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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  แบบคําขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 

หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  และคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๓  ของกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  
และมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คําขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตวน์้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  และคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 



 
 
 
 
 
 

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

 ๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ).................................................................................................................. 
  1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน                                                          
อายุ.................ปีสัญชาติ............................ที่อยู่เลขที่.............ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................................
หมู่ที่...................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถอื..................................................E - mail: ................................................. 
เป็นสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่น (ช่ือ)...............................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด............................................ 
  1.2 นิติบุคคลประเภท.......................................................... 
ทะเบียนเลขที ่                                                        สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย..... 
สํานักงานใหญต้ั่งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่............................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์..............................เลขหมายโทรศัพท์..........................................  E-mail: ..................................................
 2. โดยใช้เรือช่ือ................................................................ เลขทะเบียนเรอืไทย....................................................  
ประเภทเรือ......................................................................ประเภทการใช้........................................................................... 
ขนาด...........................ตันกรอส ยาวตลอดลํา.......................................เมตร  กว้างกลางลํา......................................เมตร 
ลึก.............................เมตร  กําลังเคร่ืองจักร.....................แรงม้า  หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) ..................................
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.)………………………….รหัสกลอ่ง (ID Box)....................................................... 
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสข้ึนไป) 
 3. มีความประสงค์ขอจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าในบริเวณ (เลือกได้เพียง         
๑ บริเวณเท่าน้ัน) 

3.1 ในน่านนํ้าไทย 
    
  3.2 นอกน่านนํ้าไทย 
  
 
 
 
 
 

เลขที่รับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ

เลขท่ีคําร้อง…………………………………………. 
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4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบจดทะเบียนดังน้ี 
4.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้อจดทะเบียน พร้อมบัตรตัวจรงิมาแสดง 

(ที่ยังไม่หมดอายุ) 
4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดง 
 วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
4.3 สําเนาใบทะเบียนเรือไทยและสําเนาใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมตัวจริงมาแสดง หรือเอกสาร

หลักฐานที่หน่วยงานเจ้าของกฎหมายออกให้ (ใบอนุญาตใช้เรือต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า      
30 วันในวันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียน) 

4.4  หนังสือมอบอํานาจ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
(กรณีที่มีการมอบอํานาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท 

4.5 สําเนาแบบรายงานการติดต้ังระบบติดตามเรือ (กรณขีนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป) 
4.6 สําเนาเอกสารหลักฐานการได้รับหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มลีักษณะตามท่ีองค์การ

ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กําหนด 
4.7 สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง 
4.8 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ................................................................ 

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

 
(ลายมือช่ือ)......................................................................ผู้ขอจดทะเบียน/ผู้รับมอบอํานาจ 

                   (........................................................................) 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ความเหน็เจ้าหน้าทีต่รวจคําขอ 
        ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนแล้วถกูต้องครบถ้วน  
        ออกใบรับคําขอให้ผู้ขอรับใบจดทะเบียน เลขที่.......................................ลงวันที่................................................. 
        ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดหลักฐาน ได้แก่ ...................... 
.................................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่................................................. 

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

 

หลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณาอนญุาต 
        ผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 
        เรือประมงเป็นเรือลําเดียวกับที่ระบุไว้ในคําขอจดทะเบียน และมทีะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
        เรือประมงมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทยที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 
        สามสิบวันในวันที่ย่ืนคําขอจดทะเบียน       และเป็นเรือประมงที่มีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะ 
        ตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) กําหนด 
        เรือประมงที่ขอจดทะเบียนเป็นเรือประมงที่ทําการขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าเพียงอย่างเดียว  
        โดยไม่มกีารติดต้ังเคร่ืองมือทําการประมง 
        เรือประมงที่ขอจดทะเบียนมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมงจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี 
        มอบหมายตามมาตรา 98 
ความเหน็ผูต้รวจสอบ  เห็นควรอนุญาต 
    ไม่เห็นควรอนุญาต เน่ืองจาก ............................................................................. 
 

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

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

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

 

หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่
       มีหนังสือแจ้งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์แก่ผู้รับคําขอ แล้ว ตามหนังสือ ที่...........ลงวันที่...................... 
       ออกใบจดทะเบียนแล้ว เลขที่.................................ลงวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ......................... 

