
ประกาศกรมประมง 

เรื่อง  เงื่อนไขที่ผูร้ับใบอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นทีก่ารท าการประมงต้องปฏิบัติ   
และก าหนดแบบค าขอแก้ไขรายการพืน้ที่การท าการประมง 

พ.ศ.  2563 
 
 

เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถขอเปลี่ยนพื้นที่การท าการประมง  เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าตามมาตรา   70  แห่งพระราชก าหนด 
การประมง  พ.ศ.  2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล  (ฤดูมรสุม)  เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถท าการประมงในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตได้  และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ า  
ที่สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืนตามที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง  และเพ่ือก าหนด
แบบค าขอแก้ไขรายการพ้ืนที่การท าการประมง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  11  (4)  และข้อ  20  ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและ 
การอนุญาตท าการประมงพาณิชย์  พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ เครื่องมือที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนพ้ืนที่การท าการประมง   ได้แก่  อวนล้อมจับ   
อวนครอบหมึก  และเรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  (เรือปั่นไฟ)  ในพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยไปทะเลอันดามัน 

ข้อ 2 ห้วงเวลาที่ให้เปลี่ยนพ้ืนที่การท าการประมง  ตั้งแต่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  
ของทุกปี 

ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพื้นที่การท าการประมง  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก  เรือประมง  (PIPO)  ก่อนออกจากพ้ืนที่ท าการ

ประมงที่ได้รับอนุญาตเดิม  และก่อนเข้าพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ย้าย 
(2) กรณีเครื่องมือท าการประมงชนิดอวนล้อมจับสามารถน าเรือประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

(เรือปั่นไฟ)  ไปประกอบการท าการประมงได้  ไม่เกิน  4  ล า  ต่อเรืออวนล้อมจับ  1  ล า 
(3) เมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพ้ืนที่ไม่สามารถท าการประมงในพ้ืนที่การท าการประมงเดิม   

ในห้วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนพ้ืนที่ได้  เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาและพ้ืนที่ 
การท าการประมงจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 

(4) การอนุญาตให้เปลี่ยนพ้ืนที่การท าการประมงเป็นการอนุญาตให้เปลี่ยนพ้ืนที่ เป็น 
การชั่วคราว  เมื่อสิ้นสุดห้วงเวลาตามที่ได้รับอนุญาต  ให้ผู้รับอนุญาตหยุดท าการประมงในพื้นที่นั้น 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ 4 แบบค าขอแก้ไขรายการพ้ืนที่การท าการประมง  ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
มีศักดิ์  ภักดีคง 

อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๓



 
 
 

 

คำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก./อ่ืนๆ)................................................................ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต 
 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน                                                          

อายุ.................ปี สัญชาติ............................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่....................ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน.......................................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต......................... ............... 
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail: ........................................ 
  1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่                                                          
สำนักงานใหญต่ั้งอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย................................ถนน............................................หมู่ที่.................... 
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต........................... ..............จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.............................................  E-mail: ................................................................ 
 2. กรณีมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ).......................................................................ในฐานะผูรั้บมอบอำนาจจาก
บุคคลตามข้อ 1 เลขประจำตัวประชาชน                                                              โทรศัพท์มือถือ................................... 

 3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่        
 กรณีเรืออวนลากคู่ คู่กับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที ่

 4. ประสงค์ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ดังนี้ 
       4.1 แก้ไขรายการพ้ืนที่การทำการประมง  

             4.1.1 กรณีได้ร ับผลกระทบจากมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ 
ตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
             4.1.2 กรณีได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศตามฤดูกาล (ฤดูมรสุม) 
จากพ้ืนทีก่ารทำการประมง.................................................. เป็นพ้ืนทีก่ารทำการประมง................................................ 
ห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. ................ถึง วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. ….............. 
เคลื่อนย้ายเรือประมงโดยวิธี...........................................................................................................................................  

 5. ข้าพเจ้าไดแ้สดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้ 
       1) แสดงบัตรประชาชนของผู้ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
       2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
                       ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
       3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และแสดง 
                       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) 

        4) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนๆ ............................................................................ ............................ 
 
 

ข้าพเจ้าขอ... 

เลขที่คำขอ.................................. 
วันที่............................................ 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคำขอ 
(………………………………………….) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคำขอแก้ไขรายการพ้ืนที่การทำการประมงตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานทุกฉบับ
ที่แนบมาพร้อมนี้เป็นข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  

 

 

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

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง 
      ออกใบรับคำขอแก้ไขให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต เลขที่..........................................ลงวันที่ ………………..………………….. 
      ได้ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตแล้ว ไมค่รบถ้วนขาดเอกสารหรือหลักฐาน 

ได้แก่……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………โดยให้แก้ไขภายในวันที่.......................................... 

