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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง 
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย 

ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

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

ข้อ ๑ ผู้ใดจะนําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา
นอกน่านน้ําไทย  นอกจากจะต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และ
ข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําตามประกาศกรมประมง  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จะต้องติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั้งของ
ระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ที่ทําการขนถ่าย
สัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแนบท้ายประกาศนี้ด้วย   

ข้อ ๒ ระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
ที่ติดตั้งตามประกาศนี้  จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง  (VMS)  เพื่อส่ง
สัญญาณรายงานอิเล็กทรอนิกส์  และการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์
และข้อกําหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั้งของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ เมื่อมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามข้อ  ๑  แล้วเสร็จ  ให้เจ้าของหรือ 
ผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํารายงานการติดตั้งตามแบบใบรายงานการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมง  แนบท้ายประกาศนี้  ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  
กรมประมง  หลังจากดําเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ  จะนําเรือออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ได้เม่ือได้รับแจ้งผลผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  แล้ว 

ให้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  แจ้งการพิจารณา
ผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ตามวรรคหนึ่งทราบภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  โดยในระหว่างการทดสอบระบบ  ให้ผู้รับ 
การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกใน 
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การทดสอบระบบด้วย  ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบระบบ  ให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  แจ้งผลการทดสอบให้ทราบพร้อมข้อเสนอแนะ 
ให้ปรับปรุงด้วย 

ข้อ ๔ ผู้รับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําหรือผู้ควบคุมเรือ 
ต้องดูแลระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั้ง
ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ที่ทําการขนถ่าย
สัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแนบท้ายประกาศนี้  ให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลาขณะที่ออกทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเก็บรักษาสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และ
ข้อกําหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั้งของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแนบท้ายประกาศนี้ขัดข้อง  ให้ผู้ควบคุม
เรือแจ้งเหตุขัดข้องผ่านระบบสื่อสารทางวิทยุระบบ  HF/SSB  (USB)  ช่องหลักความถี่  8228.0  KHz  
ช่องรองความถี่  6290.0  KHz  หรือระบบ  CB  ช่องหลักความถี่  11  C  ช่องรองความถี่  12  C  
ระบบส่ือสารผ่านดาวเทียม  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมว่าส่งมาจากเรือประมงหรือเคร่ืองมือใดต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์
ด้านการประมง  กรมประมง  ทันทีที่ตรวจพบว่าเครื่องขัดข้อง  และให้มีการดําเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้
การได้ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  โดยในระหว่างที่ดําเนินการแก้ไขห้ามมิให้ทําการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา
สัตว์น้ํา  หากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  ให้นําเรือกลับเข้าเทียบท่าทันที  และห้ามนําเรือประมง
ออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําจนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

ข้อ ๖ ให้ผู้รับการจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่าย
สัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยอยู่แล้วขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ดําเนินการติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่  และการติดตั้ง 
ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ที่ทําการขนถ่าย
สัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยแนบท้ายประกาศนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



 

มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณแ์ละข้อกาํหนดเชิงหน้าที่ และการตดิตั้ง  
ของระบบตดิตามเรือประมงที่ได้จดทะเบยีนเปน็เรือขนถ่ายสตัว์น้าํหรอืเรือเกบ็รักษาสตัว์น้าํ ทีท่ําการ 

ขนถ่ายสตัว์น้าํนอกนา่นน้ําไทย 
 

  มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ และการติดต้ัง ของระบบติดตาม
เรือประมงนอกน่านนํ้าประกอบไปด้วย ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์  และระบบการเฝ้าติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส ์
มาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส ์
1. กล่าวนาํ 

 ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Recording and Reporting System: ERS) 
เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทําประมงในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถได้รับข้อมูลโดยตรงจากเรือประมงที่ที่อยู่ในทะเล 
เก่ียวกับกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์นํ้ากลางทะเลและการรายงานสมุดบันทึกการทําการประมงตามวงรอบท่ี 
กรมประมงกําหนดโดยตรงจากเรือที่ทําการประมงในทะเล ตลอดจนกิจกรรมการฝากคนประจําเรือ เพ่ือการ
ตรวจสอบพฤติกรรมในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว 
2. ขอบเขตมาตรฐานระบบการรายงานอิเลก็ทรอนิกส ์

