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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนด  หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  การขอและการอนุญาตให้ทําการประมงพื้นบ้าน  ตามมาตรา  174   

พ.ศ.  2561 
 

 

ตามมาตรา  174  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  กําหนดว่า  “ผู้ใดทําการ
ประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอส  และได้จดทะเบียน 
เป็นเรือสําหรับทําการประมง  และได้รับอาชญาบัตรอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ   
อธิบดีจะอนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้านต่อไปจนกว่าจะเลิกทําการประมงก็ได้”  เพื่อให้การอนุญาต
เป็นไปตามมาตรานี้  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้ประสงค์จะทําการประมงพื้นบ้านตามมาตรา  174  ย่ืนคําขอรับอนุญาต  ณ  สถานที่  
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง   
(2) จังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  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 เรือประมงที่จะใช้ประกอบการขอรับอนุญาตทําการประมงพ้ืนบ้าน  ตามมาตรา  174  

ต้องเป็นเรือที่มีลักษณะ  ดังนี้   
(1) เรือประมงต้องจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย   
(2) เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  ประเภท

การใช้ทําการประมง  ซึ่งมีอายุอยู่ในวันที่ย่ืนคําขอและในวันที่อนุญาต  หรือมีหลักฐานการยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้เรือกับกรมเจ้าท่า 

(3) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสแต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอส   
(4) ผ่านการตรวจทําอัตลักษณ์เรือแล้ว 
ข้อ ๔ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการย่ืนคําขอ  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) ภาพถ่ายเรือเต็มลําด้านซ้ายหรือดา้นขวา  จํานวน  ๑  รูป 
ข้อ ๕ ขั้นตอนการยื่นคําขอและการอนุญาต 
(1) ให้ผู้ประสงค์ขอรับอนุญาต  ย่ืนคําขอ  ตามแบบคําขอรับอนุญาต  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๑ 
(2) เม่ือได้รับคําขอรับอนุญาตแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับคําขอให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต

และดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 
กรณีที่คําขอรับอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ขอรับอนุญาต

แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

กรณีที่ผู้ขอรับอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าคําขอรับอนุญาตน้ันเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่
พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหนังสือให้ผู้รับคําขอรับหนังสืออนุญาตทราบ 

(3) คําขอรับอนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอเสนอประมงจังหวัด 
ให้ความเห็นเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณา 

(4) อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย  จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอรับอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันรับคําขออนุญาตซึ่งคําขอถูกต้องครบถ้วน 

(5) ผู้ขอรับอนุญาตรับหนังสืออนุญาต  ณ  สถานที่ที่ย่ืนคําขอ   
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตต้องจัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมง  ที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออนุญาต

ทําการประมงพื้นบ้าน  ตามมาตรา  174  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือ 
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7 เง่ือนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องถือปฏิบัติ 
(1) หนังสืออนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน  ตามมาตรา  174  ที่กรมประมงออกให้ไม่สามารถโอนได้ 
(2) ปฏิบัติตามประกาศที่ออก  ตามมาตรา  71  (1)  และประกาศอื่นที่เก่ียวข้องที่กําหนด

เก่ียวกับการทําการประมงในทะเลชายฝั่ง 
(3) เม่ือได้มีประกาศกําหนดให้การทําการประมงพื้นบ้านต้องได้รับใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาต

ตามประกาศนี้มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วย 
(4) เง่ือนไขอื่นที่ผู้อนุญาตกําหนดไว้ท้ายหนังสืออนุญาต 
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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 



