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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง
สาหรับเรือประมงนอกน่านนาไทย
พ.ศ. ๒๕๖2
อาศัยอานาจตามข้อ 47 หมวด 5 ของประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบตั ิ
ของเรือประมงนอกน่านนาไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 อธิบดีกรมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในประกาศนี
“เจ้าของเรือประมง” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง ซึ่งได้รับใบอนุญาตทาการ
ประมงนอกน่านนาไทย
ข้อ 2 บรรดาหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านนาไทยที่บัญญัติซาขัดหรือแย้ง
กับประกาศฉบับนี ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี
ข้อ 3 ให้เจ้าของเรือประมงนาเครื่องหมายประจาเรือประมงที่กรมประมงออกให้ซึ่งปรากฏ
ในใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทยไปจัดทาให้ปรากฏเห็นที่เรือประมงลาที่ได้รับใบอนุญาต
ด้วยการเขียนหรือพ่นสีตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดในประกาศฉบับนี
ข้อ 4 เครื่องหมายประจาเรือประมงมีลักษณะเป็นเครื่ องหมายที่ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน
ตัว พิมพ์ใหญ่แ ละตัวเลขอารบิคเขียนเรียงกันจากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัวเรือ โดยแบ่งเป็น
เครื่องหมายย่อยเพื่อใช้แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี
(๑) เครื่องหมายที่หนึ่งเป็นตัวอักษรใช้แทนพืนที่ที่ทาการประมงในเขตทะเลนอกน่านนาไทย
ให้ใช้ตัวอักษร H
(๒) เครื่องหมายที่สองเป็นตัวอักษรใช้แทนขนาดของเรือประมง ดังนี
(ก) ขนาดไม่ถึงสามสิบตันกรอส
ให้ใช้ตัวอักษร S
(ข) ขนาดตังแต่สามสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ให้ใช้ตัวอักษร M
(ค) ขนาดตังแต่หกสิบตันกรอสขึนไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ให้ใช้ตัวอักษร L
(ง) ขนาดตังแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึนไป
ให้ใช้ตัวอักษร X
(๓) เครื่องหมายที่สามเป็นตัวเลขหรือชุดตัวเลขแสดงลาดับที่ของใบอนุญาตทาการประมง
นอกน่านนาไทยตามขนาดของเรือแต่ละกลุ่มตาม (2)
(๔) เครื่องหมายที่สี่เป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนประเภทเครื่องมือทาการประมง ดังนี
(ก) ประเภทเครื่องมืออวนลาก
ให้ใช้ตัวอักษร A
(ข) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ
ให้ใช้ตัวอักษร B
(ค) ประเภทเครื่องมือคราด
ให้ใช้ตัวอักษร C
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(ง) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก
ให้ใช้ตัวอักษร D
(จ) ประเภทเครื่องมืออวนครอบ
ให้ใช้ตัวอักษร E
(ฉ) ประเภทเครื่องมืออวนติดตา
ให้ใช้ตัวอักษร F
(ช) ประเภทเครื่องมืออวนรุนเคย
ให้ใช้ตัวอักษร G
(ซ) ประเภทเครื่องมือลอบ
ให้ใช้ตัวอักษร H
(ฌ) ประเภทเบ็ดราว
ให้ใช้ตัวอักษร J
(ฎ) ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ
ให้ใช้ตัวอักษร K
(ฏ) ประเภทเรือประกอบเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
ให้ใช้ตัวอักษร M
