
ระเบียบกรมประมง 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  เงื่อนไข  การขอและการพิจารณาออกหนังสือรบัรอง 

เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต 
ใช้เรือและการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร  พ.ศ.  2552  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  5  วรรคหนึ่ง  (4)   
ได้ก าหนดให้การขอรับใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมงต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง   ดังนั้น  
เพ่ือวางแนวทางปฏิบัติในการขอรับหนังสือรับรอง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมประมงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในระเบียบนี้   
“เรือประมง”  หมายความว่า  เรือทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้หรือมีหรือติดตั้งเครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ที่ใช้ท าการประมง  เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในทางการค้า 
“การขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง”  หมายความรวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงด้วย 
“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง 
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง  ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน

ตามที่ระบุไว้ในแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล 
(3) สถานที่หรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมประมงประกาศก าหนด 
ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 

และครบถ้วนของค าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ   
กรณีที่ค าขอ  เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องหรือครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอออก 

ใบรับค าขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง   
กรณีที่ค าขอ  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับ

หนังสือรับรองแก้ไขเพ่ิมเตมิค าขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าค าขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองทราบ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 4 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค าขอ  และเอกสารหรือหลักฐาน 
ประกอบค าขอแล้ว  ให้หน่วยงานที่รับค าขอด าเนินการจัดส่งค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไปยงั  
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  เพ่ือพิจารณาภายในสามวันท าการ  นับตั้งแต่ได้รับ
เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   (e-Saraban)   
หรือระบบการออกใบอนุญาตท าการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e–License)   

ข้อ 5 การพิจารณาออกหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง   
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับหนังสือรับรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตท าการประมง 
ตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชก าหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) เรือประมงที่จะขอต่ออายุใบอนญุาตใช้เรือส าหรบัเรอืประมงต้องไมอ่ยู่ในระหว่างถูกการด าเนินคดี 
ข้อ 6 เมื่อกองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการได้รับค าขอพร้อมเอกสาร 

หรือหลักฐานประกอบค าขอ  ให้ด าเนินการตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอ  
และพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   หากถูกต้องและครบถ้วน  ให้เสนอ 
กรมประมงพิจารณาออกหนังสือรับรองภายในสิบห้าวันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ  4 

ในกรณีที่ไม่เห็นควรออกหนังสือรับรอง  ให้เสนอกรมประมงมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการออกหนังสือรับรอง  
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙   

หนังสือรับรองให้ใช้ตามแบบแนบท้ายระเบยีบนี ้ และมีอายุสามสิบวนันบัแต่วนัที่ออกหนังสือรับรอง   
ข้อ 7 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  7  ตุลาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



แบบ นสร.06 
เลขที่คําขอ....................................... 
วันที่................................................. 
ลงช่ือ................................ผู้รับคําขอ 

   
 

คําขอรับหนังสือรบัรองเพื่อประกอบการยืน่ขอรับใบอนญุาตใช้เรือประมง 
เขียนที่............................................................ 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษทั/หจก./อ่ืน )ๆ .................................................................................... ผูข้อรับหนังสือรับรอง 
1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเลขประจําตัวประชาชน                                                                              

อายุ .................... ปี  ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..........................................  
ถนน .................................. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ..............................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
   1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................................................................................... 
ทะเบียนเลขที่                                                                                                ทีต้ั่งสํานักงานใหญ่ บ้านเลขที ่...............  
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ............................... หมู่ที่ .............. ตําบล/แขวง .................................  
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................  
โทรศัพท์ .................................................... E - mail: ............................................................................................ 
กรณีเจ้าของเรือมากกว่า 1 คน ให้กรอกในเอกสารแนบ 
2. กรณีมอบอํานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) .........................................................................................................................  
ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจําตัวประชาชน     
โทรศัพท์ ........................................................................... 
3. ประสงค์ขอหนังสือรับรองเพ่ือ       ออกใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก        ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 
สําหรับเรือ           ทําการประมงพ้ืนบ้าน        ทําการประมงพาณิชย์         ทําการประมงนอกน่านนํ้า 
ของเรือประมงช่ือ .................................................................... เลขทะเบียนเรือไทย 
ขนาด ............................................. ตันกรอส 
ใบอนญุาตใช้เรอืหมดอายุวันที ่.................................. เดือน .................................... พ.ศ. ....................................... 
4. ข้าพเจ้าได้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรอง ดังน้ี 

แสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ)  
แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง 
(กรณีที่เป็นนิติบุคคล) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน  
แนบหนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ) 
แสดงใบเสร็จชําระค่าปรับ หรือ หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีเรือเคยถูกใช้ในการกระทําความผิด) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคําขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมน้ี เป็นข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 
 

                 ลงช่ือ ............................................... ผู้ขอหนังสือรับรอง/ผู้รับมอบอํานาจ 
       (................................................................) 
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เอกสารแนบกรณีเจ้าของเรือมากกว่า 1 คน 
2. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
3. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
4. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
5. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
6. (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ) .............................................................................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน                                                                             อายุ................................... ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ................................... 
หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................  
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ....................................................  
E - mail: ................................................................................................................................................................. 
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ส่วนของเจ้าหน้าที ่
การตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของคําขอรับหนังสอืรับรอง 

 ออกใบรับคําขอให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง เลขที่....................................... ลงวันที่............................................. 
 ได้ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอรับหนังสือรับรองแล้วไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐาน ได้แก่......... 

…………………………………………................………………………….................................................................................... 
…………………………………………................………......................................................................................................... 
โดยให้แก้ไขภายในวันที่........................................................ตามบันทึกการตรวจคําขอและเอกสารประกอบคําขอ  
ลงวันที่................................................. และได้มอบให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองเก็บสําเนาเอกสารไว้ 1 ชุดแล้ว 

 
 

                           ลงช่ือ...............................................................เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
             (..............................................................) 
                 ตําแหน่ง.................................................................... 
                 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................... 

 



แบบ นสร.16 

เลขท่ี ............................................... 

 

หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือประมง  
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก

ใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 วรรคหนึ่ง (4) (ก)  
กรมประมงจึงออกหนังสือรับรองให้ 
1. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
2. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
3. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
4. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
5. ......................................................................................................................................................................... 
    เลขประจำตัวประชาชน/นิตบิุคคล…………………………………………………………………………………….. 
เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอออกใบอนุญาตใช้เรือของเรือประมงชื่อ............................................................

เลขทะเบียนเรือไทย .................................................................... ได้  
โดยกรมประมงได้ตรวจสอบแล้ว ผู้ขอรับหนังสือรับรองและเรือประมงที่ขอหนังสือรับรองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
สำหรับเรือประมงพาณิชย์  
 ผู้ขอรับหนังสือรับรองไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับใบอนุญาตทำการประมง ตามมาตรา ๓๙ 

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 เรือประมงที่ขอไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี 
สำหรับเรือประมงพ้ืนบ้าน 
 เรือประมงที่ขอไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี 

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

 
ลงชื่อ................................................ผู้ออกหนังสือรับรอง 

          (........................................................) 
          ตำแหน่ง ........................................................... 
เงื่อนไข    
1. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  ต้องระวางโทษจำคุก 
 ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจำคุก 
 ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
2. การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขอรับหนังสือรับรองหรือเรือประมงที่จะนำไปจด

ทะเบียนเรือไทยไม่มีคุณสมบัติตามที่ได้รับรอง ถือว่าเป็นเหตุให้กรมประมงพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรอง
ฉบับนี้ 



 

 
                                                                                      (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง 
หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
วันที่รับคำขอ……………………………........….…………  
 

ชื่อหนังสือรับรอง.......................................................................................................... 
ชื่อผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................. ................... 
เลขประจำตัวประชาชน ........................................................................ ....................... 
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ......................................................................................... 
เลขทะเบียนเรือไทย...................................................................................................... 
ออกให้ ณ อำเภอ.............................................จังหวัด.................................................. 
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ.................................................................................................. 
 

                                   ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
                ตำแหน่ง...................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน 

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

 
                                                                         (สำหรับผู้ขอรับหนังสือรับรอง) 

ใบรับคำขอหนังสือรับรอง 
หมายเลขคำขอ………………………….......……………. 
วันที่รับคำขอ……………………………........….…………  
 

ชื่อหนังสือรับรอง..........................................................................................................  
ชื่อผู้ยื่นคำขอ.............................................................................................................. ... 
เลขประจำตัวประชาชน ...............................................................................................  
ใช้ประกอบกับเรือประมงชื่อ.........................................................................................  
เลขทะเบียนเรือไทย......................................................................................................  
ออกให้ ณ อำเภอ.............................................จังหวัด..................................................  
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคำขอ.................................................................................................. 
 

                                   ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ 
                ตำแหน่ง...................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องครบถ้วน 

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


