
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง 

และดูแลรกัษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

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

 
ข้อ ๑  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส

ขึ้นไปติดต้ังระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมงสําหรับเรือประมงพาณิชย์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ข้อ ๒  เมื่อมีการติดต้ังระบบติดตามเรือในเรือประมงลําใดแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ทําการประมงพาณิชย์แจ้งข้อมูล รหัสกล่อง หรือรหัสอุปกรณ์ ช่ือ หรือหมายเลขทะเบียนเรือ 
ภาพถ่ายเรือตามแบบใบรายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ ต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง ภายในเจ็ดวัน 
หลังจากดําเนินการติดต้ังแล้วเสร็จ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือต้องดูแลระบบติดตาม
เรือประมงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งขณะที่ออกทําการประมงและขณะที่จอดเทียบท่า๑  

กรณีการแจ้งปิดระบบติดตามเรือประมงให้สามารถทําได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเรือประมงเกิดการชํารุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยนําเรือประมงขึ้นคาน 

โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอู่ซ่อมเรือ โดยระบุวันที่เริ่มต้นขึ้นคาน และลงจากคาน 
(๒) กรณีอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือชํารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

อุปกรณ์ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(๓) กรณีเรือประมงอับปาง โดยแนบสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีมาด้วย 
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (๑) ให้แจ้งก่อนปิดระบบติดตามเรือประมงไม่น้อยกว่า

ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง โดยจะสามารถปิดระบบติดตามเรือได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมงแล้ว และก่อน
เรือประมงลงจากคานให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง 
กรมประมง ทราบก่อนสิบสองชั่วโมงด้วย๒ 

                                                 
๑ ข้อ ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ

ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒ ข้อ ๒ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีเหตุการณ์ตาม (๒) และ (๓) ให้แจ้งภายในหกชั่วโมง หลังจากเหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้น โดยให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กรมประมง หรือรายงาน
ประจําวันเกี่ยวกับคดี แล้วแต่กรณี มาให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการ
ประมง กรมประมง ทราบภายในสี่สิบแปดช่ัวโมง หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น๓ 

การแจ้งตามวรรคสามและวรรคสี่ ให้ดําเนินการตามแบบ ศฝป. ๔ แนบท้าย
ประกาศนี้๔ 

 
ข้อ ๓๕  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือผู้ควบคุมเรือ ที่ได้ติดต้ัง

ระบบติดตามเรือประมงแล้ว จัดให้ระบบติดตามเรือประมงส่งข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
เชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงทุกหนึ่งชั่วโมง หลังจากการรายงานออกจากท่าเทียบเรือจนถึง
กลับเข้าท่าเทียบเรือ 

เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้
เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ประเภทเครื่องมือ อวนล้อมจับ ชนิดเครื่องมือ 
อวนล้อมจับปลากะตัก ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือผู้ควบคุมเรือ ที่ได้ติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมงแล้ว จัดให้ระบบติดตามเรือประมงส่งข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดเชิงหน้าที่
ของระบบติดตามเรือประมงทุกสิบห้านาที หลังจากการรายงานออกจากท่าเทียบเรือจนถึงกลับ
เข้าท่าเทียบเรือ 

 
ข้อ ๔  ในกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง ให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งเหตุขัดข้องผ่าน

ระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ HF/SFB (USB) ช่องหลักความถี่ 8228.0 KHz ช่องรองความถี่ 6290.0 
KHz หรือระบบ CB ช่องหลักความถี่ 11 C ช่องรองความถี่ 12 C ต่อศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออก
ทันทีที่ตรวจพบว่าเครื่องขัดข้อง 

กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง 
ว่าไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือ
ตรวจสอบระบบติดตามเรือที่ติดอยู่กับเรือประมงว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ หากพบว่ามีข้อขัดข้อง
ให้ดําเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกตําแหน่งเรือตาม
แบบใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง (ศฝป. ๗.๑ และ ๗.๒) แนบท้ายประกาศนี้ 
ทุกหนึ่งชั่วโมง หากไม่สามารถแก้ไขให้ระบบติดตามเรือกลับมาใช้งานได้ภายในสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่

                                                 
๓ ข้อ ๒ วรรคสี่ เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ

ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ ข้อ ๒ วรรคห้า เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ได้รับแจ้งว่ามีเหตุขัดข้องให้นําเรือกลับเข้าเทียบท่าทันที และให้ส่งใบรายงานดังกล่าวต่อศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออกเมื่อเข้าเทียบท่าแล้ว พร้อมทั้งดําเนินการทดสอบระบบการส่งสัญญาณกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกด้วย หากไม่สามารถส่งสัญญาณจากระบบ
ติดตามเรือได้ให้ดําเนินการซ่อมแซมทันที๖ 

การแจ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ ให้ถือว่ามีการแจ้ง
และผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ได้รับทราบแล้ว๗ 

ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกรณีเหตุขัดข้องเกิดจากความบกพร่องของระบบ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ระบบของกรมประมง หรือเหตุอ่ืนใดที่
มิใช่ความบกพร่องของผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือ๘ 

