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ประกาศกรมประมง
เรื่อง เงื่อนไขที่ผรู้ ับใบอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นทีก่ ารทาการประมงต้องปฏิบัติ
และกาหนดแบบคาขอแก้ไขรายการพืน้ ที่การทาการประมง
พ.ศ. 2563
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถขอเปลี่ยนพื้นที่การทาการประมง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
มาตรการการอนุ รั ก ษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าตามมาตรา 70 แห่ ง พระราชก าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล (ฤดูมรสุม) เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถทาการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัต ว์น้ าให้ สอดคล้องกับขีด ความสามารถในการทาการประมงและปริมาณผลิต ผลสูงสุด ของสัตว์น้า
ที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืนตามที่กาหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง และเพื่อกาหนด
แบบคาขอแก้ไขรายการพื้นที่การทาการประมง
อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 (4) และข้อ 20 ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นพื้ น ที่ ก ารท าการประมง ได้ แ ก่ อวนล้ อ มจั บ
อวนครอบหมึก และเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน
ข้อ 2 ห้วงเวลาที่ให้เปลี่ยนพื้นที่การทาการประมง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม
ของทุกปี
ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่การทาการประมง ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ก่อนออกจากพื้นที่ทาการ
ประมงที่ได้รับอนุญาตเดิม และก่อนเข้าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ย้าย
(2) กรณีเครื่องมือทาการประมงชนิดอวนล้อมจับสามารถนาเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
(เรือปั่นไฟ) ไปประกอบการทาการประมงได้ ไม่เกิน 4 ลา ต่อเรืออวนล้อมจับ 1 ลา
(3) เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ไม่สามารถทาการประมงในพื้นที่การทาการประมงเดิม
ในห้วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาและพื้นที่
การทาการประมงจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
(4) การอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นพื้ น ที่ ก ารท าการประมงเป็ น การอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นพื้ น ที่ เ ป็ น
การชั่วคราว เมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาตามที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตหยุดทาการประมงในพื้นที่นั้น
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ข้อ 4 แบบค าขอแก้ ไ ขรายการพื้ น ที่ ก ารท าการประมง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ ก าหนด
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 5 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

เลขที่คำขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคำขอ
(………………………………………….)
คำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง
เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)................................................................ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต
1.1 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่....................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์ มือถือ..............................E-mail: ........................................
1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย................................ถนน............................................หมู่ที่....................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................................. E-mail: ................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ).......................................................................ในฐานะผูร้ ับมอบอำนาจจาก
บุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ...................................
3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่
กรณีเรืออวนลากคู่ คู่กับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่
4. ประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ดังนี้
4.1 แก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง
4.1.1 กรณี ได้ ร ั บผลกระทบจากมาตรการการอนุ ร ั กษ์ และบริ หารจัดการทรั พยากรสั ตว์น้ำ
ตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.1.2 กรณีได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล (ฤดูมรสุม)
จากพื้นทีก่ ารทำการประมง..................................................เป็นพื้นทีก่ ารทำการประมง................................................
ห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. ................ถึง วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. …..............
เคลื่อนย้ายเรือประมงโดยวิธี...........................................................................................................................................
5. ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1) แสดงบัตรประชาชนของผู้ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
4) เอกสารหรือหลักฐาน อื่นๆ ............................................................................ ............................
ข้าพเจ้าขอ...

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมงตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับ
ที่แนบมาพร้อมนี้เป็นข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....................................................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง
ออกใบรับคำขอแก้ไขให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต เลขที่..........................................ลงวันที่ ………………..…………………..
ได้ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดเอกสารหรือหลักฐาน
ได้ แ ก่ ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………โดยให้แก้ไขภายในวันที่..........................................
ตามบัน ทึกการตรวจคำขอแก้ไขใบอนุญาตและเอกสารหรือ หลักฐานประกอบคำขอแก้ไ ขรายการในใบอนุญาต
ลงวันที่........................................................................และได้มอบให้ผ้ขู อแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเก็บสำเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว

(ลายมือชื่อ)....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)
ตำแหน่ง..............................................................

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

(สำหรับผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต)

ใบรับคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง
หมายเลขคำขอ………………………….......…....................................................………….
วันที่รับคำขอ……………………………........….………………………………........….………….…
ชื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต............................................………………………............
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่……………………………………………….....
เครื่องมือทำการประมงชนิด………………………………………………………………………….
ประสงค์ขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
จากพื้นที่การทำการประมง....................... เป็นพื้นที่การทำการประมง.......................
ห้วงเวลา ตั้งแต่ วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. ................
ถึง วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. …..............

ใบรับคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง
หมายเลขคำขอ………………………….......…....................................................………….
วันที่รับคำขอ……………………………........….………………………………........….………….…
ชื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต............................................………………………............
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่……………………………………………….....
เครื่องมือทำการประมงชนิด………………………………………………………………………….
ประสงค์ขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
จากพื้นที่การทำการประมง....................... เป็นพื้นที่การทำการประมง.......................
ห้วงเวลา ตั้งแต่ วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. ................
ถึง วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. …..............

ออกให้ ณ อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................

ออกให้ ณ อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................

…ลงชื่อ.................................................. พนักงานเจ้าหน้าที่
(………………………………………………………)
ตำแหน่ง....................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคำขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ
(...........................................................)
ลงวันที่........................................................

…ลงชื่อ.................................................. พนักงานเจ้าหน้าที่
(………………………………………………………)
ตำแหน่ง....................................................
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคำขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ
(...........................................................)
ลงวันที่........................................................

บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

เขียนที่ ......................................................
วันที่............เดือน....................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า........................................................... ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ
ของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต ชื่อ.................................................................................... ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี้
รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ)
ผ่าน
1.ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ
2.เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ
1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
3) แนบหนั งสื อมอบอำนาจ พร้ อมแนบสำเนาบั ตรประจำตั วประชาชนผู ้มอบอำนาจ และแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
4) เอกสารหรือหลักฐาน อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการตรวจสอบ
คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน
คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน.....................................................................................................
เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่...............................................................
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอแก้ไขใบอนุญาต ข้างต้น เป็นอันยกเลิก
ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว
ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคำขอ
(………………………………………………….)
วันที่ ……………………………………………

ลงชื่อ………………….………………พนักงานเจ้าหน้าที่
(…….……………………………..……….)
ตำแหน่ง……………………………………….......

(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย)

ไม่ผ่าน

บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

(สำหรับผู้แก้ไขใบอนุญาต)

เขียนที่ ......................................................
วันที่............เดือน....................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า........................................................... ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ
ของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต ชื่อ.................................................................................... ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี้
รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ)
ผ่าน
1.ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ
2.เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ
1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง
มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
3) แนบหนั งสื อมอบอำนาจ พร้ อมแนบสำเนาบั ตรประจำตั วประชาชนผู ้มอบอำนาจ และแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
4) เอกสารหรือหลักฐาน อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการตรวจสอบ
คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน
คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน.....................................................................................................
เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่...............................................................
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอแก้ไขใบอนุญาต ข้างต้น เป็นอันยกเลิก
ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว
ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคำขอ
(………………………………………………….)
วันที่ ……………………………………………

ลงชื่อ………………….………………พนักงานเจ้าหน้าที่
(…….……………………………..……….)
ตำแหน่ง……………………………………….......

(ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย)

ไม่ผ่าน