 2.1 การปรับปรุงการตรวจสอบการรายงานกิจกรรมการทําประมงให้มีความถูกต้องจากแหล่ง
ต้นทางของข้อมูลที่แท้จริงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลอ้างอิงที่ตรวจสอบได้กับระบบติดตามเรือ (VMS) 

 2.2 ข้อกําหนดเก่ียวกับการรับส่งข้อมูลในระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3 รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการรายงานในระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ 

3. คุณลักษณะระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส ์
 3.1 เจ้าของเรือ ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้า หรือผู้รับการจดทะเบียนเป็นเรือ

ขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า จะต้องจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดต้ังบนเรือประมงและเรือ
ขนถ่าย แล้วแต่กรณี เพ่ือรองรับการรับส่งข้อมูลรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์กล่าวคือมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค หรืออุปกรณ์แท๊บเล็ท เป็นต้น ที่สามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อ
ผู้ใช้งานแล้วจัดข้อมูลน้ันให้อยู่ในรูปแบบข้อความท่ีมีการจัดเป็นรูปแบบเฉพาะ (preformatted text 
message) ตามรายการและรูปแบบในข้อ 4. และส่งข้อความดังกล่าว ผ่านอุปกรณ์ VMS ที่มีติดต้ังอยู่แล้ว 
ในเรือ มายังกรมประมง และรับข้อมูลจากกรมประมง โดยผู้ใช้งานระบบในเรือต้องเลือกป้อนข้อมูลในรายการ
ที่เก่ียวข้องกับตนเองตามข้อกําหนดในการส่งข้อมูลในข้อ 5. โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวน้ีได้ 
  หมายเหตุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีอาจเป็นระบบเดียวกันกับระบบในข้อ 3.1.1 ของมาตรฐาน
ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 3.2 ข้อมูลในรูปแบบข้อความท่ีมีการจัดเป็นรูปแบบเฉพาะ (preformatted text message) 
ตามข้อ 3.1ทั้งหมดที่รับส่งในระบบ จะต้องมีความคงสภาพ (integrity) ต้ังแต่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ VMS  
บนเรือ จนกระทั่งมาถึงกรมประมง 

 3.3 ผู้จัดจําหน่าย ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของเรือ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการปรับแต่ง
อุปกรณ์ VMS และ/หรือองค์ประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบ ในการที่จะนํามาซึ่งความสามารถในการ  
ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกส่งโดยตรงออกจากอุปกรณ์ VMS บนเรือมาจนถึงกรมประมง 
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 3.4 ระบบไฟฟ้าสํารองเพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบตามข้อ 3.1 และ

อุปกรณ์ระบบ VMS บนเรือตลอดเวลา 
 3.5 การทดสอบการทํางานของระบบให้เป็นไปตาม ผนวก ซ 

4. รายการข้อมูล 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 3.1 ต้องสามารถรับการป้อนข้อมูลบนเรือประมงและเรือ
ขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล และจัดรูปแบบข้อมูลตามแบบที่กําหนดดังต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ โดยต้องไม่เป็นภาระ
ของผู้ป้อนข้อมูลในการที่จะต้องมาจัดรูปแบบเอง 

 4.1 คําขออนุญาตทําการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเลรายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ข 
 4.2 รายงานการขนถ่ายสัตว์นํ้า (Transshipment Declaration) รายละเอียด

การจัดรูปแบบตาม ผนวก ค 
 4.3 รายงาน Annex II :  IOTC Transshipment Declaration รายละเอียดการจัดรูปแบบ

ตาม ผนวก ง 
 4.4 สมุดบันทกึทําการประมง รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก จ 
 4.5 ผลการพิจารณาคําขออนุญาตตามข้อ 4.1 ประกอบข้อมูลตามลําดับดังน้ี 

 4.5.1 ชนิดของข้อมูลคือการแจ้งผลการพิจารณา ใช้ค่า 5 
 4.5.2 ID (ตามท่ีกําหนดในข้อ 5.4) ของข้อมลูคําขออนุญาต 
 4.5.3 รหัสผลการพิจารณา ใช้ค่าดังน้ี 

