เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย
สาหรับเรือประมงพื้นบ้าน
พ.ศ. 2562
โดยที่พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก าหนดให้ ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นเรื อ ไทยส าหรั บเรื อ ประมงต้อ งมี หนั ง สือ รั บรองจากกรมประมง
ประกอบประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แผนและขั้นตอนการยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ รื อ ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑
พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“เรือประมงพื้นบ้าน” หมายความว่า เรือกลประมงที่ใช้ทาการประมง หรือทาการประมงและ
บรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย
สาหรับเรือประมงพื้นบ้านประเภทเรือกลประมงทะเลชั้นสาม ประเภทการใช้เรือ ทาการประมง หรือ
ทาการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และให้หมายความรวมถึงหนังสือ
รับรองประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง
“เจ้าหน้ าที่ ” หมายความว่า ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัด การด้านการประมง
ประมงอาเภอ ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ ของหน่วยงานกรมประมงที่ประมงจังหวัดแต่งตั้ง
ให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้
“ประมงจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
“ประมงอาเภอ” ให้หมายความรวมถึง หัวหน้าสานักงานประมงเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน
ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 - ๒7
ธันวาคม 2562
ผู้ใดไม่ไ ด้ยื่น ใบคาขอรับหนั งสือรับรองภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามวรรคหนึ่งให้ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิในการขอรับหนังสือรับรอง
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
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(๒) จังหวัด อื่น ให้ ยื่น ณ สานักงานประมงอาเภอ หรือสานักงานประมงจังหวัด ท้องที่
ที่มีอาณาเขตติดทะเล
(3) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศกาหนด
ข้อ ๓ ผู้ยื่น คาขอรับหนั งสือรับรองต้องระบุลักษณะ ขนาดของเรือประมงโดยประมาณ
ชนิดเครื่องมือทาการประมง พื้นที่ทาการประมง สถานที่จอดเรือ และในกรณีที่เป็นเรือที่เคยมีทะเบียนเรือ
สาหรับทาการประมง ให้ระบุเลขทะเบียนเรือเดิมด้วย
ข้อ ๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาขอหนังสือรับรองแล้ว ให้ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของคาขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอ แล้วดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคาขอหนังสือรับรอง เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้ เจ้ าหน้ าที่ คืนคาขอพร้อมเอกสารหรื อหลั กฐาน และแจ้ งให้ ผู้ ยื่ นค าขอทราบภายในวั นที่ ได้รับคาขอ
เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้องและดาเนินการยื่นใหม่ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามข้อ 2
(2) กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคาขอหนังสือรับรอง เอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการบันทึกข้อมูล คาขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอในระบบการออก
ใบอนุญาตทาการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E - License) และออกใบรับคาขอหนังสือรับรองแก่ผู้ยื่นคาขอ
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยรับคาขอเก็บรักษาคาขอพร้อมเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบคาขอไว้ ณ หน่วยรับคาขอ
ข้อ 5 การพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สาหรับ
เรือประมงพื้นบ้าน กรมประมงจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรอง
(๑) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสั ญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ากว่า สิบห้าปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่น
คาขอรับหนังสือรับรอง
กรณีผู้ยื่นคาขอรับหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองของผู้นั้น
(๒) ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มที่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตท าการประมงตามมาตรา ๓๙
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
๑) เป็น ผู้เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิด อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 114 ยังไม่ถึงห้าปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด
๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาตทาการประมง
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3) เป็น ผู้ที่อธิบดีมีคาสั่งยึดสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัต ว์น้าตามมาตรา 113 (1)
หรือถูกกักเรือตามมาตรา 113 (5) และยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันได้รับคาสั่ง
๔) เป็ น ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี มี ค าสั่ ง ห้ า มท าการประมงจนกว่ า จะปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรา ๑๑๓ (๒) และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้าม
๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาการประมงยังไม่พ้นห้าปี นับถึงวันยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาต
๖) รั ฐ ต่ า งประเทศหรื อ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศแจ้ ง เป็น หนั งสื อ ว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ใน
ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทาการประมง หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาการประมงโดยผู้มีอานาจของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น
๗) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาการประมงมาแล้วสองครั้งภายในห้าปี
(ข) คุณสมบัติของเรือที่จะได้รับหนังสือรับรอง
(๑) เรือประมงจะต้องมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส
(๒) เป็นเรือที่ใช้ทาการประมง หรือทาการประมงและบรรทุกคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์
(๓) เป็นเรือที่ไม่เคยถูกใช้ในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(๔) เป็นเรือที่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(ค) หลักเกณฑ์ด้านการใช้ทรัพยากรสัตว์น้า
(1) มีความสอดคล้องกับขีดความสามารถในการทาการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุด
ของสัตว์น้าที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน
(๒) กรมประมงจะพิจารณาออกหนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านให้เพียง
หนึ่งคนต่อเรือหนึ่งลา
ข้อ 6 กรมประมงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ ยื่นคาขอผ่านหน่ว ยรับค าขอทางระบบ
การออกใบอนุญาตทาการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (E –license) ภายในสามสิบวันนับจากวันที่สิ้นสุด
ระยะเวลายื่นคาขอ
เมื่อทราบผลการพิจารณาจากกรมประมง ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับคาขอพิมพ์หนังสือรับรอง
พร้อมประทับตรากรมประมงด้วยหมึกสีแดงและมอบหนังสือ รับรองแก่ผู้ยื่นคาขอ พร้อมเก็บสาเนาไว้
ณ หน่วยรับคาขอและกรณีที่มีคาสั่งไม่ออกหนังสือรับรอง ให้มอบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคาขอ
พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์มายังกรมประมง ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับทราบคาสั่ง
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ข้อ 7 หนั งสือรับรองที่กรมประมงออกให้มี อายุเก้าสิบวัน นับจากวันที่มีคาสั่งให้ออกหนังสือ
รับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน
ข้อ 8 ให้หนังสือรับรองที่ออกตามประกาศนี้ เป็นหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตใช้เรือประมง ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและ
การพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. 2562 ด้วย
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง
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ทำกำรประมง
ทำกำรประมงและบรรทุกคนโดยสำรเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เครื่องมือทำกำรประมงที่ใช้
๑. ชนิด .......................................................ช่วงเดือนทีท่ ำ เดือน...............................ถึงเดือน..............................
๒. ชนิด .......................................................ช่วงเดือนทีท่ ำ เดือน...............................ถึงเดือน..............................
๓. ชนิด .......................................................ช่วงเดือนทีท่ ำ เดือน...............................ถึงเดือน..............................
* หมำยเหตุ เครื่องมือทำกำรประมงที่ให้ระบุ ตำมข้อ 3 เป็นเพียงกำรสำรวจเพื่อเป็นฐำนข้อมูลให้กับกรมประมงเท่ำนั้น
ไม่ผูกพันกำรอนุญำตให้ใช้เครื่องมือตำมทีแ่ จ้ง