 
ข้อ ๔/๑๙  กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือได้รับ

แจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการ
ประมง กรมประมง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงเป็นระยะเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง 
นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง ในครั้งแรก โดยไม่สามารถแก้ไขให้ระบบติดตามเรือประมง
กลับมาใช้งานได้ตามปกติได้ในการแจ้งออกทําการประมงครั้งหนึ่ง 

(๒) ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงสะสมเป็นจํานวนหกครั้ง ภายใน
ระยะเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง ในครั้งแรก ในการแจ้งออกทําการประมงครั้งหนึ่ง 

(๓) ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงซ้ํากันหลายครั้งในการแจ้งออกทํา
การประมงหลายครั้ง บริเวณแนวแบ่งเขตระหว่างเขตทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่ง พ้ืนที่ซึ่งมี
ข้อกําหนดห้ามทําการประมง หรือบริเวณแนวแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ 

(๔) มีการขาดหายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงทุกครั้ง ในระหว่างการ
แจ้งออกทําการประมง ต่อเนื่องกันเป็นจํานวนหกครั้ง และได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมงกรมประมง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทํา
                                                 

๖ ข้อ ๔ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗ ข้อ ๔ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ ข้อ ๔ วรรคสี่ เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ ข้อ ๔/๑ เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือนําเรือประมงกลับเข้าเทียบท่าด้วยเหตุดังกล่าว ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือนําเรือประมงกลับเข้าเทียบท่าตามระยะเวลา และ
สถานที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดทันที 

การนําเรือประมงกลับเข้าเทียบท่า ให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งพิกัดปัจจุบัน และแจ้งพิกัดใน
ทุกหนึ่งชั่วโมงผ่านทางระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ HF/SSB (USB) ช่องหลักความถี่ ๘๒๒๘.๐ KHz 
ช่องรองความถี่ ๖๒๙๐.๐ KHz หรือระบบ CB ช่องหลักความถ่ี ๑๑C ช่องรองความถี่ ๑๒C ทาง
ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ fv-vms@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมาจาก E-Mail ที่สามารถระบุตัวตนของ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ และได้แจ้งต่อกรมประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือทางโทรศัพท์ 
๐ ๒๕๕๘ ๐๒๐๙ ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๔๑ ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้าน
การประมง กรมประมง จนว่าจะเข้าเทียบท่า โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกตําแหน่งเรือตามใบรายงาน
ตําแหน่งเรือ กรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง (ศฝป.๗.๑ และ ศฝป.๗.๒) แนบท้ายประกาศนี้ทุกหนึ่งชั่วโมง  

เมื่อได้นําเรือกลับเข้าเทียบท่าแล้วให้ส่งใบรายงานดังกล่าวต่อศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้าออกและให้ดําเนินการทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมงกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกด้วย หากไม่สามารถส่งสัญญาณจากระบบติดตาม
เรือได้ให้ดําเนินการซ่อมแซมทันที 

การแจ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ได้รับใบอนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ หรือในแบบแจ้งการเข้า
ออกท่าเทียบเรือประมงให้ถือว่ามีการแจ้งและผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ได้รับทราบแล้ว 

ในกรณีที่การแจ้งพิกัดในทุกหนึ่งชั่วโมงตามวรรคสองไม่สามารถกระทําได้อัน
เนื่องมาจากข้อจํากัดของระบบสื่อสารที่มีอยู่ในเรือประมง ให้ผู้ควบคุมเรือรายงานเหตุขัดข้องดังกล่าว
ไว้ในใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง (ศฝป.๗.๑ และ ศฝป.๗.๒) แนบท้าย
ประกาศนี้ด้วย 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีเหตุขัดข้อง
อันเกิดจากความบกพร่องของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ระบบ
ของกรมประมงหรือเหตุอ่ืนใดที่มิใช่ความบกพร่องของผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือ
ผู้ควบคุมเรือ 

 
ข้อ ๔/๒๑๐  การทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมง ตามข้อ ๔/๑ 

เพื่อให้แน่ใจว่าระบบติดตามเรือประมงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาตามมาตรา ๘๑ (๑) แห่งพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีการทดสอบระบบการส่งสัญญาณของระบบติดตามเรือประมง 
ณ บริเวณท่าเทียบเรือที่กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง หากปรากฏว่าระบบการส่ง
สัญญาณของระบบติดตามเรือประมงไม่สามารถส่งสัญญาณได้ หรือการส่งสัญญาณนั้นไม่ต่อเนื่อง 
หรือขาดหาย โดยท่ีเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบของ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ระบบของกรมประมง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงดําเนินการแก้ไข 
มิฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาการแจ้งออกทําการประมงในครั้งถัดไป 
                                                 

๑๐ ข้อ ๔/๒ เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๕๑๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๕๒ ง/หน้า ๑๗/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.๑๒ มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง (รุ่นที่ ๒) 

