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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง 

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบ
ติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๘  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  

และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๒) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  
และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําที่ออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  โดยใช้เรือขนาดต้ังแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง
สําหรับเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ตามประกาศกรมประมง  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓ เม่ือมีการติดตั้งระบบติดตามเรือในเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําลําใดแล้ว  ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ําต้องแจ้งข้อมูล  รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์  ชื่อ  หรือหมายเลขทะเบียนเรือ  ภาพถ่ายเรือ  
ตามแบบใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือแนบท้ายประกาศนี้  ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ภายในเจ็ดวันหลังจากดําเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ 

ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
ต้องดูแลระบบติดตามเรือประมงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  ทั้งขณะที่ออกทําการประมงและขณะที่
จอดเทียบท่า  กรณีการแจ้งปิดระบบติดตามเรือประมงให้สามารถทําได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเกิดการชํารุด  
เสียหายต้องซ่อมแซมโดยมีการนําเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษา 
สัตว์น้ําขึ้นคาน  ต้องมีหนังสือรับรองจากอู่ซ่อมเรือ  โดยระบุวันที่เร่ิมต้นขึ้นคาน  และลงจากคาน 

(๒) กรณีอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือชํารุด  และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(๓) กรณีเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําอับปาง  
โดยแนบสําเนารายงานประจําวันเก่ียวกับคดีมาด้วย 

ทั้งนี้  เม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  (๑)  ให้แจ้งก่อนปิดระบบติดตามเรือประมงไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง 
โดยจะสามารถปิดระบบติดตามเรือได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการ 
เฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  แล้ว  และก่อนเรือประมงลงจากคาน 
ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ทราบก่อนสิบสองชั่วโมงด้วย 

กรณีเหตุการณ์ตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้แจ้งภายในหกชั่วโมง  หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดย
ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  กรมประมง  หรือรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี
แล้วแต่กรณี  มาให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง 
ทราบภายในส่ีสิบแปดชั่วโมง  หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นการแจ้งตามวรรคสามและวรรคสี่   
ให้ดําเนินการตามแบบ  ศฝป.๔  แนบท้ายประกาศน้ี   

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ได้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามข้อ  ๓  แล้ว  จัดให้ระบบติดตามเรือประมงส่งข้อมูลตามที่กําหนดไว้ 
ในข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  ทุกหนึ่งชั่วโมง  หลังจากการรายงานออกจากท่าเทียบเรือ
จนถึงกลับเข้าท่าเทียบเรือ 

ข้อ ๕ ในกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําแจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ  HF/SSB  (USB)  
ช่องหลักความถ่ี  8228.0  KHz  ช่องรองความถี่  6290.0  KHz  หรือระบบ  CB  ช่องหลักความถี่  11  C  
ช่องรองความถี่  12  C  ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทันทีที่ตรวจพบว่าเคร่ืองขัดข้อง 

กรณีผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง   
กรมประมง  ว่าไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือ  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียน 
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําตรวจสอบระบบติดตามเรือที่ติดอยู่กับเรือประมงว่าอยู่ใน
สภาพปกติหรือไม่  หากพบว่ามีข้อขัดข้องให้ดําเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว   
โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกตําแหน่งเรือตามแบบใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง  
(ศฝป.๗.๑  และ  ศฝป.๗.๒)  แนบท้ายประกาศนี้  ทุกหนึ่งชั่วโมง  หากไม่สามารถแก้ไขให้ระบบติดตามเรือ
กลับมาใช้งานได้ภายในส่ีชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุขัดข้องให้นําเรือกลับเข้าเทียบท่าทันที  และ
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ให้ส่งใบรายงานดังกล่าวต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเม่ือเข้าเทียบท่าแล้วพร้อมทั้งดําเนินการ
ทดสอบระบบการส่งสัญญาณกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกด้วย   
หากไม่สามารถส่งสัญญาณจากระบบติดตามเรือได้  ให้ดําเนินการซ่อมแซมทันที 