ตามบันทึกการตรวจคำขอแก้ไขใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต 
ลงวันที่........................................................................และได้มอบใหผู้้ขอแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเก็บสำเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว 

 
 
 
(ลายมือชื่อ)....................................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
            (......................................................) 
ตำแหน่ง.............................................................. 



 

 
                                                                                  (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ใบรับคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง 
 หมายเลขคำขอ………………………….......…....................................................…………. 
 วันที่รับคำขอ……………………………........….………………………………........….………….… 
 ชื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต............................................………………………............ 
 เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ 
 ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขท่ี………………………………………………..... 
 เครื่องมือทำการประมงชนิด…………………………………………………………………………. 
 ประสงค์ขอแก้ไขรายการพ้ืนที่การทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
 จากพ้ืนที่การทำการประมง....................... เป็นพ้ืนที่การทำการประมง.......................    
 ห้วงเวลา ตั้งแต่ วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. ................ 
                ถึง วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. …..............          
                     
 
 ออกให้ ณ อำเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................. 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ............................................................................................. 
 

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

                          ตำแหนง่.................................................... 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคำขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ 
      (...........................................................) 
 ลงวันที่........................................................ 

 
                                                                        (สำหรับผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต) 

ใบรับคำขอแก้ไขรายการพื้นที่การทำการประมง 
 หมายเลขคำขอ………………………….......…....................................................…………. 
 วันที่รับคำขอ……………………………........….………………………………........….………….… 
 ชื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต............................................………………………............ 
 เลขประจำตัวประชาชน/ทะเบียนเลขท่ี  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ 
 ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เลขที่………………………………………………..... 
 เครื่องมือทำการประมงชนิด…………………………………………………………………………. 
 ประสงค์ขอแก้ไขรายการพ้ืนที่การทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
 จากพ้ืนที่การทำการประมง....................... เป็นพ้ืนที่การทำการประมง.......................    
 ห้วงเวลา ตั้งแต่ วันที่........... เดือน....................... พ.ศ. ................ 
                ถึง วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. …..............          
                     
 
 ออกให้ ณ อำเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................. 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ............................................................................................. 
 

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

                          ตำแหนง่.................................................... 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคำขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจ 
      (...........................................................) 
 ลงวันที่........................................................ 



(สำหรับเจ้าหน้าท่ี) 
บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบคำขอ 

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

ข้าพเจ้า........................................................... ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ 
  ของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต ชื่อ.................................................................................... ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี ้

   

สรุปผลการตรวจสอบ  
     คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน  
     คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
           แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน.....................................................................................................            
           เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด................................................................................................... 
           …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….      
           โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่............................................................... 
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอแก้ไขใบอนุญาต ข้างต้น เป็นอันยกเลิก 
 

(ในกรณีที่ผู ้ยื ่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย) 

 

รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ) ผ่าน ไม่ผ่าน 
 1.ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ   
 2.เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ   
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (ท่ียังไม่หมดอายุ)   
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  

       มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
  

    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู ้มอบอำนาจ และแสดง 
       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

  

    4) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………   

ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว 
         ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคำขอ 

(………………………………………………….) 
วันที่ …………………………………………… 

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



(สำหรับผู้แก้ไขใบอนุญาต) 
บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารหรอืหลักฐานประกอบคำขอ 

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

ข้าพเจ้า........................................................... ตำแหน่ง ............................................ ได้ตรวจคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ 
  ของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต ชื่อ.................................................................................... ตามคำขอ เลขที่ .......................................... ดังนี ้

   

สรุปผลการตรวจสอบ  
     คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ถูกต้องครบถ้วน  
     คำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
           แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน.....................................................................................................            
           เอกสารหรือหลักฐานประกอบไม่ครบ ขาด................................................................................................... 
           …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….      
           โดยให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่............................................................... 
หากไม่ดำเนินการถือว่าคำขอแก้ไขใบอนุญาต ข้างต้น เป็นอันยกเลิก 
 

(ในกรณีที่ผู ้ยื ่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย) 

 

รายการที่ตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย √ หน้ารายการที่ตรวจและผลการตรวจ) ผ่าน ไม่ผ่าน 
 1.ความถูกต้องครบถ้วนของการกรอกรายละเอียดของคำขอ   
 2.เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ   
    1) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (ท่ียังไม่หมดอายุ)   
    2) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง  

       มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
  

    3) แนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู ้มอบอำนาจ และแสดง 
       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ) 

  

    4) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………   

ข้า ฯ รับทราบผลการตรวจคำขอแล้ว 
         ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคำขอ 

(………………………………………………….) 
วันที่ …………………………………………… 

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


	1.คำขอแก้ไข พื้นที่
	2.ใบรับคำขอแก้ไขใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
	3.บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารประกอบคำขอ(เจ้า) final
	4.บันทึกการตรวจคำขอและเอกสารประกอบคำขอ(ผู้) final