 1 หมายถึง อนุญาต 
 2 หมายถึง ไมอ่นุญาต 
 3 หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถพิจารณาได้ ให้แก้ไขข้อมูล แล้วเริ่มต้น

กระบวนการตามข้อ 5.1.1 ใหม่ 
 เช่น 5,1234567890101171030,1 

 4.6 คําขออนุญาตการฝากคนประจําเรือรายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ฉ 
 4.7 ผลการพิจารณาคําขออนุญาตตามข้อ 4.6 ประกอบด้วยข้อมูลตามลําดับดังน้ี 

  4.7.1 ชนิดของข้อมูลคือการแจ้งผลการพิจารณา ใช้ค่า 11 
 4.7.2 ID (ตามท่ีกําหนดในข้อ 5.4) ของข้อมลูคาํขออนุญาต 
 4.7.3 รหัสผลการพิจารณา ใช้ค่าดังน้ี 

 1 หมายถึง อนุญาตให้ฝากคนประจําเรือทุกคนที่ขอ 
 2 หมายถึง ไมอ่นุญาตให้ฝากคนประจําเรือทุกคนที่ขอ 
 3 หมายถึง มีอย่างน้อย 1 คนที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 4.7.4 ในกรณีที่ค่าจากข้อ 4.7.3 มีค่าเป็น 3 ให้ส่งรายการหมายเลขประจําตัว
ประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของคนประจําเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ฝากด้วย 

 4.8 การตอบกลับการได้รับข้อมูล (acknowledgement) ให้ตอบกลับด้วย 6 ตามด้วย
ชนิดของรายการข้อมูลที่ได้รับ และ ID (ตามท่ีกําหนดในข้อ 5.4) ของข้อมูลที่ได้รับ เช่น  

 - กรมประมงตอบกลับเมื่อได้รับคําขออนุญาตทําการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล จะเป็น 
61,1234567891030010117 

 - เรือประมงการตอบกลับเมื่อได้รับผลการพิจารณาการขนถ่ายที่ได้ขออนุญาตไปแล้ว 
จะเป็น 65,DOF1135010117 
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5. ข้อกําหนดในการในการรับส่งข้อมูล 

 5.1 เรือประมง 
 5.1.1 เรือประมงที่จะขนถ่ายสัตว์นํ้าต้อง ต้องส่งข้อมูลในรายการคําขออนุญาตทําการ 

ขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล ตามข้อ 4.1 มายังกรมประมงตามที่กรมประมงกําหนด 
 5.1.2 เมื่อเรือประมงทําการขนถ่ายสัตว์นํ้าเสร็จสิ้น ต้องส่งข้อมูลการขนถ่ายสัตว์นํ้า 

ตามรายการดังต่อไปน้ีให้กับกรมประมงตามที่กรมประมงกําหนด  
 5.1.2.1 รายงานการขนถ่ายสตัว์นํ้า (Transshipment Declaration)ตามข้อ 4.2 
 5.1.2.2 รายงาน Annex II :  IOTC Transshipment Declarationตามข้อ 4.3 

 5.1.3 เรือประมงนอกน่านนํ้าจะต้องส่งสมุดบันทึกทําการประมง (Fishing Logbook) 
ตามข้อ 4.4 ให้กับกรมประมงตามวงรอบเวลาที่กรมประมงกําหนด 

 5.2 เรือขนถ่าย 
 5.2.1 เมื่อเรือขนถ่ายทําการขนถ่ายสัตว์นํ้าในแต่ละคร้ังเสร็จสิ้น ต้องส่งข้อมูลการขนถ่าย

สัตว์นํ้าครั้งน้ันๆ ตามรายการดังต่อไปน้ีให้กับกรมประมงตามที่กรมประมงกําหนด ดังน้ี 
 5.2.1.1 รายงานการขนถ่ายสตัว์นํ้า (Transshipment Declaration) ตามข้อ 4.2 
 5.2.1.2 รายงาน Annex II :  IOTC Transshipment Declaration ตามข้อ 4.3 