การแจ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ประกอบการเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ 
ระบุตําแหน่งเรือ  หรือในแบบแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  ให้ถือว่ามีการแจ้งและผู้ประกอบการ
เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําได้รับทราบแล้ว 

ความในวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับกรณีเหตุขัดข้องเกิดจากความบกพร่องของระบบการสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม  ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ระบบของกรมประมง  หรือเหตุอื่นใดท่ีมิใช่ความบกพร่อง 
ของผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 

ข้อ ๖ กรณีที่ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือ 
เก็บรักษาสัตว์น้ําได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ด้วยเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงเป็นระยะเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง  นับจากเวลา
ที่ ได้ รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์   
ด้านการประมง  กรมประมง  ในคร้ังแรก  โดยไม่สามารถแก้ไขให้ระบบติดตามเรือประมงกลับมาใช้งานได้
ตามปกติได้ในการแจ้งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ําคร้ังหนึ่ง 

(๒) ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงสะสมเป็นจํานวนหกครั้ง  ภายในระยะเวลา
ย่ีสิบสี่ชั่วโมง  นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ในคร้ังแรกในการแจ้งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ําคร้ังหนึ่ง 

(๓) ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงซ้ํากันหลายคร้ังในการแจ้งออกไปขนถ่าย 
สัตว์น้ําหลายครั้ง  บริเวณแนวแบ่งเขตระหว่างเขตทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่ง  พื้นที่ซึ่งมีข้อกําหนด
ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือบริเวณแนวแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ 

(๔) มีการขาดหายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงทุกคร้ัง  ในระหว่างการแจ้งออก 
ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  ต่อเนื่องกันเป็นจํานวนหกครั้ง 
และได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  
กรมประมง  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
นําเรือกลับเข้าเทียบท่าด้วยเหตุดังกล่าว  ตามระยะเวลา  และสถานที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดทันที 

การนําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํากลับเข้าเทียบท่า  ให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งพิกัดปัจจุบัน  
และแจ้งพิกัดในทุกหนึ่งชั่วโมงผ่านทางระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ  HF/SSB  (USB)  ช่องหลักความถี่  
8228.0  KHz  ช่องรองความถี่  6290.0  KHz  หรือระบบ  CB  ช่องหลักความถี่  11  C  ช่องรองความถี่  
12  C  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  fv-vms@fisheries.go.th  ที่ส่งผ่านมาจาก  E-Mail  ที่สามารถระบุ
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ตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้  และได้แจ้งต่อกรมประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว  หรือ 
ทางโทรศัพท์  ๐  ๒๕๕๘  ๐๒๐๙  ๐  ๒๕๗๙  ๐๓๔๑  ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  จนกว่าจะเข้าเทียบท่า  โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกตําแหน่งเรือ
ตามใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง  (ศฝป.๗.๑  และ  ศฝป.๗.๒)  แนบท้ายประกาศนี้ 
ทุกหนึ่งชั่วโมงเม่ือได้นําเรือกลับเข้าเทียบท่าแล้วให้ส่งใบรายงานดังกล่าวต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกและ
ให้ดําเนินการทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออกด้วย  หากไม่สามารถส่งสัญญาณจากระบบติดตามเรือได้  ให้ดําเนินการซ่อมแซมทันที 

การแจ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ประกอบการเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุ
ตําแหน่งเรือ  หรือในแบบแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  ให้ถือว่ามีการแจ้งและผู้ประกอบการ
เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําได้รับทราบแล้ว 

ในกรณีที่การแจ้งพิกัดในทุกหนึ่งชั่วโมงตามวรรคสองไม่สามารถกระทําได้อันเนื่องมาจาก 
ข้อจํากัดของระบบสื่อสารที่มีอยู่ในเรือประมง  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํารายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวไว้ในใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง  
(ศฝป.๗.๑  และ  ศฝป.๗.๒)  แนบท้ายประกาศนี้ด้วย 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มิให้ใช้บังคับแก่กรณีเหตุขัดข้องอันเกิดจาก
ความบกพร่องของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม  ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ระบบของกรมประมง  
หรือเหตุอื่นใดที่มิใช่ความบกพร่องของผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 

