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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174
พ.ศ. 2561
ตามมาตรา 174 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดว่า “ผู้ใดทําการ
ประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอส และได้จดทะเบียน
เป็ น เรื อ สํ า หรั บ ทํ า การประมง และได้ รั บ อาชญาบั ต รอยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชกํ า หนดนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
อธิบดีจะอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกทําการประมงก็ได้” เพื่อให้การอนุญาต
เป็นไปตามมาตรานี้ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพื้นบ้านตามมาตรา 174 ยื่นคําขอรับอนุญาต ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง
(2) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขต
ติดชายทะเล
(3) สถานที่และวิธีตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 2 ผู้ขอรับอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
(3) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาต
(4) เป็นผู้ที่เคยได้รับอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทําการประมง ในปีการประมง 2558
ข้อ 3 เรือประมงที่จะใช้ประกอบการขอรับอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174
ต้องเป็นเรือที่มีลักษณะ ดังนี้
(1) เรือประมงต้องจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
(2) เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย ประเภท
การใช้ทําการประมง ซึ่งมีอายุอยู่ในวันที่ยื่นคําขอและในวันที่อนุญาต หรือมีหลักฐานการยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้เรือกับกรมเจ้าท่า
(3) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสแต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอส
(4) ผ่านการตรวจทําอัตลักษณ์เรือแล้ว
ข้อ ๔ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอ ได้แก่
(1) สําเนาอาชญาบัตร ใบอนุญาตทําการประมง ในปีการประมง ๒๕๕๘ (เฉพาะกรณีที่
ไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตในฐานข้อมูลกรมประมง)
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(2) หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
(3) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง
3.1) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จํานวน ๑ รูป
3.2) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ จํานวน ๑ รูป
3.3) ภาพถ่ายเรือเต็มลําด้านซ้ายหรือด้านขวา จํานวน ๑ รูป
ข้อ ๕ ขั้นตอนการยื่นคําขอและการอนุญาต
(1) ให้ผู้ประสงค์ขอรับอนุญาต ยื่นคําขอ ตามแบบคําขอรับอนุญาต ณ สถานที่ตามข้อ ๑
(2) เมื่อได้รับคําขอรับอนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต
และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ
กรณีที่คําขอรับอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาต
แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอรั บ อนุ ญ าตหรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าคําขอรับอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหนังสือให้ผู้รับคําขอรับหนังสืออนุญาตทราบ
(3) คํ า ขอรั บ อนุ ญ าตที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ รั บ คํ า ขอเสนอประมงจั ง หวั ด
ให้ความเห็นเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณา
(4) อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันรับคําขออนุญาตซึ่งคําขอถูกต้องครบถ้วน
(5) ผู้ขอรับอนุญาตรับหนังสืออนุญาต ณ สถานที่ที่ยื่นคําขอ
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตต้องจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง ที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออนุญาต
ทําการประมงพื้ น บ้า น ตามมาตรา 174 ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารจัด ทํ าเครื่ อ งหมายประจํา เรื อ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ 7 เงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องถือปฏิบัติ
(1) หนังสืออนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 ที่กรมประมงออกให้ไม่สามารถโอนได้
(2) ปฏิบัติตามประกาศที่ออก ตามมาตรา 71 (1) และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่กําหนด
เกี่ยวกับการทําการประมงในทะเลชายฝั่ง
(3) เมื่อได้มีประกาศกําหนดให้การทําการประมงพื้นบ้านต้องได้รับใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาต
ตามประกาศนี้มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วย
(4) เงื่อนไขอื่นที่ผู้อนุญาตกําหนดไว้ท้ายหนังสืออนุญาต
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ข้อ 8 คําขอรับหนังสืออนุญาต ใบรับคําขอหนังสืออนุญาต และหนังสืออนุญาต ให้เป็นไป
ตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

-๑หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือตาม มาตรา 174
1. เครื่ อ งหมายประจํ า เรื อ ประมงมี ลั ก ษณะเป็ น เครื่อ งหมายที่ ป ระกอบด้ ว ยตั ว อั ก ษรโรมั น ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่
และตัวเลขอารบิคเขียนเรียงกันจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเรือ ดังนี้
(1) เครื่องหมายที่หนึ่งเป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนพื้นที่ที่ทําการประมง ดังนี้
(ก) น่านน้ําไทยฝั่งอ่าวไทย
ให้ใช้ตัวอักษร T
(ข) น่านน้ําไทยฝั่งอันดามัน
ให้ใช้ตัวอักษร A
(2) เครื่องหมายที่สองเป็นตัวอักษรที่แสดงว่าเป็นเรือมาจากมาตรา 174 ให้ใช้ตัวอักษร R
(3) เครื่องหมายที่สามเป็นตัวเลขหรือชุดตัวเลขแสดงลําดับที่ของเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทําการประมง
พื้นบ้าน ตามมาตร 174
2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง ดังนี้
(1) ให้ผู้ ได้ รั บหนังสืออนุญ าตให้ทําการประมงพื้นบ้ าน ตามมาตร 174 ใช้เครื่องหมายประจํ า
เรือประมงตามข้อ 1 ที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 ไปเขียนหรือพ่นด้วยสี
ให้ปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวที่เรือลําที่ได้รับอนุญาต โดยให้มองเห็นได้อย่างชัด
(2) การใช้สเี พื่อใช้เขียนหรือพ่นเป็นเครื่องหมายประจําเรือประมง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมง
แต่ละลําเลือกใช้สีได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) ตัวอักษรและตัวเลขสีขาวบนพื้นกรอบสีดําหรือน้ําเงินเข้ม
(ข) ตัวอักษรและตัวเลขสีดําหรือน้ําเงินเข้ม บนพื้นกรอบสีขาว
สีพื้นสําหรับเขียนหรือพ่นเครือ่ งหมายประจําเรือให้ทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยม โดยให้สีพื้นตัดกับสีของกราบเรือ
(3) กําหนดตําแหน่งการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง โดยให้เขียนหรือพ่นบริเวณหัวเรือ
ภายนอกทั้งสองด้านโดยใช้พื้นที่ว่างระหว่างเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่า
กรณีเรือ ที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่งได้ ให้เขียนหรือพ่นบริเวณถัดจากหรือใต้
ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่า
(4) ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดของตัวอักษร โรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคซึ่ง
มีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า
๕ เซนติเมตรระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
ในกรณีที่มีข้อจํากัดของพื้นที่สําหรับการเขียนเครื่องหมายประจําเรือ สามารถลดขนาดของ
ตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
(5) แบบของตัวอักษรให้เป็นไปตามแบบของตัวอักษรและตัวเลขดังนี้

