เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดแบบคาขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลทีป่ รากฏในหลักฐาน
ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาขอแก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทาการประมง
โดยนาเรือประมงลาอื่นมาทดแทน คาขอรับโอนใบอนุญาตกรณีที่มกี ารรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
และเอกสารหลักฐานทีต่ ้องใช้ประกอบในการยืน่ คาขอ
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในข้อ 20 ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาการประมง
พาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกแบบคาขอโอนใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ของประกาศกรมประมง
เรื่อง แบบคาขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คาขอโอนใบอนุญาต คาขอใบแทนใบอนุญาต และเอกสาร
หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคาขอ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
ข้อ 2 แบบคาขอแก้ไ ขรายการในใบอนุญาตให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาขอแก้ไขรายการเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทาการประมง
โดยนาเรือประมงลาอื่นมาทดแทน คาขอรับโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคาขอ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 คาขอโอนใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและ
ยังอยู่ระหว่างพิจารณาให้ ถือว่าเป็น คาขอตามประกาศนี้ และให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562
ในกรณีคาขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคาขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่ ก าหนดในประกาศนี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ มี อ านาจสั่ งให้ ด าเนิ นการแก้ไ ขเพิ่ ม เติมคาขอ
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

เลขทีค่ ำขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร ับคำขอ
(………………………………………….)
คำขอแกไขรายการในใบอนุญาตใหสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)................................................................ผูขอแกไขใบอนุญาต
1.1 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน
อายุ.................ป สัญชาติ............................... ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที.่ ...................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................หมูท ี่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพทมือถือ..............................E-mail: ........................................
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท...........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย................................ถนน............................................หมูที่....................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท............................................. E-mail: ................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ).......................................................................ในฐานะผูรับมอบอำนาจจาก
บุคคลตามขอ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพทมือถือ...................................
3. เปนผูไดรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขที่
กรณีเรืออวนลากคู คูกับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขที่
4. ประสงคขอแกไขรายการใหสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.1.1 แกไขรายการขอมูลสวนบุคคล
คำนำหนา ผูไดรับอนุญาต เปน .......…………………………………………………………………………….………………
ชื่อ ผูไดรับอนุญาต เปน ……………………………………………………………………………….…………………………….
สกุล ผูไดรับอนุญาต เปน ………………………………………………………………………………………………..…………
4.1.2 แกไขรายการขอมูลเรือประมง
แกไขชื่อเรือประมง
จาก.......................................................................... เปน........................................................................
แกไขขนาดเรือ
ความยาวตลอดลำ จาก............................................................. เมตร เปน.......................................................เมตร
ความกวาง
จาก............................................................. เมตร เปน.......................................................เมตร
ความลึก
จาก............................................................. เมตร เปน.......................................................เมตร
ขนาดตันกรอส จาก................................................. ตันกรอส เปน......................................................ตันกรอส
อื่น ๆ .............................................. จาก............................................... เปน...........................................

5. ขาพเจาได…

-25. ขาพเจาไดแสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1) แสดงบัตรประชาชนของผูขอแกไขรายการในใบอนุญาต (ที่ยังไมหมดอายุ)
2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ที่แสดงวัตถุประสงคในการประกอบกิจการประมง
ออกใหไมเกิน 3 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล)
3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจ และแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
4) แสดงเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ปรากฏขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ (กรณีแกไขขอมูลเรือประมง)
5) เอกสารหรือหลักฐาน อื่นๆ ........................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในคำขอแกไขรายการในใบอนุญาตใหสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในหลักฐานทาง
ทะเบียนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพรอมนี้เปนขอมูลและเอกสารหรือ
หลักฐานที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความเปนจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูขอแกไขใบอนุญาต/ผูรับมอบอำนาจ
(.....................................................................................)