ข้อ ๗ การทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็น 
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ตามข้อ  ๖  เพื่อให้แน่ใจว่าระบบติดตามเรือประมงสามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลาตามมาตรา  ๘๘  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้มีการทดสอบระบบ
การส่งสัญญาณของระบบติดตามเรือประมง  ณ  บริเวณท่าเทียบเรือที่กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  
หากปรากฏว่าระบบการส่งสัญญาณของระบบติดตามเรือประมงไม่สามารถส่งสัญญาณได้  หรือ 
การส่งสัญญาณนั้นไม่ต่อเนื่องหรือขาดหาย  โดยที่เหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องของระบบสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม  ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ระบบของกรมประมง  ให้ผู้ประกอบการเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําดําเนินการแก้ไข  มิฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะไม่พิจารณาการแจ้งออกทําการขนถ่ายสัตว์น้ําในคร้ังถัดไป 

ข้อ ๘ กฎหมาย  หรือประกาศใด  ที่อ้างถึง  ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ให้ถือว่ามีการอ้างถึงประกาศ  ฉบับนี้แทน 
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ในห้วงเวลาก่อนครบกําหนดการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงรุ่นที่  ๒  ตามประกาศกรมประมง  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเรือเก็บรักษา 
สัตว์น้ําที่ได้ติดตั้งระบบติดตามเรือ  ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําไว้ก่อน  หรือภายหลังจากที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ 
ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําแนบท้าย
ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ใบรายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหนง่เรือ 
ส่วนที่1 เจ้าของเรือ        หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
 (นาย/นาง/นางสาว)                                                                     .  
นิติบุคคล                                                   เลขทะเบียนนิติบุคคล  
ที่อยู่                            ซอย                           ถนน                               ตําบล/แขวง    
เขต/อําเภอ                                     จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์    
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้             
โทรสาร      E-mail         
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเรือ       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ชื่อผู้ควบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผู้ทําการประมง          
ช่ือเรือ          หมายเลขทะเบียนเรือ     
เมืองท่าที่ขึ้นทะเบียน      ช่ือเรียกขาน (Call Sign)     
วัสดุตัวเรือ ขนาดเรือ ความยาวตลอดลําเมตร ความกว้าง   เมตร ความลึก       เมตร 
ตันกรอส  ตันเนต   ชนิดเคร่ืองจักร   ช่ือเคร่ือง    
จํานวนเครื่อง   จํานวนสูบ   ขนาดเคร่ืองยนต์    กิโลวัตต์ 
ประเภทเรือ      ประเภทการใช้       
ใบอนุญาตใช้เรือจดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่    หมดอายุวันที่      
สําหรับเรือประมง: หมายเลขอาชญาบัตร/ใบอนุญาตทําการประมง        
             ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า    
 

                       ประเภทเครื่องมือทําการประมง    หมดอายุวันที่     
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ช่ือเรือ/เลขทะเบียนเรือ    รูปที่ 2 รูปเรือทั้งลํา(ด้านข้าง) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 เครื่องมือทําการประมง    รูปที่ 4 อุปกรณ์ VMS ที่ได้ดําเนินการติดต้ังแล้ว 



หน้า 2 

 
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ 
ย่ีห้อ   รุ่น         รหัสอุปกรณ์(Serial Number)          รหัสกล่อง(ID Box)          
บริษัทที่ติดต้ังอุปกรณ์      โทรศัพท์เคลื่อนที่      
ระบบสัญญาณที่ใช้   ดาวเทียม       GSM  
แหล่งจ่ายไฟที่มี   แหล่งจ่ายไฟหลักของเรือ      แบตเตอรี่สํารอง            ไฟฉุกเฉิน 

การติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
ตัวอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีการติดต้ังบนเรือเรียบร้อยแล้ว    
อุปกรณ์ติดต้ังในบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุใดๆ    

 

อุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพ่ิมเติม 
ลําดับที่ ว/ด/ป การเปลี่ยนแปลง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพ่ิมเติม 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ(ถ้ามี)             
               
