เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน การขอและการอนุญาตให้ทาการประมงพื้นบ้าน
ตามมาตรา 174 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอ
และการอนุ ญาตให้ ทาการประมงพื้น บ้าน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2561 เพื่ อ ก าหนดหลั กเกณฑ์ ขั้ น ตอน การขอและการอนุญ าตให้ทาการประมงพื้นบ้าน
ตามมาตรา 174 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 นั้น ปรากฏว่าประกาศกรมประมง
ฉบั บ ดั งกล่ าวไม่ไ ด้ กาหนดระยะเวลาในการจั ด ท าเครื่ องหมายประจ าเรือ ประมงให้ แก่ผู้รับอนุญาต
จึงทาให้มีผู้รับอนุญาตบางรายไม่จัดทาเครื่องหมายประจาเรือ
เพื่อให้ผู้รับอนุญาตจัดทาเครื่องหมายประจาเรือ จึงจาเป็นต้องกาหนดระยะเวลาในการจัดทา
เครื่ องหมายประจาเรือประมงให้ แก่ผู้รับอนุญาตอันเป็นเงื่อนไขที่ผู้รับอนุญาตต้องถือปฏิบัติ ดังนั้น
อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองและวรรคสามของข้อ 6 ของประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขอและการอนุญาตให้ทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
“การจั ด ทาเครื่องหมายประจ าเรือประมงตามวรรคหนึ่งจะต้องจัด ท าเครื่ องหมายประจา
เรือประมงให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ให้จัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ”
ข้อ 2 ให้ ยกเลิกหลักเกณฑ์แ ละวิธีการจัด ทาเครื่องหมายประจาเรือ ตามมาตรา 174
แนบท้ า ยประกาศกรมประมง เรื่ อ ง ก าหนดหลั กเกณฑ์ ขั้ น ตอน การขอและการอนุ ญาตให้ ทา
การประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือ ตามมาตรา 174 แนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือ ตามมาตรา 174
1. เครื่องหมายประจาเรือประมงจะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน
ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวเลขอารบิคเขียนเรียงกันจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเรือ ดังนี้
(1) เครื่องหมายที่หนึ่งเป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนพื้นที่ที่ทาการประมง ดังนี้
(ก) น่านน้าไทยฝั่งอ่าวไทย
ให้ใช้ตัวอักษร T
(ข) น่านน้าไทยฝั่งอันดามัน
ให้ใช้ตัวอักษร A
(2) เครื่องหมายที่สองเป็นตัวอักษรที่แสดงว่าเป็น เรือประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174
ให้ใช้ตัวอักษร R
(3) เครื่องหมายที่สามเป็นตัวเลขหรือชุดตัวเลขแสดงลาดับที่ของเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทา
การประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174
2. ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ท าเครื่อ งหมายประจ า
เรือประมง ดังนี้
(1) ให้ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตใช้เครื่อ งหมายประจาเรือประมง ที่ ป รากฏในหนั งสื อ อนุ ญ าต
ทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174 โดยการเขียนหรือพ่นด้วยสีให้ปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวที่เรือลา
ที่ได้รับอนุญาตโดยให้มองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง
(2) แบบตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นไปตามแบบในบัญชีที่ 1 แนบท้ายประกาศกรมประมง
ฉบับนี้
(3) การใช้สีเพื่อใช้เขียนหรือพ่นเป็นเครื่องหมายประจาเรือประมงให้ทาเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
โดยให้ สี พื้ นตั ดกั บสี ของกราบเรือ โดยให้ ผู้ ได้ รับอนุ ญาตท าการประมงแต่ ละลาเลื อกใช้สี ได้ อย่ างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ตัวอักษรและตัวเลขสีขาวบนพื้นกรอบสีดาหรือน้าเงินเข้ม
(ข) ตัวอักษรและตัวเลขสีดาหรือน้าเงินเข้ม บนพื้นกรอบสีขาว
(4) การกาหนดตาแหน่งจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมงพื้นบ้าน ให้ เขียนหรือพ่น
บริเวณหัวเรือภายนอกทั้งสองด้านถัดจากเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่า เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้เขียนหรือพ่นบริเวณถัดจากหรือใต้ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่า
(5) ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอาร
บิคซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า
๕ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
กรณีที่มีข้อจากัดของพื้นที่สาหรับการเขียนเครื่องหมายประจาเรือ สามารถลดขนาด
ของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร

-๑บัญชีที่ 1
แบบของตัวอักษรและตัวเลข
1) ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่

2) ตัวเลขอารบิค 0-9

-๒-

-๓ตัวอย่างการเขียนเครื่องหมายประจาเรือประมง

TR1
T
R
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พื้นที่ที่ทาการประมงฝั่งอ่าวไทย
ตัวอักษรที่แสดงว่าเป็นเรือมาจากมาตรา 174
ลาดับตัวเลขหรือชุดตัวเลขของเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174

AR9
A
R
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พื้นที่ทาการประมงฝั่งอันดามัน
ตัวอักษรที่แสดงว่าเป็นเรือมาจากมาตรา 174
ลาดับตัวเลขหรือชุดตัวเลขของเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 174

