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ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่ ๒๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง การจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจาํเรือประมงขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป๑ 
   

 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน กรมเจ้าท่าจึงได้กําหนดให้จัดทํา
เครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือประมงขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการจําแนก
ตัวเรือการยืนยันตัวเรือ ตลอดจนการตรวจสอบยืนยันเรือประมงได้อย่างถูกต้อง และเทียบเคียง
เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

 
๑.  ให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือประมงที่มีทะเบียนเรือและมีใบอนุญาตที่มี

ขนาดเรือต้ังแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไป ย่ืนคําร้องเพื่อขอจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือประมง
ขนาดตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอสขึ้นไปต่อผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า หรือ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือประมงลํานั้นจอดหรือใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ๙๐ วัน
นับจากวันที่ประกาศนี้ โดยให้ย่ืนคําร้องด้วยแบบ ก.๕ ตามแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า เป็นรายลํา 
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้ 

(๑) สําเนาใบทะเบียนเรือไทย 
(๒) สําเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
(๓) สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ 
(๔) สําเนาใบอนุญาตทําการประมง (ถ้ามี) 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

(ถ้ามี) 
 
๒.  ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือประมง โดย

ดําเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนเรือว่าได้ดําเนินการจัดทําไว้ ณ บริเวณหัวเรือ 

กราบซ้าย กราบขวา ไว้อย่างถูกต้อง 
(๒) บันทึกภาพถ่ายตัวเรือเต็มลํา และบันทึกภาพถ่ายหัวเรือ ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่ง

สามารถมองเห็นหมายเลขทะเบียนเรือและชื่อเรือที่จัดทําไว้อย่างชัดเจน 
(๓) วัดขนาดความยาวตลอดลํา ความยาวฉาก ความกว้างและความลึกของเรือประมง 
(๔) ตรวจสอบเครื่องจักรใหญ่ ช่ือเครื่องจักรใหญ่ ชนิด จํานวนสูบ กําลังเครื่องยนต์ 

และหมายเลขเครื่องจักรใหญ่ 
(๕) ตอกเครื ่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือไว้ในตําแหน่งบริเวณหัวเรือด้านใน

กราบขวาหรือซ้ายตามความเหมาะสม ในกรณีเรือมีเก๋งให้ตอกเครื่องหมายอัตลักษณ์เพิ่มบริเวณขื่อ
ภายในเก๋งตามความเหมาะสม และบันทึกภาพถ่ายเครื่องหมายและตําแหน่งที่ตอกเครื่องหมาย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง/หน้า ๑๗/๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
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๓.  ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ บันทึกข้อมูลการจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจํา

เรือประมงในข้อ ๒ ลงในระบบฐานข้อมูลระบบการรายงานผลการตรวจสอบยืนยันตัวตนของ
เรือประมงที่กรมเจ้าท่าได้จัดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการนับจากวันที่ เสร็จสิ้นการทํา
เครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือของเรือลํานั้น ๆ 

 
๔.  เจ้าของเรือหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลเรือประมงที่ได้จัดทํา

เครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือประมงแล้วเสร็จ ได้จากเว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://ship.md.go.th/uvifv  
 
๕.  เรือประมงที่จัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือไว้แล้ว และทะเบียนเรือนั้น

ยังมีผลใช้งานอยู่ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรักษาเครื่องหมายดังกล่าวให้ถาวรอยู่เสมอ จะ
เปลี่ยนแปลงหรือปิดบังไม่ได้ หากมีเหตุจําเป็นที่ทําให้เครื่องหมายดังกล่าวลบเลือนให้เจ้าของเรือหรือ
ผู้ควบคุมเรือ แจ้งต่อสํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่ที่เรือ
ลํานั้นจอดหรือใช้งานอยู่  ทั้งนี้ หากพบการกระทําละเมิดฝ่าฝืนดังกล่าว และพิสูจน์ได้ว่าเรือลํานั้น
จงใจกระทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจําเรือ ให้เจ้าพนักงานตรวจเรืองดเว้น
การออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อต่อใบอนุญาตใช้เรือแก่เรือลํานั้น และรายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดฝ่าฝืนต่อผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่อไป 

 
๖.  ในกรณีที่เรือประมงไม่มาดําเนินการขอจัดทําเครื่องหมายอัตลักษณ์ประจํา

เรือประมงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเรือลํานั้นเป็นกลุ่มเรือที่ต้องเฝ้าระวังและ
ต้องตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ศรศักด์ิ  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 
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