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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง 
ของเรือประมงพาณิชย์  หรือเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 

ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงและเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  เห็นควรให้มีการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมง
ประจําในทุกปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๑  (๑)  และมาตรา  ๘๘  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  หรือผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียน 
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ดําเนินการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงทุกปี   
นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒ การตรวจสอบระบบติดตามเรือประมง  ให้แจ้งนัดหมายกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพื่อดําเนินการตรวจสอบ  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออกตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามแบบประเมินมาตรฐานการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้  หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
หรือผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําทราบ   
เพื่อดําเนินการแก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง  หากไม่ดําเนินการแก้ไขพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจะไม่พิจารณาให้แจ้งออกทําการประมง 

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแจ้งให้ดําเนินการแก้ไข   
เม่ือดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  หรือผู้ประกอบการเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  เพื่อดําเนินการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามแบบประเมิน
มาตรฐานการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ด้วย 
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ข้อ ๓ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกได้ตรวจสอบระบบ
ติดตามเรือประมงแล้วเสร็จ  หรือได้รับแจ้งผลการแก้ไข  ให้รายงานผลไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
คาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ  
หรือได้รับแจ้งผลการแก้ไข  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



 

 แบบประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง  
                   (Vessel Monitoring System, VMS) 

ส่วนที ่1 :  ข้อมูลเรือ 

ช่ือเรือ  หมายเลขทะเบียนเรือ  

ขนาดเรือ                                                               ตนักรอส หมายเลขอปุกรณ์ VMS   

วนัท่ีติดตั้งอุปกรณ์ MTU/VMS   

หมายเลขตีตราอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) /พ.ศ.  หมายเลขตีตราสายสญัญาณ /พ.ศ.  

ระบบติดตามเรือภายในเรือ  ระบบ VMS  ระบบ ERS  ระบบ EM 

ประเภทเรือ 
 เรือประมง ชนิดเคร่ืองมือ  เลขท่ีใบอนุญาตท าการประมง  

 เรือบรรทุกสินคา้ประมงหอ้งเยน็/เรือขนถ่าย  เรือป่ันไฟ  อ่ืนๆ ระบุ 
ส่วนที ่2 : ข้อก าหนดด้านการตดิตั้ง (Checklist) 
ข้อที่ รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. พืน้ที/่ต าแหน่งในการตดิตั้งอุปกรณ์   

1.1 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) ติดตั้งอยูใ่นท่ีเปิดโล่ง ไม่มีโครงสร้างใดบงัสญัญาณดาวเทียม   

1.2 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) อยูห่่างจากสายอากาศวทิย ุและไม่อยูใ่นบีมของอากาศวทิย ุ   

 - ระยะห่างระหวา่ง (MTU /VMS) กบัวทิย.ุ.......................เมตร - transmission power ของวทิยส่ืุอสาร..................................วตัต ์

1.3 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) อยูห่่างจากสายอากาศเรดาร์และไม่อยูใ่นบีมของสายอากาศเรดาร์   

 - ระยะห่างระหวา่ง (MTU /VMS) กบัวทิย.ุ.......................เมตร - transmission power ของเรดาร์ ...........................วตัต ์

1.4 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) ติดตั้งบนฐานท่ีเป็นโครงสร้างหลกัท่ีแยกออกเรือไม่ได ้   

1.5 พ้ืนท่ีติดตั้งจะตอ้งไม่ท าใหก้ารแพร่คล่ืนของ MTU /VMS รบกวนการท างานของ GMDSS   

1.6 บริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ MTU /VMS ปราศจากไอความร้อน   

1.7 บริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ MTU /VMS ปราศจากไอน ้ ามนั   

1.8 บริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ MTU /VMS ปราศจากควนัจากท่อไอเสียเคร่ืองยนต ์   

1.9 พ้ืนท่ี/ต าแหน่งติดตั้งมัน่คงแขง็แรง โดยยดึตรึงกบัโครงสร้างตวัเรือในลกัษณะท่ีถอดถอนไดย้าก   

1.10 ระบบ VMS สามารถแสดงขอ้มูลท่ีปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง   

2. อุปกรณ์ระบบตดิตามเรือ (MTU /VMS) ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) ยงัคงปิดสนิท ไม่มีรอยปริแตกใหส้งัเกตได ้   

2.2 การทาสีทบัอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS)   

2.3 MTU/VMS  อยูใ่นสภาพเก่า ทรุดโทรม หรือไม่   

3. Bridge Unit, BU (มาตรฐาน VMS Gen.2) ถ้าม.ี........ 
หมายเหต:ุ Bridge Unit, BU เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในสะพานเดินเรือ ใชใ้นการแสดงสถานะต่าง ๆ ของระบบ

ติดตามเรือ น าเขา้ขอ้มูลสถานะของเรือ แลว้ส่งไปยงั XA ผา่น MTU 
มี  ไม่มี  

3.1 Bridge Unit, BU ตราอกัษร/ผูผ้ลิต…………………………………………… 

 แบบ/รุ่น……………………………………………………………………… 

3.2 แสดงความสามารถในการรับส่งขอ้มูล   

3.3 แสดงความแรงของดาวเทียมส่ือสาร   

3.4 แสดงระดบัแรงดนัไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟ   

3.5 การน าเขา้ขอ้มูลเพื่อแสดงสถานการณ์ฉุกเฉิน   
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4. ระบบจ่ายไฟ และอปุกรณ์ต่อพ่วง  ม ี ไม่ม ี

4.1 มีระบบควบคุมแรงดนัไฟฟ้า (automatic voltage regulator)   

4.2 แบตเตอร์ร่ีส ารอง (ภายนอก) ขนาด_______Volts _______Ah    

4.3 สายไฟฟ้าจะตอ้งเป็นเสน้เดียวไม่มีการตดัต่อ   

4.4 สายไฟ/สญัญาณ ไม่เปราะ ไม่กรอบ ไม่ปริแตก มีความยดืหยุน่อ่อนตวัพอควร   

4.5 ขอ้ต่ออุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) ต่อแนบสนิทกบัตวัอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU)   

4.6 ขอ้ต่ออุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS) ไม่เปราะ ไม่ปริแตก   

4.7 มีการชาร์จแบตเตอร์ร่ีดว้ยไฟจาก generator ของเรือ   

4.8 ใชไ้ฟเรือจ่ายใหก้บัอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS)  โดยตรง (......................โวลต)์   

4.9 ระดบัแรงดนัไฟฟ้าของไฟเรือคงท่ีหรือไม่   

4.10 การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยยดึตรึงติดกบัตวัเรือสะดวกต่อการบ ารุงรักษา   

4.11 ไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS)  ในลกัษณะท่ีลูกเรือสามารถถอดออกเองไดง่้าย   

ส่วนที ่3 : ส าหรับพนกังานเจ้าหน้าที ่

พืน้ทีต่รวจสอบ (ศูนย์ PIPO)  วนั/เดอืน/ปี (ทีต่รวจสอบ)  

สถานทีต่รวจสอบ  

ลงช่ือเจ้าหน้าทีผู้่ตรวจ  ต าแหน่ง  

ลงช่ือผู้ได้รับอนุญาตตดิตั้งอปุกรณ์ VMS   บริษทั  

 