 

 ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ดําเนินการทดสอบอุปกรณ์ระบุ 
           ตําแหน่งเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าผ่านทางระบบติดตามเรือของ 
           กรมประมง (vms.fisheries.go.th/gpsstatus) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 

 

 

 

 
 

คําแนะนํา สามารถส่งเอกสารน้ีได้ที่ (1) ศนูย์ปฏิบัติการณ์เฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง 
   กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
      (2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209 
      (3) E-mail: vms4staff@gmail.com, vms_staff@hotmail.com 
      (4) Website: http://www.fisheries.go.th/vms/form01 

ผู้ดําเนินการติดต้ัง 
ลงช่ือ    (ช่าง) 

(     ) 
วันเดือน พ.ศ.  

ลงช่ือ    (ช่าง) 
(     ) 

วันเดือน พ.ศ.  

ลงช่ือ    เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 
     (    ) 
    วันเดือน  พ.ศ.  

 ลงช่ือ    เจ้าหน้าที่ 
     (    ) 
ตําแหน่ง      
    วันเดือน  พ.ศ.  



ฉบับที่          /          ศฝป. ๔ 

      

ใบค ำร้องขอปดิสัญญำณอุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือ (VMS) ชั่วครำว 
 

    วนัท่ีย่ืนค ำร้อง.............../.............../.......... 
ศนูย์ควบคมุกำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO) ……………………………………… 

  

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................................................... 
หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน  
อำศยัอยูบ้่ำนเลขที่ ............................... หมูท่ี่......................... ซอย ............................. ถนน ................................................ 
เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้............................................................. 
 ผู้ประกอบกำรเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ำยสตัว์น ำ้หรือเรือเก็บรักษำสตัว์น ำ้ช่ือ ................................................ 

…………………………………………… ทะเบียนเรือ......................................................ขนำด............................................ตนักรอส 

ติดตัง้อปุกรณ์ระบตุ ำแหน่งยี่ห้อ........................................................รุ่น................................................................................ 
รหสัอปุกรณ์ (Serial Number)…………………………………………………………..รหสักลอ่ง (Box ID)……………………………………………………. 

 มีควำมประสงค์         ขอปิดสญัญำณชัว่ครำว        ตอ่อำยกุำรปิดสญัญำณชัว่ครำว       ยกเลิกกำรปิดสญัญำณชัว่ครำว 
จำกวนัท่ี..............เดือน...............................พ.ศ. .................. ถึง วนัท่ี..............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
เน่ืองจำก 

 1.            กรณีตวัเรือหรืออปุกรณ์ระบตุ ำแหน่งเรือ เกิดกำรช ำรุด/เสียหำย 

 ก. ต้องซอ่มแซมโดยน ำเรือประมงขึน้คำน และต้องมีหนงัสือรับรองจำกอูซ่อ่มเรือ  
 ข. อปุกรณ์ระบตุ ำแหน่งเรือช ำรุด และอยูร่ะหวำ่งซอ่มแซมหรือเปลี่ยนอปุกรณ์ โดยต้องมีหนงัสือรับรองจำกบริษัท 
                       ท่ีให้บริกำรโทรคมนำคม 

โดยเรือจอดอยู่ ณ ท่ำเทียบเรือ/แพ/อูเ่รือ.............................ต ำบล.........................อ ำเภอ........................จงัหวดั.................... 
 2.          กรณีเรือประมงอบัปำง (โดยแนบส ำเนำรำยงำนประจ ำวนัรับแจ้งเป็นหลกัฐำน ส ำนกังำนต ำรวจฯ) 
 

 ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองวำ่ ข้อควำมดงักลำ่วข้ำงต้นเป็นควำมจริงทกุประกำร และได้ด ำเนินกำรร้องขอปิดสญัญำณ
อปุกรณ์ระบตุ ำแหน่งเรือชัว่ครำวเรียบร้อยแล้ว 

 

 ลงช่ือ ................................................... ผู้ ประกอบกำรเรือประมงท่ีจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ำยสัตว์น ำ้หรือเรือเก็บรักษำสัตว์น ำ้ 
                             (......................................................) 
 วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. ..............    
 