 และเก็บเงินคา่ธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.......................................เลขที่.......................................... 
ลงวันที่...................เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

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



 

ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตวนํ้์าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า 

เลขที่................................................              เคร่ืองหมายประจําเรือ.................................................... 

ใบทะเบียนน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

........................................................................................................................................... 
  เลขประจําตัวประชาชน/นิตบุิคคล                                                             
 

 ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า ตามมาตรา 87 แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 ตอ่กรมประมง โดยใช้เรือชื่อ............................... หมายเลขทะเบียนเรือไทย                     
ประเภทเรือ......................................ประเภทการใช้...........................................ขนาด..........................................ตันกรอส 
ยาวตลอดลํา.......................................เมตร  กว้างกลางลํา......................................เมตร ลึก.....................................เมตร  
กําลังเคร่ืองจักร.....................แรงม้า  หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) ................................................................................ 
รหัสอุปกรณ์ตดิตามเรือประมง (Serial No.)………………………….รหัสกลอ่ง (ID Box).........................................................  
 

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

 

        (ลงชื่อ) ........................................................ 

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

             
      

 

 

คําเตือน....................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสตัว์น้าํหรือเรือเกบ็รกัษาสตัว์น้าํ 
 
 

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

 ๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ).................................................................................................................. 
  1.1 บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน                                                          
อายุ.................ปีสัญชาติ............................ ที่อยู่เลขที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน..........................................
หมู่ที่...................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถอื..................................................E - mail: ................................................ 
เป็นสมาชิกองค์กรประมงท้องถิ่น (ช่ือ)...............................................ขึ้นทะเบียน ณ จังหวัด........................................... 
  1.2 นิติบุคคลประเภท.......................................................... 
ทะเบียนเลขที ่                                                       สัดส่วนร้อยละจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย........ 
สํานักงานใหญต้ั่งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมู่ที่............................
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์..............................เลขหมายโทรศัพท์..........................................E-mail: .................................................... 
 2. ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสตัว์นํ้า เลขที่................เครื่องหมายประจําเรือ..............
ในบริเวณ..........................................โดยใช้เรือช่ือ................................. หมายเลขทะเบียนเรือไทย...................................... 
ประเภทเรือ..........................................................................ประเภทการใช้........................................................................... 
ขนาด...........................ตันกรอส ยาวตลอดลํา.......................................เมตร กว้างกลางลํา......................................เมตร 
ลึก..............................เมตร  กําลังเคร่ืองจักร.....................แรงม้า หมายเลขไอเอ็มโอ (IMO No.) .................................... 
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.)………………………….รหัสกลอ่ง (ID Box).......................................................... 
(กรณีเรือ 30 ตันกรอสข้ึนไป)   
 3. มีความประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าดังกล่าว ดังน้ี 

 3.1 ........................................................................................................................................... 
 3.2 ........................................................................................................................................... 
 3.3 ...........................................................................................................................................  

4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าว ดังน้ี 
   4.1 ใบจดทะเบียนเรือประมงให้เป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า 

4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ดทะเบียนฯ พรอ้มบัตรตัวจริงมาแสดง 
(ที่ยังไม่หมดอายุ) 

4.3  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และหลักฐานแสดง 
 วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

  
 
 

เลขที่รับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ 

   

เลขท่ีคําร้อง…………………………………………. 
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 4.4  หนังสือมอบอํานาจ พรอ้มแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 
                                       ของผูม้อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
   4.5 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ................................................................ 
 
                                                               (ลายมือช่ือ)......................................................................ผู้จดทะเบียน/ผู้รับมอบอํานาจ 

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

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 
ความเหน็เจ้าหน้าทีต่รวจคําขอ 
        ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าวแล้วถูกต้องครบถ้วน  
        ออกใบรับคําขอให้ผู้ขอรับใบจดทะเบียน เลขที่.......................................ลงวันที่...................................... 
        ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าวแล้ว ไม่ครบถ้วน 
ขาดหลักฐาน ได้แก่........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
โดยให้แก้ไขภายในวันที่............................................................... 
 

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

 
 
ความเหน็พนกังานเจ้าหน้าที ่
.............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 