ในกรณีที่เรือประมงได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทาการประมงหลายประเภท ให้ระบุชุดตัวอักษร
แสดงเครื่องมือทาการประมงให้ครบทุกประเภท
ข้อ 5 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง ดังนี
(๑) ให้เจ้าของเรือประมงใช้เครื่องหมายประจาเรือประมงตามข้อ ๓ ที่ปรากฏในใบอนุญาต
ทาการประมงนอกน่านนาไทยไปเขียนหรือพ่นด้วยสีให้ปรากฏเครื่องหมายดังกล่ าวที่เรือลาที่ได้รับใบอนุญาต
โดยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน
(๒) แบบของตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นไปตามแบบในบัญชีที่ ๑ แนบท้ายประกาศฉบับนี
(๓) ขนาดของตั ว อั ก ษรและตั ว เลขให้ ใ ช้ ต ามขนาดของเรื อ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม ต่ า ง ๆ
ตามรายละเอียดในบัญชีที่ ๒ แนบท้ายประกาศฉบับนี
(๔) การใช้สีเพื่อใช้เขียนหรือพ่นเป็นเครื่องหมายประจาเรือประมง ให้เจ้าของเรือประมง
แต่ละลาเลือกใช้สีได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี
(ก) ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว บนพืนกรอบสีดาหรือนาเงินเข้ม
(ข) ตัวอักษรและตัวเลขสีดาหรือนาเงินเข้ม บนพืนกรอบสีขาว
สีพืนสาหรับเขียนหรือพ่นเครื่องหมายประจาเรือประมงให้ทาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมโดยให้สีพืน
ตัดกับสีของกราบเรือ
(๕) กาหนดตาแหน่งการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง ดังนี
(ก) เขียนหรือพ่นบริเวณหัวเรือภายนอกทังสองด้านโดยใช้พืนที่ว่างระหว่างเลขทะเบียนเรือ
หรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่าจนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
ในกรณีที่เครื่องหมายประจาเรือที่ได้จัดทาตามวรรคหนึ่งลางเลือนไม่ชัดเจน เจ้าของเรือประมง
สามารถจัดทาเครื่องหมายประจาเรือโดยเขียนหรือพ่นบนแผ่นป้ายแล้วยึดหรือติดตังไว้บริเวณเก๋งเรือ
ด้านนอกทังสองด้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพิ่มเติมจากที่กาหนดใน (ก) โดยมีรูปแบบเดียวกันกับ
การจัดทาตามวรรคหนึ่ง
(ข) กรณีเรือต่ากว่าสิบตันกรอส ที่ไม่สามารถดาเนินการตามข้อ (ก) ได้ให้เขียนหรือพ่นบริเวณ
ถัดจากหรือใต้ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือ
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ข้อ 6 ในกรณี ที่ เ จ้ า ของเรื อประมง น าเรื อ ประมงออกไปท าประมงในทะเลที่ อยู่ ใ นเขต
ของรัฐชายฝั่ง หรือในเขตที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากต้องจัดทา
เครื่องหมายประจาเรือตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แล้ว เจ้าของเรือประมงจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศนันด้วย
ข้อ 7 ให้เจ้าของเรือประมงดาเนินการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมงให้เสร็จสินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเครื่องหมายประจาเรือประมง ทังนี ต้องจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง
ให้แล้วเสร็จก่อนนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมง
ข้อ 8 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