-3เฉพาะเจาหนาที่
การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคำขอแกไขรายการในใบอนุญาตใหสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางทะเบียนของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ออกใบรับคำขอแกไขใหผูขอแกไขใบอนุญาต เลขที.่ .........................................ลงวันที่ ………………..…………………..
ไดตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอฯ แลว ไมครบถวนขาดเอกสารหรือหลักฐาน
ได แ ก ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยใหแกไขภายในวันที่...................................................................
ตามบันทึกการตรวจคำขอฯ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอฯ ลงวันที่........................................................
และไดมอบใหผูขอแกไขใบอนุญาตพรอมเก็บสำเนาไว ๑ ชุดแลว

(ลายมือชื่อ)....................................................พนักงานเจาหนาที่
(......................................................)
ตำแหนง..............................................................

เลขทีค่ ำขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร ับคำขอ
(………………………………………….)
คำขอแกไขรายการเรือประมงที่ไดรับอนุญาตใหใชทำการประมงโดยนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน
เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)................................................................ผูขอแกไขใบอนุญาต
1.1 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน
อายุ.................ป สัญชาติ............................... ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที.่ ...................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................หมูท ี่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพทมือถือ..............................E-mail: ........................................
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท...........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย................................ถนน............................................หมูที่....................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท............................................. E-mail: ................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ).......................................................................ในฐานะผูร ับมอบอำนาจจาก
บุคคลตามขอ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพทมือถือ...................................
3. เปนผูไดรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขที่
กรณีเรืออวนลากคู คูกับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขที่
4. ประสงคขอแกไขรายการเรือประมงที่ไดรับอนุญาตใหใชทำการประมงโดยนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน
4.2.1 กรณีเปนการปรับปรุงเรือเพื่อใหไดมาตรฐานความปลอดภัยในดานการจัดสวัสดิภาพใหแกคนประจำเรือ
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมง
4.2.2 กรณี เรื อประมงที ่ ได ร ั บอนุ ญาตใหใชทำการประมงชำรุดทรุดโทรมจนไมสามารถทำการประมงได ตามปกติ
เนื่องจาก (ระบุสภาพความชำรุดของตัวเรือ)…………………………………….…………….….......................…………………..…………….
เรือประมงที่นำมาทดแทนชื่อ............................................................ เลขทะเบียนเรือไทย
กรณีเรืออวนลากคู คูกับเรือประมงชื่อ.............................................. เลขทะเบียนเรือไทย
จุดจอดเรือ ณ ทาเทียบเรือ.....................................................................................................................................................
รหัสการล็อกเรือ…………………….………………...….... (กรณีเรือที่ไมมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย)
หนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง เลขที่
ขาพเจาจะดำเนินการกับเรือลำเดิมที่ประสงคจะนำเรือประมงลำอื่นมาทดแทนโดยการ
ทำลายเรือ
เปลี่ยนประเภทการใชเรือ เปนประเภท............................................................................................
โอนกรรมสิทธิ์เรือใหบุคคลที่ไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยตามกฎหมายวาดวยเรือไทย
(โอนกรรมสิทธิ์ใหชาวตางชาติ)
ทำใหเรือสิ้นสภาพจากการเปนเรือที่ใชทำการประมง ระบุ...............................................................
5. ขาพเจาได...