 5.2.2 เมื่อเรือขนถ่ายจะเข้าท่าเรือ ต้องส่งข้อมูลการขนถ่ายสัตว์นํ้ารวมตามรายงาน 
Annex II :  IOTC Transshipment Declaration ตามข้อ 4.3 ให้กับกรมประมงตามที่กรมประมงกําหนด 
  5.3 กรมประมง เมื่อได้รับข้อมูลตามข้อ 5.1.1 แล้วส่งข้อความแจ้งผลการพิจารณาตาม 
ข้อ 4.5 
  5.4 ในการส่งข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวในข้อน้ี ให้ถือว่า ID (identification) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้อ้างอิง
ถึงข้อมูลในการส่งแต่ละครั้ง ประกอบด้วยหมายเลขทะเบียนเรือของผู้ส่ง (สําหรับกรมประมงให้ใช้ DOF)  
ตามวันเวลา (timestamp) ที่ส่งมาพร้อมกับข้อมูลน้ัน จัดรูปแบบตามที่กําหนดใน ผนวก ก เรียงต่อติดกัน  
เช่น 1234567891030150217 
  5.5 ทั้งเรือประมง เรือขนถ่าย และกรมประมง เมื่อได้รับข้อมูลใดใดแล้ว ต้องตอบกลับแจ้ง
การได้รับข้อมูลน้ัน (acknowledgement) ไปยังผู้ส่งในรูปแบบตามข้อ 4.6 โดยอัตโนมัติ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามข้อ 3.1 จะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 5.5.1 ในการสง่ข้อมูล ให้บันทึก ID ของข้อมูลที่ส่ง พร้อมเน้ือหาของข้อมูลน้ัน โดยต้อง
สามารถนํามาแสดงค่าในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

 5.5.2 เมื่อส่งแล้ว ให้ระบุว่ามกีารส่งข้อมูลพร้อมทั้ง ID ของข้อมูลที่ส่ง 
 5.5.3 เมื่อได้รับการตอบกลับ ใหร้ะบุว่า ผูร้ับได้รับข้อมูลพร้อมทั้ง ID ของข้อมูลน้ัน 

 5.5.4 ในการรับข้อมูล ให้แสดง ID ของข้อมูลที่ได้รับและเนื้อข้อมูลในรูปแบบที่ง่าย 
ต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน และเมื่อระบบตอบกลับแจ้งการได้รับข้อมูลแล้ว ให้ระบุว่าได้ตอบรับการได้รับ
ข้อมูลพร้อมทั้ง ID ของข้อมูลที่ได้รับแล้ว 
  5.6 ในการส่งข้อมูลทุกครั้ง ต้องส่งเวลาปัจจุบัน (timestamp) จากอุปกรณ์ VMS บนเรือ 
มาพร้อมกันด้วยเสมอ 
  5.7 ข้อมูลทั้งหมดที่รับส่งตามข้อกําหนดน้ี ต้องถูกบันทึก (logging) เก็บไว้ในรูปแบบด้ังเดิม
ตามท่ีรับส่ง ให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

 5.8 เวลาในทุกรายการข้อมูลใช้เป็น UTC 
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  5.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อ 3.1 สามารถรับข้อมูลปัจจุบันได้แก่ วันเวลา Latitude 
Longitude ทิศทางและความเร็ว แบบเวลาจริง (real time) จากอุปกรณ์ VMS บนเรือได้ตลอดเวลา 
  5.10 ในการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทําประมง (fishing logbook) ตามข้อ 4.4 ทุกคร้ัง 
จะต้องส่งข้อมูลของการใช้เคร่ืองมือทําการประมง ได้แก่ การเริ่มต้นใช้งานหรือเลิกใช้งานเคร่ืองมือทําการ
ประมง ทั้งหมดตลอดห้วงเวลาที่ระบุในสมุดบันทึกการทําประมง ตามข้อ 4.1 ของมาตรฐานระบบตรวจจับ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตาม ผนวก ค ของมาตรฐานระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการสอบ
ทานความสอดคล้องของกิจกรรมการทําการประมงที่บันทึกในระบบตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูล 
ในสมุดบันทึกการทําประมง 
6.  มาตรฐานของผู้ให้บริการระบบการรายงานทางอิเลก็ทรอนิกส ์

 ผู้ให้บริการฯจะต้องมีคุณสมบัติและ/หรือดําเนินการดังต่อไปน้ีคือ  
 6.1 ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน

กับระบบติดตามเรือประมง 
 6.2 จากข้อกําหนดในข้อ 5. ให้ผู้ให้บริการดําเนินการดังน้ี 

 6.2.1 แสดงวิธีการนําเข้าข้อมูลในขั้นตอนต่างๆของข้อ 5. ในรูปแบบที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน 
 6.2.2 แสดงผลการจัดข้อมูลที่ป้อนในข้อ 6.2.1 ให้เป็นข้อความที่มีรูปแบบเฉพาะ 

(preformatted text message) ตามท่ีระบุในข้อ 4. อย่างอัตโนมัติ 
 6.2.3 แสดงการส่งข้อความท่ีมีรูปแบบเฉพาะในข้อ 6.2.2 ผ่านอุปกรณ์ VMS ในรูปแบบ

เดียวกันกับที่ดําเนินการในเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นํ้ามายังกรมประมงและแสดงข้อความตอบกลับเมื่อ
ข้อมูลน้ันถึงกรมประมงเรียบร้อยแล้ว 

 6.2.4 แสดงผลการจัดข้อความที่มีรูปแบบเฉพาะจากข้อ 6.2.3 ที่ได้รับที่กรมประมง  
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

 6.2.5 แสดงการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ (log) เพ่ือการตรวจสอบย้อนหลังตาม
ข้อ 5.7 ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

 6.3 ผู้ให้บริการจะต้องรับประกันความพร้อมใช้งาน (availability) ของการสื่อสารข้อมูล 
ผ่านอุปกรณ์ VMS บนเรือ และการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 3.1 ในระดับเดียวกันกับ
ระบบติดตามเรือ (VMS) 

 6.4 ผู้บริการต้องจัดให้มีช่องทาง (communication channel) การส่งข้อความท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะจากกรมประมงไปยังอุปกรณ์ VMS บนเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่กําหนดโดยเลขทะเบียนเรือได้ 
  



ผนวก ก ข้อกําหนดการจัดรปูแบบข้อมูล 
 
  1. Latitude และ Longitude ของตําบลท่ีใช้เป็นองศาทศนิยมอย่างน้อย 4 ตําแหน่งในกรณี
ที่เป็น S หรือ W ให้ใช้เครื่องหมายลบ (-) นําหน้า เช่น 9.2387, 103.2547, -0.3254, -160.0000 
  2. วันเวลา 

 2.1 วันเดือนปี ให้ใช้รูปแบบวัน 2 หลัก เดือน 2 หลัก ปีคริสตศักราช 2 หลักท้าย วางเรียง
ติดกันตามลําดับ เช่น 230217 

 2.2 เวลา ให้ใช้รูปแบบ ช่ัวโมง 2 หลัก (00-23) นาที 2 หลัก วางเรียงติดกันตามลําดับ 
เช่น 1530 

 2.3 วันเวลา ใช้รูปแบบตามข้อ 2.2 ต่อด้วยรูปแบบตามข้อ 2.1วางเรียงติดกัน เช่น 
1530230217 
  3. รหัสประเทศใช้รูปแบบ 3 ตัวอักษร อ้างอิงตาม Table 2: Parties having/presumed to 
have fisheries for IOTC species in the IOTC Area of Competence ในเอกสาร Guidelines for the 
reporting of fisheries statistics to the IOTC ปี 2014 
  4. รหัสสัตว์นํ้าใช้รูปแบบ 3 ตัวอักษร อ้างอิงตามตารางใน IOTC species codes ของ 
Appendix XIII: Codes for countries, fishing gears, fishing vessels and IOTC species ในเอกสาร 
Procedures for the implementation of the Indian Ocean Tuna Commission Port State 
Measuresปี 2013 
  5. รหัสท่าเรือใช้รูปแบบ 5-7 ตัวอักษรและ/หรือตัวเลขตาม Designated Ports ใน website 
ของ IOTC ตามURL ต่อไปนี้ http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/ 
Designated_Ports_20161031.xls 
  6. ให้จัดข้อมูลเรียงตามลําดับข้อ โดยใช้เครื่องหมายคั่นข้อมูลดังน้ี 

