ่ืน ๆ จาก............................................................. เป็น............................................ 
 ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................... 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ........................................................................................................ 

                                   ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 

                                                                                       (ส ำหรับผู้ขอรับอนุญำต) 

  ใบรับค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง.......................................................................................... .....................  
หมายเลขค าขอ……………….......................................................................….......……………. 
 วันที่รับค าขอ……..………………..................................................................... ......….………...  
 ชื่อผู้ยื่นค าขอ........................................................... .......................................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................................... 
 ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  า เลขท่ี.............................................................. 
 ประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  าไทย 
   ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต 
        ค าน าหน้า จาก.............................................. เป็น.............................................  
        ชื่อ (ไทย/อังกฤษ) จาก.................................. เป็น............................................. 
        สกุล (ไทย/อังกฤษ) จาก................................ เป็น............................................. 
   รายการข้อมูลผู้เรือ 
        ชื่อเรือ (ไทย) จาก.......................................... เป็น..............................................  

 ชื่อเรือ (อังกฤษ) จาก........................................... เป็น.........................................      
 ขนาดตันกรอส จาก...............เป็น...............  กว้าง จาก............เป็น...............  
 ยาวตลอดล า จาก.............. เป็น..................  ยาวฉาก..............เป็น................                                          
 ลึก จาก................. เป็น..............  อ่ืน ๆ จาก..................... เป็น..................... 

   อ่ืน ๆ จาก............................................................. เป็น.............................................. 
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................... 
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ........................................................................................................ 

                       ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 



 

 

 

 
 

ค้ำขอใบแทนใบอนุญำตท้ำกำรประมงนอกน่ำนน ้ำไทย 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ).....................................................................ผู้ขอรับอนุญาต 
     1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจ าตัวประชาชน      
อายุ..........ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่...............ตรอก/ซอย............................... 
ถนน...................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: .................................................................. 
     1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................................. ......................................... 
ทะเบียนเลขที่     ส่วนร้อยละจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย........ 
ส านักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน...............................หมู่ที่....................... 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................... ........................
รหัสไปรษณีย์............................เลขหมายโทรศัพท์................................ ...E-mail: .............................................. 
2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )...................................................................................... ............
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน 

โทรศัพท์มือถือ......................................................... ......... 
3. ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทย เลขที่............................................................................................. 
ซ่ึงใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยดังกล่าวได้   สูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดเสียหาย 
4. พร้อมกับค านี้ ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอใบแทนใบอนุญาตท าการประมง 
    นอกน่านน้ าไทย ดังนี้ 
      บัตรประจ าตัวประชาชน ที่น ามาแสดง (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
         หนังสือมอบอ านาจ พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้มอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
          บันทึกแจ้งความ ลงวันที่.....................................ของ.............................................................. ........... 
      ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยที่ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหาย 
         เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ.....................................................................................................................  
 

                 (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ
                     (..........................................................) 

 

 

 

เลขทีค่ าร้อง............................................ 

เลขที่ค าขอ.............................................. 
วันที่........................................................ 
ลงชื่อ.....................................(ผู้รับค าขอ) 

 แบบ คนท. 04 



 

                                                                                          (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

 

ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกนำ่นน  ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง.............................................................................................. ................. 
 หมายเลขค าขอ……...........................................................…………………….......……………. 
 วันที่รับค าขอ………...........................................................……………………........….………...  

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ................................................................................................. ................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ................................................................................................. 
 ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  าไทย เลขท่ี...................................................... 
 ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ......................................................................... ................... 
 เลขทะเบียนเรือ......................................................... 
 ซึ่งใบอนุญาตได้       สูญหาย        ถูกท าลาย       ช ารุดเสียหาย 
 ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต............................................... จังหวดั..........................................  
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ...................................................................................................  

                                   ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 

                                                                                 (ส ำหรับผู้ขอรบัอนุญำต) 

   

ใบรับค ำขอใบแทนใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกนำ่นน  ำไทย 
 หมายเลขค าร้อง.............................................................. .............................................. 
 หมายเลขค าขอ……..........................................................…………………….......……………. 
 วันที่รับค าขอ……………………………...................................................................….………... 

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ................................................................ .................................................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ............................................................................................... 
 ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน  าไทย เลขท่ี..................................................... 
 ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ........................................................................................... 
 เลขทะเบียนเรือ................................................... 
  ซึ่งใบอนุญาตได้       สูญหาย        ถูกท าลาย       ช ารุดเสียหาย  
ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต............................................... จังหวดั..........................................  
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ...................................................................................................  

                                   ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 

 ลงวันที่................................................. 
 



 
หนังสือรับรองตนเองกรณีเรือประมงที่จะขอรับโอนใบอนุญาตท าการประมงเคยใช้ในการกระท าความผิด 

 

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

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อ่ืนๆ)................................................................................................... ....... 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง.................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....... ..................................... 
โทรศัพท์มือถือ..........................................  E-mail: ......................................................................... .............................. 
โดยใช้เรือประมงชื่อ.......................................................เลขทะเบียนเรือไทย                                     
 
ซึ่งเคยถูกใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. เจ้าของเรือเดิมชื่อ.................................................................สกุล............................................................................... 
    เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
   ที่อยู่ เลขที่..................ตรอก/ซอย............................................................ถนน......................................หมู่ที่............. 
    ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวดั......................................... 
    รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพทม์ือถือ.................................E-mail: ............................................................. 
2. ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมชื่อ............................................สกุล.......................................................................................... 
    เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
    ที่อยู่ เลขที่..................ตรอก/ซอย............................................................ถนน......................................หมู่ที่............. 
    ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวดั......................................... 
    รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพทม์ือถือ.................................E-mail: ............................................................. 
3. ผู้ควบคุมเรือเดิมชื่อ.....................................................สกลุ........................................................................................ 
    เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
    ทีท่ี่อยู่ เลขที่..................ตรอก/ซอย........................................................ถนน......................................หมู่ที่............. 
    ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวดั......................................... 
    รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพทม์ือถือ.................................E-mail: ............................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 1. บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าในฐานะคู่สมรส บิดามารดา บุตร พ่ีน้องร่วมบิดา 
มารดา และไม่มีผลประโยชน์ได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือไม่มีอ านาจควบคุม สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมง
ล าดังกล่าวอีกต่อไป  
 2. ข้อมูลในหนังสือรับรองฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  
และหากปรากฎข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรองไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอน
ใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ าไทยที่ได้รับ ด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติผู้รับโอนใบอนุญาตท าการประมง
นอกน่านน้ าไทยตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น 

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

  