-25. ขาพเจาไดแสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
1) แสดงบัตรประชาชนของผูขอแกไขรายการในใบอนุญาต (ที่ยังไมหมดอายุ)
2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ที่แสดงวัตถุประสงคในการประกอบกิจการประมง
ออกใหไมเกิน 3 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล)
3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจ และแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
4) แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเรือประมงที่จะนำมาทดแทนไดมาตรฐานความปลอดภัยในดาน
การจัดสวัสดิภาพใหแกคนประจำเรือ (กรณีเปนการปรับปรุงเรือใหมาตรฐาน)
5) แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาไดดำเนินการกับเรือประมงลำเดิมโดยวิธีการทำลาย หรือ
เปลี่ยนประเภท หรือโอนกรรมสิทธิ์เรือที่ไมตองดวยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์ หรือทำใหเรือ
สิ้นสภาพจากการเปนเรือที่ใชทำการประมง เสร็จสิ้นแลว
6) แสดงหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงของเรือประมงที่จะนำมาทดแทน
7) แนบภาพถายหรือภาพดิจิทัลของเรือประมง ดังนี้
เรือประมงลำเดิม
(1) ภาพอัตลักษณเรือที่เห็นชัดเจน จำนวน 1 รูป (ถามี)
(2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ และทะเบียนเรือ ดายซาย และดานขวา จำนวน 1 รูป (ถามี)
(3) ภาพถายเรือเต็มลำดานซาย หรือดานขวา จำนวน 1 รูป (ถามี)
เรือประมงที่นำมาทดแทน
(1) ภาพอัตลักษณเรือที่เห็นชัดเจน จำนวน 1 รูป
(2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ และทะเบียนเรือ จำนวน 1 รูป
(3) ภาพถายเรือเต็มลำดานซาย หรือดานขวา จำนวน 1 รูป
8) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ........................................................................................................
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข อ มู ล ในคำขอแก ไ ขรายการเรื อ ประมงที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าตให ใ ช ท ำการประมงโดย
นำเรือประมงลำอื่นมาทดแทน ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพรอมนี้เปนขอมูลและเอกสารหรือ
หลักฐานที่ถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)...............................................................ผูขอแกไขใบอนุญาต/ผูรับมอบอำนาจ
(.....................................................................................)

-3เฉพาะเจาหนาที่
การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคำขอแกไขรายการเรือประมงที่ไดรับอนุญาตใหใชทำการประมงโดยนำเรือประมง
ลำอื่นมาทดแทน
ออกใบรับคำขอแกไขใหผูขอแกไขใบอนุญาต เลขที.่ .........................................ลงวันที่ ………………..…………………..
ไดตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอฯ แลว ไมครบถวนขาดเอกสารหรือหลักฐาน
ไดแก……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
โดยใหแกไขภายในวันที่...................................................................
ตามบันทึกการตรวจคำขอฯ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอฯ ลงวันที่........................................................
และไดมอบใหผูขอแกไขใบอนุญาตพรอมเก็บสำเนาไว ๑ ชุดแลว

(ลายมือชื่อ)....................................................พนักงานเจาหนาที่
(......................................................)
ตำแหนง..............................................................

เลขที่คำขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร ับคำขอ
(……………………………………..…….)
คำขอรับโอนใบอนุญาตกรณีที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
เขียนที่.................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ).............................................................ผูขอรับโอนใบอนุญาต
1.1 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน
อายุ.................ป สัญชาติ............................ ที่อยูที่สามารถติดตอได เลขที.่ ..............ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.......................................หมูที่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพทมือถือ...........................E-mail: ...........................................
1.2 เปนนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่
สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมูที่..............................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..........................................E-mail: ......................................................................
2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )....................................................................ในฐานะผูรับมอบอำนาจ
จากบุคคลตามขอ 1 เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพทมือถือ...........................
3. ประสงคขอรับโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชยกรณีที่รับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชยเลขที่
กรณีเรืออวนลากคู คูกับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย เลขที่
ของ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)………………………………………………………..………….............……..................
ปจจุบันผูไดรับอนุญาต
ยังมีชีวิตอยู
เสียชีวิต เมื่อวันที่ .............................................
4. ขาพเจาไดแสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับโอนใบอนุญาต ดังนี้
1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผูข อรับโอนใบอนุญาต (ที่ยังไมหมดอายุ)
2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ที่แสดงวัตถุประสงคในการประกอบกิจการประมง
ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน (กรณีเปนนิติบุคคล)
3) แนบหนั ง สื อ มอบอำนาจ พร อ มแนบสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชนผู  ม อบอำนาจ และแสดง
บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
4) แสดงเอกสารหรือหลักฐานความเปนเจาของกรรมสิทธิ์เรือที่จะรับโอนใบอนุญาต
5) แนบเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวาเจาของเรือ ผูควบคุมเรือ หรือผูไดรับใบอนุญาตเดิม ไมมีผลประโยชน
ไดเสียทั้งทางตรงและทางออม หรือมีอำนาจควบคุมเรือประมงอีกตอไป (กรณีเรือประมงที่จะขอรับโอน
ใบอนุญาตเคยถูกใชในการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการประมง)
6) แนบหนังสือยินยอมใหใชเรือประมง (กรณีที่มีการถือกรรมสิทธิ์รวม)
7) แนบหนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมให โ อนใบอนุ ญ าตทำการประมงพาณิ ช ย ข องผู  โ อนใบอนุ ญ าต
พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูโอนใบอนุญาต
8) แสดงใบ...