-๒5.1)) ตัวอักษรโรมมันตัวพิมพ์ใหญ่

5.2) ตัวเลขอารบิค 0-9

-๓-

หนังสืออนุญาตทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา ๑๗๔
เลขที่...........................

เครื่องหมายประจาเรือประมง....................

อาศัยอานาจ ตามมาตรา 174 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบดีกรมประมงอนุญาตให้..................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล
โดยใช้เรือประมงชื่อ..............................................................................เลขทะเบียนเรือไทย.................................
ขนาด...............ตันกรอส ยาวตลอดลา.....................เมตร กว้างกลางลา.......................เมตร ลึก..................เมตร
ทาการประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทาการประมงฝั่ง.....................................................ได้ จนกว่าจะเลิกทาการประมง

ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต
(........................................................)
ตาแหน่ง...............................................................
วันที่.............................................

เงื่อนไข
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

เลขที่คาขอ..................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคาขอ
คำขอรับอนุญำตทำกำรประมงพื้นบ้ำน ตำมมำตรำ 174
เขียนที่......................................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ. ..................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................................................................................
ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตเลขประจาตัวประชาชน
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที.่ ..............ตรอก/ซอย................................
ถนน..................................หมูท่ ี่...................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ...............................
2. กรณีมอบอานาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ )...........................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจาตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ....................................................................
3. ใบอนุญาตทาการประมงที่ได้รับในปีการประมง 2558 เลขที่
ชนิดเครื่องมือทาการประมง......................................................................................................................
ออกให้โดยอาเภอ........................................จังหวัด...................................................
4. มีความประสงค์ขอรับอนุญาตทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 ในบริเวณ (เลือกได้เพียง ๑ บริเวณเท่านั้น)
อ่าวไทย
อันดามัน
5. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับอนุญาตดังนี้
(1) สาเนาอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทาการประมง ในปีการประมง 2558 (เฉพาะกรณีที่ไม่
พบข้อมูลการได้รับอนุญาตในฐานข้อมูลกรมประมง)
(2) หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(3) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จานวน 3 รูป ดังนี้
3.๑) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จานวน ๑ รูป
3.๒) ภาพหัวเรือที่เห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ จานวน ๑ รูป
3.๓) ภาพถ่ายเรือเต็มลาด้านซ้ายหรือด้านขวา จานวน ๑ รูป
ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่าข้อมูล ในคาขอตลอดจนเอกสารหลั กฐานทุกฉบับ ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็ นข้อมูล และ
เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).....................................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................................)

- 2เฉพาะเจ้าหน้าที่
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับหนังสืออนุญำต
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอรับอนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคาขอให้ผู้ขอรับอนุญาต เลขที่.......................................ลงวันที่..........................................................
ได้ ต รวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานประกอบค าขอรั บ อนุ ญ าตแล้ ว ไม่ ค รบถ้ ว นขาดหลั ก ฐาน ได้ แ ก่
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่...................................................
ตามบันทึกการตรวจคาขอและเอกสารประกอบคาขอ ลงวันที่................................................................และได้มอบให้
ผู้ขอรับอนุญาตพร้อมเก็บสาเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าทีร่ บั คาขอ
(........................................................)
ตาแหน่ง............................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)

ใบรับคำขออนุญำตทำกำรประมงพื้นบ้ำน ตำมมำตรำ 174

(สำหรับผู้ขอรับอนุญำต)

ใบรับคำขออนุญำตทำกำรประมงพื้นบ้ำน ตำมมำตรำ 174

หมายเลขคาขอ………………………….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………........….…………

หมายเลขคาขอ………………………….......…………….
วันที่รับคาขอ……………………………........….…………

ชื่อผู้ยื่นคาขอ.............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พื้นที่ทาการประมง...............................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ..........................................................................
เลขทะเบียน.........................................................
ออกให้ ณ อาเภอ............................................จังหวัด...............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ.....................................................................

ชื่อผู้ยื่นคาขอ.............................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
พื้นที่ทาการประมง...............................................................
โดยใช้เรือประมงชื่อ..........................................................................
เลขทะเบียน.........................................................
ออกให้ ณ อาเภอ............................................จังหวัด...............................................
เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นคาขอ.....................................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้ าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.........................................................

ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้ าที่ผู้รับคาขอ
ตาแหน่ง.........................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับคาขอแล้วถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)
ลงวันที่.................................................