 6.1 ใช้เครื่องหมาย comma (,) คั่นข้อมูลแต่ละข้อ 
 6.2 ใช้เครื่องหมาย semicolon(;) คั่นรายการข้อมูลแต่ละรายการในข้อน้ัน เรียงตามลําดับ  

ในกรณีที่รายการมีรายการย่อยให้เรียงรายการย่อยแต่ละตัวคั่นด้วย semicolon และปิดท้ายรายการย่อย
สุดท้ายด้วย slash (/) แทน semicolon 

 6.3 เมื่อจบรายการย่อยสุดท้าย ให้ใช้ comma คั่นข้อมูลในข้อต่อไป เหมือนข้อ 6.1 
 6.4 รายการท้ายสุด ไม่ต้องมีเครื่องหมายปิดท้าย 

 
  ตัวอย่าง การจัดเรียงข้อมูลตามรายดังต่อไปน้ี 

 0. ชนิดของรายการข้อมูลมีคา่เป็น8 
 1. ทะเบียนเรือ: 123456789 
 2. ท่าขนถ่ายสัตว์นํ้า: (ไม่มีขอ้มูล) 
 3. Latitude: 2.3487 S 
 4. Longitude: 99.3581 E 
 5. รายการสัตว์นํ้าประกอบด้วย 

 5.1 ชนิดสัตว์นํ้า 
 5.2 ปริมาณเป็นตัน 
 5.3 รายการย่อยเก่ียวกับเวลาที่ใช้ในการจับ ประกอบด้วย 
   5.3.1 เวลาเริม่จับ 
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   5.3.2 ระยะเวลาในการจับ เป็นช่ัวโมง 
 

ชนิดสัตว์นํ้า ปริมาณ (ตัน) เวลาที่ใช้ในการจับ 

ปลากะพงแถบนํ้าเงิน 3 6.30 น.2 ชม.,9.00 น. 1.5 ชม.,16.15 น. 3 ชม. 

ปลาทูน่าตาโต 25 13.15 น. 0.5 ชม.,14.30 น. 1 ชม. 

ปลาฤาษี 12 10.45 น. 2 ชม., 

 
 6. หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ควบคุมเรือ: 1234567890123 
 7. บริเวณทําการประมง: (ไม่มีข้อมูล) 
 8. วันเวลา:15 มกราคม 2560 
 

  เมื่อใช้รหัสสัตว์นํ้าในผนวก ช จัดเป็นข้อมูลได้ดังน้ี  
  8,123456789,,2.3487,99.3581,50;3;0630;2;0900;1.5;1615; 

3/1;25;1315; 0.5;1430;1/20;12;1045;2,1234567890123,,150117 
  



ผนวก ข คาํขออนุญาตทาํการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเล 
 
  ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลําดับดังน้ี 
  0. ชนิดของรายการข้อมูลน้ีมีค่าเป็น 1 
  1. หมายเลขทะเบียนเรือประมง เช่น 123456789 
  2. หมายเลขทะเบียนเรือเรือขนถ่ายเช่น 987654321 
  3. วันเดือนปีที่จะทําการขนถ่าย ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 011216 
  4. Latitude ของตําบลท่ีที่จะทําการขนถ่ายใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 9.2345 
  5. Longitude ของตําบลท่ีที่จะทําการขนถ่าย ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 101.0092 
  5. Latitude ของตําบลท่ีที่ทําการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น -0.1109 
  6. Longitude ของตําบลท่ีที่ทําการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 105.6796 
  7. รายการขนถ่าย ประกอบด้วย 
 7.1 ชนิดสัตว์นํ้าที่จะทําการขนถ่าย ใช้รหัสสัตว์นํ้าตาม ผนวก ช 
 7.2 นํ้าหนักของสัตว์นํ้าที่จะทําการขนถ่ายเป็นตัน เช่น 
 

ชนิดสัตว์นํ้า ปริมาณ (ตัน) 

ปลากะพงแถบนํ้าเงิน 3 

ปลาฤาษี 12 

 
  จัดรูปแบบได้เป็น 50;3;20;12 
  เมื่อนําข้อมูลทั้งหมดมารวมกันตามตัวอย่าง จะได้ข้อมูลที่จะส่งดังน้ี 
  1,123456789,987654321,011216,9.2345,101.00992,0.1109,105.6796, 
50;3;20;12 