๒. ใบรายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ 
๓. ใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง 
๔.๑๓ ใบคําร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ (VMS) ช่ัวคราว (แบบ ศฝป. ๔) 
๕.๑๔ ใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS (ศฝป.๗.๑) 
๖.๑๕ ตารางบันทึกตําแหน่งตําบลท่ีเรือเมื่อสัญญาณข้อมูล VMS ขัดข้อง (ศฝป.๗.๒) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๑๒ มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าท่ีของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าท่ีของ
ระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓ ใบคําร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ (VMS) ชั่วคราว (แบบ ศฝป. ๔) เพิ่มโดย
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ ใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS (ศฝป.๗.๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๕ ตารางบันทึกตําแหน่งตําบลที่เรือเมื่อสัญญาณข้อมูล VMS ขัดข้อง (ศฝป.๗.๒) แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบ
ติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๖ 
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๗ 
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๘ 
 

ข้อ ๑  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้เจ้าของเรือหรือ
ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์นําเรือประมงมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง
เรือประมง สายสัญญาณและสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงตามรูปแบบและ
วิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

ในกรณีที่มี เหตุจําเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง 
สายสัญญาณหรือสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง ให้เจ้าของเรือหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ดําเนินการตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ เจ้าของเรือ
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง 

 
ข้อ ๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง

เรือประมง สายสัญญาณ และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงสําหรับเรือประมง
ลําใดแล้ว ห้ามมิให้มีการถอน ทําให้เสียหาย ทําลาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งการล็อคตรึงและตราที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทําไว้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(๒) เรือประมงต้องขึ้นคานเพื่อซ่อมแซม 
(๓) มีเหตุต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงใหม่ 

ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แจ้งให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง/หน้า ๗/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง/หน้า ๓๔/๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๑๑/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

นับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อดําเนินการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง 
สายสัญญาณและสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงต่อไป 

 
ข้อ ๓  ในกรณีที่อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ หรือสายไฟที่

เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ให้เจ้าของเรือ
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการล็อคตรึงและตีตรา
อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงสายสัญญาณ หรือสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง
เรือประมงภายในสามวันนับแต่วันตรวจพบ 

กรณีการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงใหม่หรือทดแทนของเดิมหลังจาก
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการ
ประมง กรมประมง ได้รับแจ้งแบบรายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงให้แจ้งไปยังศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบการติดต้ังและ
ทําการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงตามประกาศนี้๑๙  

 
ข้อ ๔  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๐ 
 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ัง
ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๑ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม

เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                 
๑๙ ข้อ ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ

ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๗๒ ง/หน้า ๑๐/๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หน้า ๙/๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข้อ ๔  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือที่ได้แจ้งปิด

ระบบติดตามเรือประมงด้วยเหตุตาม (๔) (๖) (๗) ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้
ดําเนินการแจ้งเปิดสัญญาณระบบติดตามเรือประมงภายในเจ็ดวันนับต้ังแต่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ข้อ ๕  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๒ 
 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมงแนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ
ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้มาตรฐานสมรรถนะของ
อุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) แนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ข้อ ๒  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่ได้ติดต้ังระบบติดตามเรือประมง

ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงแนบท้าย
ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ปรับเปลี่ยนระบบติดตาม
เรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงสําหรับเรือประมง (รุ่นที่ ๒) แนบท้ายประกาศนี้ภายในสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มี
ผลใช้บังคับ 

การปรับเปลี่ยนระบบติดตามเรือประมงตามวรรคแรก ผู้รับใบอนุญาตทําการ
ประมงพาณิชย์อาจดําเนินการโดยการปรับปรุงระบบติดตามเรือที่มีอยู่เดิม หรือดําเนินการจัดหา
ระบบติดตามเรือประมงใหม่ทั้งระบบ ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และ
ข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) แนบท้ายประกาศนี้ ก็ได้ 

 
ข้อ ๓  ในห้วงเวลาก่อนครบกําหนด ตามข้อ ๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์

หรือผู้ควบคุมเรือ ที่ยังมิได้มีการปรับเปลี่ยนระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะ

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หน้า ๑๒/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) แนบท้ายประกาศนี้ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ข้อ ๔  ในกรณีที่ระบบติดตามเรือประมงที่ได้ติดต้ังอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับ

นี้มีผลบังคับใช้ ขัดข้อง หรือชํารุด ต้องมีการปรับเปลี่ยน ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือ
ผู้ควบคุมเรือ ปรับเปลี่ยนระบบติดตามเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และ
ข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบ ติดตามเรือประมงสําหรับเรือประมง (รุ่นที่ ๒) แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ข้อ ๕  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๓ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกแบบใบรายงานตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง 

(ศฝป. ๗.๑ และ ศฝป. ๗.๒) แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ัง
ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบใบรายงาน
ตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง (ศฝป. ๗.๑ และศฝป. ๗.๒) แนบท้ายประกาศนี้แทน 

 
ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๔ 
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕ 
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
                                                 

๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง/หน้า ๑๗/๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง/หน้า ๓๖/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๓๖/๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๖ 
 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ัง
ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๗ 
 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ัง
ระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

                                                 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง/หน้า ๑๖/๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง/หน้า ๔/๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 

วริญา/จัดทํา 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
พิมพ์มาดา/เพิ่มเติม 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

ชวัลพร/เพิ่มเติม 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
พรวิภา/เพิ่มเติม 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
พิมพ์มาดา/เพิ่มเติม 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

ชวัลพร/เพิ่มเติม 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 