 ลงช่ือ ................................................... เจ้ำหน้ำท่ีศนูย์ควบคมุกำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO) 
                           (......................................................) 
 วนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. ..............    
 

ค ำแนะน ำ    สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่    (1) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมงกรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
      (2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209 
      (3) E-mail: vms.pipo@gmail.com 

mailto:vms.pipo@gmail.com


              ฉบับท่ี………./25………. 

 วันท่ี………../…………./……….. 

ใบแจ้งเหตเุม่ือเรือไม่ส่งข้อมูล VMS 

เรียน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง 
ก.) ผู้ประกอบการเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา และอุปกรณ์ VMS 

 ผู้ประกอบการเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา (นาย/นาง/นางสาว)                      

       หมายเลขบัตรประชาชน: 

อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ท่ี  ซอย  ถนน      

ตําบล/แขวง   เขต/อําเภอ   จังหวัด      
รหัสไปรษณีย์    เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       
โทรสาร    E-mail          
หมายเลขSERIAL NUMBERของอุปกรณ์ติดตามเรือ(VMS)    ชื่อเรือ     

  หมายเลขทะเบียนเรือ   เลขท่ีใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา                 .  
     หมดอายุวันท่ี        
ข.) รายงาน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
           ลงชื่อ ..................................................................      ลงชื่อ .................................................................. 

                           (................................................................)                     (................................................................)  
      (ผู้ประกอบการเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา)                             (เจ้าหน้าท่ี PIPO) 
                       ………../………../………….เวลา............ : …………. น.                          ………../………../………….เวลา.......... : ………. น. 
 

ส่วนท่ี 1 กรณีอุปกรณ์เสียหาย 
        ในท่าเทียบเรือ  
        นอกท่าเทียบเรือ 
หมายเหตุ...................................................................................... 

ส่วนท่ี 2 กรณีสัญญาณขาดหาย(กรองข้อมูลแบบฟอร์มแนบท้าย) 
       1 ชั่วโมง       2 ชั่วโมง       12 ชั่วโมง   30 ชั่วโมง    
        ปิดกั้นสัญญาณ 
หมายเหตุ...................................................................................... 

 
ส่วนท่ี 3 กรณีรุกล้ําเขตน่านน้ํา 
ต่างประเทศ 
       รุกล้ําเขตน่านน้ํารัฐต่างประเทศ........................................... 
ในประเทศ 
      รุกล้ําเขตชายฝั่งภายในประเทศ............................................ 
 รุกล้ําเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์............................................................ 
      รุกล้ําเขตพ้ืนควบคุมพิเศษ.................................................... 
หมายเหตุ...................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 4 กรณีพฤติกรรมการทําประมงผิดปกติ 
หมายเหตุ…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………............................... 
 

ส่วนท่ี 5 อื่นๆ 
โปรดระบุ .................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 

ศฝป.๗.๑ 



ตารางบันทึกต าแหน่งต าบลที่เรือเมื่อสัญญาณข้อมูล VMS ขัดข้อง 

 

ชื่อเรือ :……………………………………………….. หมายเลขทะเบียนเรือ :  

เลขที่ใบทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น  า 
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น  า :  
 

หมดอายุวันที่ : ………………………………………………………………………………..  Serial Number(VMS) : ………………………………………………………………… 
 

ล าดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 

 
(01/01/2558) 

เวลา 
 

( 09.00) 

ต าบลเรือ 
 
 

หมายเหตุ 

๑. 
    

 

๒. 
    

 

๓. 
    

 

๔. 
    

 

๕. 
    

 

๖. 
    

 

๗. 
    

 

๘. 
    

 

๙. 
    

 

๑๐. 
    

 

๑๑. 
    

 

๑๒. 
    

 

๑๓. 
    

 

๑๔. 
    

 

๑๕. 
    

 

ศฝป.๗.๒ 
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ล าดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 

 
( 01/01/2558 ) 

เวลา 
 

( 09.00 ) 

ต าบลเรือ 
 หมายเหตุ 
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