- ๑ - 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือตาม มาตรา 174 

1. เครื่องหมายประจําเรือประมงมีลักษณะเป็นเคร่ืองหมายที่ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ 
และตัวเลขอารบิคเขียนเรียงกันจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเรือ ดังน้ี 
            (1) เครื่องหมายที่หน่ึงเป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนพ้ืนที่ที่ทําการประมง ดังน้ี 
       (ก) น่านนํ้าไทยฝั่งอ่าวไทย     ให้ใช้ตัวอักษร T   
       (ข) น่านนํ้าไทยฝั่งอันดามัน     ให้ใช้ตัวอักษร A   
   (2) เครื่องหมายที่สองเป็นตัวอักษรที่แสดงว่าเป็นเรือมาจากมาตรา 174  ให้ใช้ตัวอักษร R  
 (3) เครื่องหมายที่สามเป็นตัวเลขหรือชุดตัวเลขแสดงลําดับที่ของเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทําการประมง
พ้ืนบ้าน ตามมาตร 174 
2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเคร่ืองหมายประจําเรือประมง ดังน้ี 
            (1) ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทําการประมงพ้ืนบ้าน ตามมาตร 174 ใช้เครื่องหมายประจํา
เรือประมงตามข้อ 1 ที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตทําการประมงพ้ืนบ้าน ตามมาตรา 174 ไปเขียนหรือพ่นด้วยสี
ให้ปรากฏเคร่ืองหมายดังกล่าวที่เรือลําที่ได้รับอนุญาต โดยให้มองเห็นได้อย่างชัด 
            (2) การใช้สเีพ่ือใช้เขียนหรือพ่นเป็นเคร่ืองหมายประจําเรือประมง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมง
แต่ละลําเลือกใช้สีได้อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

(ก) ตัวอักษรและตัวเลขสีขาวบนพ้ืนกรอบสีดําหรือนํ้าเงินเข้ม 
(ข) ตัวอักษรและตัวเลขสีดําหรือนํ้าเงินเข้ม บนพ้ืนกรอบสีขาว  

สีพ้ืนสําหรับเขยีนหรือพ่นเคร่ืองหมายประจาํเรือใหท้ําเป็นกรอบสี่เหลี่ยม โดยให้สีพ้ืนตัดกับสีของกราบเรือ  
           (3) กําหนดตําแหน่งการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง โดยให้เขียนหรือพ่นบริเวณหัวเรือ
ภายนอกท้ังสองด้านโดยใช้พ้ืนที่ว่างระหว่างเลขทะเบียนเรือหรือช่ือเรือของกรมเจ้าท่า  

กรณีเรือ ที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหน่ึงได้ ให้เขียนหรือพ่นบริเวณถัดจากหรือใต้
ช่ือเรือหรือเลขทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่า 
          (4) ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดของตัวอักษร โรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคซึ่ง
มีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 
๕ เซนติเมตรระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร 

ในกรณีที่มีข้อจํากัดของพ้ืนที่สําหรับการเขียนเครื่องหมายประจําเรือ สามารถลดขนาดของ 
ตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพ้ืนที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร 
          (5) แบบของตัวอักษรให้เป็นไปตามแบบของตัวอักษรและตัวเลขดังน้ี 
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หนังสืออนุญาตท าการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา ๑๗๔ 
 

เลขที่...........................   เครื่องหมายประจ าเรือประมง.................... 
 
   อาศัยอ านาจ ตามมาตรา 174 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
อธิบดีกรมประมงอนุญาตให้.................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน/นิติบุคคล 
โดยใช้เรือประมงชื่อ..............................................................................เลขทะเบียนเรือไทย................................. 
ขนาด...............ตันกรอส ยาวตลอดล า.....................เมตร กว้างกลางล า.......................เมตร ลึก..................เมตร  
ท าการประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ท าการประมงฝั่ง.....................................................ได้จนกว่าจะเลิกท าการประมง  
 
 
 
 
       

ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
         (........................................................) 
          ต าแหน่ง............................................................... 
      วันที่.............................................  
 
 
 
เงื่อนไข 
............................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................. 
................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................. 
 