พื้นที่ทำกำรประมง อ่ำวไทย อันดำมัน สถำนที่จอดเรือ ณ อำเภอ................จังหวัด...........................
๔. ข้อมูลเรือประมงที่จะขอหนังสือรับรอง
เคยมีทะเบียนเรือสำหรับทำกำรประมง
ชื่อเรือ ................................................ เลขทะเบียนเรือไทยเดิม
ขนำดเรือ ………………………………….ตันกรอส ประเทศที่จดทะเบียน...................................................
ไม่เคยมีทะเบียนเรือสำหรับทำกำรประมง
ขนำดเรือโดยประมำณ …………………………………........................ตันกรอส
5. ข้อมูลทำงกำยภำพของเรือที่จะขอหนังสือรับรอง
วัสดุตัวเรือ
ไม้
เหล็ก
ไฟเบอร์กลำส อื่นๆ ระบุ .............................................................
ชนิดของเรือ
เรือหำงยำว
เรือวำงเครื่องกลำงลำ
อื่นๆ ระบุ ...............................................
ชนิดเครื่องจักร
ดีเซล เบนซิน กำลังเครื่องจักรไม่เกิน...................... แรงม้ำ.................... กิโลวัตต์
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6. ข้ำพเจ้ำได้แนบและแสดงเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอหนังสือรับรอง ดังนี้
1. แสดงบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง
2.หนังสือมอบอำนำจ แสดงบัตรประจำตัว ประชำชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนำจพร้อมส ำเนำบั ตร
ประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ (กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ)
3. หนังสือยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง พร้อมสำเนำบัตรประชำชนผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภำวะ)
4. ภำพถ่ำยของเรือประมง (ที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 2 รูป ดังนี้
ภำพถ่ำยเต็มลำด้ำนซ้ำย จำนวน 1 รูป
ภำพถ่ำยเต็มลำด้ำนขวำ จำนวน 1 รูป
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ในกำรยื่นคำขอหนังสือรับรองในครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมีเรือประมงอยู่แล้วก่อน
วันที่ยื่นคำขอนี้และข้อมูลในคำขอ ตลอดจนเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับที่แนบมำพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและเอกสำร
หลักฐำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ .................................................... ผูข้ อหนังสือรับรอง/ผูร้ ับมอบอำนำจ
(.....................................................)
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ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับหนังสือรับรอง

ออกใบรับคำขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่.........................................
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขำดหลักฐำน ได้แก่
…………………………………………................………………………….................................................................................
…………………………………………................……….....................................................................................................
โดยให้แก้ไขภำยในวันที่ 27 ธันวำคม 2562 ตำมบันทึกกำรตรวจคำขอและเอกสำรประกอบคำขอ
ลงวันที่....................................................... และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บเอกสำรไว้ 1 ชุดแล้ว
ลงชื่อ ........................................................เจ้ำหน้ำที่รบั คำขอ
(................................................................................)
ตำแหน่ง...............................................................................

วันที.่ ..........เดือน..................................พ.ศ... ......................

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..........
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .....................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................................. อายุ......................ปี สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ตาบล.....................................เขต/อาเภอ............................................
จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์....................................................................................
ได้มอบอานาจให้......................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................................. อายุ......................ปี สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ตาบล.....................................เขต/อาเภอ............................................
จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์...................................................................................
เป็นผู้มีอานาจจัดการ...............................................................................................................................
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้ทาไปตามที่มอบอานาจนี้เสมือน
หนึ่งข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสาคัญต่อ
หน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอานาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง
หมายเหตุ กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน

หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

ทำที…่ ……………………………………..
วันที่………..เดือน………………………พ.ศ………….
ข้ำพเจ้ำ………………..……………….......................………….………อำยุ…….……ปี บ้ำนเลขที่..................................
ตรอก/ซอย……………............……………….ถนน………………….........………ตำบล/แขวง……………............………..…………………
อำเภอ/เขต………..............…………………….จังหวัด……………......…………..……………………….ซึ่งเป็นบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง
ของ………………………………..............................อำยุ……….….ปี ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงว่ำข้ำพเจ้ำได้
รับทรำบและยินยอมให้…………………………..…..........………..…….บุตร/ผู้อยู่ในควำมปกครองของข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีอำนำจใน
กำรยื่นคำขอรับหนังสือรับรองเพื่อใช้ประกอบกำรจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้ำน
กำรใดที…่ ……………………………………………….บุตร/ผู้อยู่ในปกครองของข้ำพเจ้ำได้กระทำไปในขอบ
อำนำจของหนังสือยินยอมนี้ ให้มีผลสมบูรณ์ตำมกฎหมำยทุกประกำร
เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำจึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ให้ควำมยินยอม
(………………………………………….)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่ออันแท้จริงของผู้ให้ควำมยินยอมและผู้ให้ควำมยินยอมได้ลง
ลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ

ลงชื่อ……………………………………………พยำน
(………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..พยำน
(…………………………………..…….)

(สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่)

บันทึกการตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
เขียนที่ ....................................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า.................................................... ตาแหน่ง .............................................. ได้ตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ของ.................................................................... ตามเลขคาร้อง เลขที่ ..................................................................... พบว่า
เอกสารประกอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน
(1) บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
(2) หนังสือมอบอานาจ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอานาจพร้อมสาเนา
บัตรประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(3) หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(4) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จานวน 2 รูป ดังนี้
(4.1) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้าย จานวน 1 รูป
(4.2) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านขวา จานวน 1 รูป
ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรนาเสนอต่อไป โดยได้ดาเนินการออกเลขใบรับคาขอ เลขที่.................................
ไม่ถูกต้องครบถ้วน............................................................................................................................. ...........................
เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด.................................................................................................................................
เอกสารประกอบรับรองสาเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาด................................................................................................
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ให้นาเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามผลการตรวจด้านบนมายื่นใหม่ภายในระยะเวลาที่ให้ยื่นคาขอ
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสาหรับ
เรือประมงพื้นบ้าน
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ตรวจคาขอ
ตาแหน่ง...........................................

(สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง)

บันทึกการตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
เขียนที่ ....................................................
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า........................................................ ตาแหน่ง .......................................... ได้ตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ของ.................................................................... ตามเลขคาร้อง เลขที่ ...................................................................... พบว่า
เอกสารประกอบ
ผ่าน ไม่ผ่าน
(1) บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
(2) หนังสือมอบอานาจ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอานาจพร้อมสาเนา
บัตรประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(3) หนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ยื่นคาขอรับหนังสือรับรองยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
(4) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จานวน 2 รูป ดังนี้
(4.1) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้าย จานวน 1 รูป
(4.2) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านขวา จานวน 1 รูป
ถูกต้องครบถ้วน
เห็นควรนาเสนอต่อไป โดยได้ดาเนินการออกเลขใบรับคาขอ เลขที่.................................
ไม่ถูกต้องครบถ้วน............................................................................................................................. ...........................
เอกสารประกอบไม่ครบ ขาด.................................................................................................................................
เอกสารประกอบรับรองสาเนาไม่ครบทุกแผ่น ขาด................................................................................................
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ให้นาเอกสารประกอบที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามผลการตรวจด้านบนมายื่นใหม่ภายในระยะเวลาที่ให้ยื่นคาขอ.
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสาหรับ
เรือประมงพื้นบ้าน
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ตรวจคาขอ
ตาแหน่ง...........................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

(สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง)

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง

หมายเลขคาขอ………………………….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………........….…………
ชื่อหนังสือรับรอง หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนเรือไทย
สาหรับเรือประมงพื้นบ้าน
ชื่อผู้ยื่นคาขอ.................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ...............................................................................................
ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส.
พื้นที่ทาการประมง.......................................................................................................
สถานที่จอดเรือประมง ณ อาเภอ...........................จังหวัด..........................................
ออกให้ ณ อาเภอ.............................................จังหวัด.................................................เบอร์ติดต่อ
ผู้ยื่นคาขอ.................................................................................................

หมายเลขคาขอ………………………….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………........….…………
ชื่อหนังสือรับรอง หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นคาขอจดทะเบียนเรือไทย
สาหรับเรือประมงพื้นบ้าน
ชื่อผู้ยื่นคาขอ.................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ...............................................................................................
ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพื่อจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส.
พื้นที่ทาการประมง.......................................................................................................
สถานที่จอดเรือประมง ณ อาเภอ...........................จังหวัด..........................................
ออกให้ ณ อาเภอ.............................................จังหวัด.................................................เบอร์ติดต่อ
ผู้ยื่นคาขอ.................................................................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาขอ
ตาแหน่ง......................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ
(.............................................................)
ลงวันที่.................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคาขอ
ตาแหน่ง......................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ
(.............................................................)
ลงวันที่.................................................

แบบ นสร.11
เลขที่ ............................................

หนังสือรับรองเพือ่ ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสาหรับเรือประมงพื้นบ้าน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. 2561
กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้
.............................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน………………………………………………………..เบอร์โทรศัพท์....................................
ซึ่งได้ยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมง ณ อาเภอ................................. จังหวัด..............................................
โดยแจ้งว่าเรือที่ประสงค์นามาจดทะเบียนจอด ณ อาเภอ....................... จังหวัด...............................................
ยื่นขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ประเภทเรือ .…......................... ประเภทการใช้เรือ.........................
โดยเรือมีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส กาลังแรงม้าไม่เกิน 280 แรงม้า ใช้ทาการประมงในพื้นที่.............................
ทั้งนี้ กรมประมงได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ขอรับหนังสือรับรองและเรือประมงที่จะนาไปจดทะเบียนเรือไทย
สาหรับเรือประมงพื้นบ้าน มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้ทไี่ ม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทาการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
๒. เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
๓. เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่อยู่ระหว่างการดาเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
4. โดยหนังสือรับรองฉบับนี้มีผลสาหรับเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอสเท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ..............................
สิ้นสุดอายุ วันที่ ............................. เดือน ........................................ พ.ศ. ..............................

ลงชื่อ.................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง
(....................................................)
ตาแหน่ง ...................................................
เงื่อนไข
1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ หรือ
2. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ยื่นคาขอหรือเรือประมงที่จะนาไปจดทะเบียนเรือไทย
ไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีไ่ ด้รับรองถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรอง
*หมายเหตุ ให้หนังสือรับรองฉบับนี้ให้เป็นหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง ตามระเบียบกรมประมง
ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิธีก าร เงื่อ นไข การขอและการพิจ ารณาออกหนั ง สือ รับ รองเพื่อ ประกอบการขอรับ ใบอนุญ าตใช้
เรือประมง พ.ศ.2562 ด้วย