บัญชีที่ ๑
แบบของตัวอักษรและตัวเลข
๑. ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z

๒. ตัวเลขอารบิค 0-9

บัญชีที่ ๒
ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข
ขนาดของตั วอั กษรและตั วเลขต้ องมี ขนาดสั ดส่ วนที่ สมกั น โดยมี ความกว้ างเท่ ากั บสามในสี่
ของความสูง ความหนาตัวอักษรหรือตัวเลขอารบิคเท่ากับหนึ่งในหกของความสูง และระยะห่างระหว่างตัวอักษร
หรือตัวเลขมีระยะห่างเท่ากับหนึ่งในหกของความสูง
1. เรือประมงขนาดต่่ากว่าสิบตันกรอส ต้องมีขนาดตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค
ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
ในกรณี ที่ มีข้อจ่ ากัดของพื้นที่ส่ าหรับการเขียนเครื่องหมายประจ่าเรือ สามารถลดขนาด
ของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
๒. เรือประมงขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงสามสิบตันกรอส ต้องมีขนาดของตัวอักษร
โรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ เซนติเมตร
ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
ในกรณี ที่ มีข้อจ่ ากัดของพื้นที่ส่ า หรับการเขียนเครื่องหมายประจ่า เรือ สามารถลดขนาด
ของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
๓. เรือประมงขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องมีขนาดของตัวอักษร
โรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
ความหนาไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ เซนติเมตร
ในกรณี ที่ มีข้อจ่ ากัดของพื้นที่ส่ า หรับการเขียนเครื่องหมายประจ่า เรือ สามารถลดขนาด
ของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรความกว้างไม่น้อยกว่า 22.50 เซนติเมตรความหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
และระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
๔. เรื อประมงขนาดตั้ งแต่ หกสิ บตั นกรอสขึ้ นไปแต่ ไม่ ถึ งหนึ่ งร้ อยห้ าสิ บตั นกรอส ต้ องมี ขนาด
ของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า
๓๗.๕๐ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๘.๓๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า
๘.๓๐ เซนติเมตร
๕. เรื อประมงขนาดตั้ งแต่ ห นึ่ งร้ อยห้ าสิ บตั นกรอสขึ้ นไป ต้ องมี ขนาดของตั วอั กษรโรมั น
พิมพ์ ใหญ่ และตั วเลขอารบิ ค ซึ่ งมีความสู งไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้ อยกว่า ๔๕ เซนติ เมตร
ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ เรื อล่ าใดไม่ สามารถจั ดท่ าเครื่ องหมายประจ่ าเรื อได้ ตามขนาดที่ ก่ าหนดตาม
ข้อ 1 – 5 ให้เจ้าของเรือประมงท่าความตกลงกับกองบริหารจัดการทรัพยากรและก่าหนดมาตรการ เป็นรายกรณีไป

ตัวอย่างการเขียนเครื่องหมายประจาเรือประมงนอกน่านนาไทย
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พื้นทีท่ าการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้าไทย
เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป
ใบอนุญาตลาดับที่ 99 ของเรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป
ประเภทเครื่องมืออวนลาก
ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ

หนังสือทาความตกลงในการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง
สาหรับเรือประมงนอกน่านนาไทย
สถานที่..............................................................
วันที่.......................................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อื่นๆ)....................................................................................
เลขประจ่าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย........................ถนน......................หมู่ที่.............ต่าบล/แขวง..............................
อ่าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์มือถือ.............................................................. E-mail: .........................................................................
เป็นเจ้าของเรือประมงชื่อ.........................................................เลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด............. .ตันกรอส ใบอนุญาตท่าการประมงนอกน่านน้่าไทย เลขที่
เครื่องหมายประจ่าเรือ........................................................
2. กรณีมอบอ่านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)...............................................................ในฐานะผู้รับมอบ
อ่านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ่าตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ.............................................................. E-mail: ......................................................................
ขอท่าความตกลงในการจัดท่าเครื่องหมายประจ่าเรือประมง เนื่องจากไม่สามารถจัดท่าเครื่องหมาย
ประจ่ าเรื อ ประมง ส่ าหรั บ เรื อ ประมงนอกน่ านน้่ าไทย ตามขนาดของตั ว อั ก ษรและตั ว เลข ตามบั ญชี ที่ 2
ของประกาศกรมประมง เรื่อง ก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท่าเครื่องหมายประจ่าเรือประมงส่าหรับเรือประมง
นอกน่านน้่าไทย พ.ศ. ๒๕62 ได้ จึงขอจัดท่าเครื่องหมายประจ่าเรือโดยใช้ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข ดังนี้
1. ขนาดตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ......................เซนติเมตร
2. ความกว้างไม่น้อยกว่า ................................. เซนติเมตร
3. ความหนาไม่น้อยกว่า ...................................เซนติเมตร
4. ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ............................... เซนติเมตร
(ลายมือชื่อ)..................................................................................เจ้าของเรือประมง/ผู้รับมอบอ่านาจ
(...............................................................................)
(ลายมือชื่อ)...............................................................................
(..............................................................................)
ต่าแหน่ง...................................................................................