 
 



 
 
 

 

ค ำขอรับอนุญำตท ำกำรประมงพ้ืนบ้ำน ตำมมำตรำ 174 

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

 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)............................................................................................................
ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตเลขประจ าตัวประชาชน      
อายุ.................ปี สัญชาติ............................ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที.่..............ตรอก/ซอย................................ 
ถนน..................................หมูท่ี่...................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ...........................E - mail: ............................... 
 2. กรณีมอบอ านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ )...........................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ าตัวประชาชน                                                           
โทรศัพท์มือถือ.................................................................... 
 3. ใบอนุญาตท าการประมงท่ีได้รับในปีการประมง 2558 เลขที่ 
     ชนิดเครื่องมือท าการประมง...................................................................................................................... 
ออกให้โดยอ าเภอ........................................จังหวัด................................................... 
 4. มีความประสงค์ขอรับอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้าน ตามมาตรา 174 ในบริเวณ (เลือกได้เพียง ๑ บริเวณเท่านั้น)
     อ่าวไทย   อันดามัน  
 5. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับอนุญาตดังนี้ 

           (1) ส าเนาอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตท าการประมง ในปีการประมง 2558 (เฉพาะกรณีที่ไม่ 
พบข้อมูลการได้รับอนุญาตในฐานข้อมูลกรมประมง) 

  (2) หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

  (3) ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายดิจิทัลของเรือประมง จ านวน 3 รูป ดังนี้ 
  3.๑) ภาพอัตลักษณ์เรือที่เห็นชัดเจน จ านวน ๑ รูป  

3.๒) ภาพหัวเรือท่ีเห็นชื่อเรือ ทะเบียนเรือ จ านวน ๑ รูป  
  3.๓) ภาพถ่ายเรือเต็มล าด้านซ้ายหรือด้านขวา จ านวน ๑ รูป 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในค าขอตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นข้อมูลและ

เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ  
 

     (ลายมือชื่อ).....................................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ
       (.......................................................................) 

 
 
 

เลขที่ค าขอ.................................. 
วันที่............................................ 
ลงชื่อ..........................ผู้รับค าขอ 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอรับหนังสืออนุญำต 
       ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับอนุญาตแล้วถูกต้องครบถ้วน  
       ออกใบรับค าขอให้ผู้ขอรับอนุญาต เลขที่.......................................ลงวันที่.......................................................... 
       ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอรับอนุญาตแล้ว ไม่ครบถ้วนขาดหลักฐาน ได้แก่ 
.................................................................................................................................................................................... ... 
..............................................................................................โดยให้แก้ไขภายในวันที่................................................... 
ตามบันทึกการตรวจค าขอและเอกสารประกอบค าขอ ลงวันที่........................................ ........................และได้มอบให้ 
ผู้ขอรับอนุญาตพร้อมเก็บส าเนาไว้ ๑ ชุดแล้ว 

 
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าทีร่ับค าขอ 
            (........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 



 
                                                                                  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 

ใบรับค ำขออนุญำตท ำกำรประมงพื้นบ้ำน ตำมมำตรำ 174 
 หมายเลขค าขอ………………………….......……………. 
 วันที่รับค าขอ……………………………........….…………  

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ......................................................................... .................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ 
 พ้ืนที่ท าการประมง............................................................... 
 โดยใช้เรือประมงชื่อ..................................................................... ..... 
 เลขทะเบียน......................................................... 
ออกให้ ณ อ าเภอ............................................จังหวัด........................ ....................... 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ................................................................. .... 

                                   ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง......................................................... 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 

 
                                                                               (ส ำหรับผู้ขอรับอนุญำต) 

  ใบรับค ำขออนุญำตท ำกำรประมงพื้นบ้ำน ตำมมำตรำ 174 
 หมายเลขค าขอ………………………….......……………. 
 วันที่รับค าขอ……………………………........….…………  

 ชื่อผู้ยื่นค าขอ......................................................................... .................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชน  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ 
 พ้ืนที่ท าการประมง............................................................... 
 โดยใช้เรือประมงชื่อ..................................................................... ..... 
 เลขทะเบียน......................................................... 
ออกให้ ณ อ าเภอ............................................จังหวัด........................ ....................... 
 เบอร์ติดต่อ ผู้ยื่นค าขอ................................................................. .... 

                                   ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                   ต าแหน่ง......................................................... 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบรับค าขอแล้วถูกต้องครบถ้วน 
 ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ 
      (....................................................) 
 ลงวันที่................................................. 