-28) แสดงใบมรณบัตร (กรณีผูโอนใบอนุญาตถึงแกความตาย)
9) เอกสารหรือหลักฐาน อื่นๆ ........................................................................................................
ขาพเจาขอรับ รองว าขอมูล ในคำขอรับโอนใบอนุญ าตทำการประมงพาณิชยตลอดจนเอกสารหรื อหลั กฐาน
ทุกฉบับที่แสดงหรือแนบมาพรอมนี้ เปนขอมูลและเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตามความเปนจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)....................................................................ผูขอรับโอนใบอนุญาต/ผูรับมอบอำนาจ
(...................................................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เฉพาะเจาหนาที่
การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคำขอรับโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย
ออกใบรับคำขอรับโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชยใหผูขอรับโอนใบอนุญาต
เลขที่........................................................ลงวันที่…………………………..……………………
ไดตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอฯ แลว ไมครบถวนขาดเอกสารหรือหลักฐาน
ไดแก……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยใหแกไขภายในวันที่...................................................................
ตามบันทึกการตรวจคำขอฯ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอฯ ลงวันที่............................................................
และไดมอบใหผูขอรับโอนใบอนุญาตพรอมเก็บสำเนาไว ๑ ชุดแลว

(ลายมือชื่อ)...............................................................พนักงานเจาหนาที่
(..................................................................)
ตำแหนง............................................................................

หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
กรณีที่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
เขียนที่................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)............................................................................ผู้ได้รับอนุญาต
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที.่ ...............................................................................................................
อายุ..................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่.....................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................... หมู่ที่............ ตำบล/แขวง.......................... อำเภอ/เขต.............................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์มือถือ.................................. E-mail............................................
ผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่…………………………….…………………………………………………………………..…
เรือประมงชื่อ………………………………………………………………เลขทะเบียนเรือไทย………………….……………….……………
กรณีเรืออวนลากคู่ คู่กับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที…่ ……….……………..…………………………………………….
เรือประมงชื่อ………………………………………………………………เลขทะเบียนเรือไทย………………….……………….……………
มีความประสงค์โอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ดังกล่าวให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อื่นๆ)
....................................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้/สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่.............. ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................
หมู่ที่.............. ตำบล/แขวง...................... อำเภอ/เขต............................ จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................................E-mail………………………………….…………………………………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในเรือประมงลำดังกล่าวให้แก่ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตเสร็จสิ้นแล้ว
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ขณะทำหนังสือแสดงความยินยอมให้โอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ฉบับนี้
ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกประการ และการทำหนังสือฉบับนี้มิได้เกิดขึ้นจากการถูกข่มขู่
หรือฉ้อฉลหรือสำคัญผิดในสาระสำคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้แล้ว
ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานทั้งสองคนพร้อมกัน
ลงชื่อ.........................................................ผู้โอนใบอนุญาต
(................................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้รับโอนใบอนุญาต
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(..................................................................)
หมายเหตุ : แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