 
 

  



ผนวก ค รายงานการขนถ่ายสัตว์น้าํ (Transshipment Declaration) 
 
  ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบในผนวก ก เรียงตามลําดับดังน้ี  
  0. ชนิดของรายการข้อมูลน้ีมีค่าเป็น 2 
  1. หมายเลขทะเบียนเรือประมง เช่น 123456789 
  2. หมายเลขทะเบียนเรือเรือขนถ่ายเช่น 987654321 
  3. วันเดือนปีที่จะทําการขนถ่าย ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 011216 
  4. รายการที่ได้ทําการขนถ่าย 
 4.1 ชนิดสัตว์นํ้าที่ได้ขนถ่าย ใช้รหัสสัตว์นํ้าตาม ผนวก ช และ ผนวก ก ข้อ 4. 
 4.2 ท่าเทียบเรือ (Port name) 8-10 ตัวอักษรและ/หรือตัวเลข ประกอบด้วยรหัสท่าเรือ 
5-7 ตัวอักษรและ/หรือตัวเลขตาม ผนวก ก ข้อ 5. ต่อด้วยรหัสประเทศตาม ผนวก ก ข้อ 3. โดยไม่ต้องมี
ช่องว่าง เช่น THBKK5THA 
 4.3 Latitude ของตําบลท่ีที่ขนถ่าย ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก 
 4.4 Longitude ของตําบลท่ีที่ขนถ่าย ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก 
 4.5 นํ้าหนักสัตว์นํ้าที่ขนถ่ายเป็นกิโลกรัม 
 4.6 ลักษณะของสัตว์นํ้า (Type of Product) ใช้รหัส 2ตัวอักษรอ้างอิงตาม Table 32: 
Type of fish products known to the IOTC ในเอกสาร Guidelines for the reporting of fisheries 
statistics to the IOTC 
 
  



ผนวก ง รายงาน Annex II :  IOTC Transshipment Declaration 
 
  ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบในผนวก ซ เรียงตามลําดับดังน้ี  
  0. ชนิดของรายการข้อมูลน้ีมีค่าเป็น 3 
  1. หมายเลขทะเบียนเรือประมงเช่น 123456789 ถ้าเป็นเรือต่างชาติ ให้ใช้ 0 และให้ 
ส่งข้อมูลข้อ 7. ด้วย 
  2. หมายเลขทะเบียนเรือเรือขนถ่ายเช่น 987654321ถ้าเป็นเรือต่างชาติ ให้ใช้ 0 และให้ 
ส่งข้อมูลข้อ 7. ด้วย 
  3. เวลาออกเรือ (Departure) ใช้เลขช่ัวโมง 2 หลัก (00-23) ต่อด้วยวันเดือนปีตาม ผนวก ก 
โดยไม่มีช่องว่าง เช่น 14291216 คือเวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 ธ.ค. 2559 
  4. เวลากลับ (Return) ใช้รูปแบบเดียวกันกับข้อ 3. 
  5. นํ้าหนักเป็นกิโลกรัมของ 1 หน่วยภาชนะ (เช่น ตะกร้า หรือ กล่อง) ที่ใช้บรรจุสัตว์นํ้า 
ขณะขนถ่ายเช่น 20 หมายถึงมีการเก็บสัตว์นํ้าเป็นตะกร้าๆ มีนํ้าหนักตะกร้าละ 20 กก.ถ้าค่าน้ีถูกระบุเป็น 0 
ค่าในข้อ 6.3.2 จะหมายถึงนํ้าหนักเป็นกิโลกรัม 
  6. รายการขนถ่าย (Location of Transshipment) 
 6.1 ชนิดสัตว์นํ้าที่ขนถ่าย ใช้รหัสสัตว์นํ้าตาม ผนวก ก ข้อ 4. 
 6.2 ท่าเรือที่ขนถ่าย 8-10 ตัวอักษรและ/หรือตัวเลข ประกอบด้วยรหัสท่าเรือ 5-7 
ตัวอักษรและ/หรือตัวเลขตาม ผนวก ก ข้อ 5. ต่อด้วยรหัสประเทศตาม ผนวก ก ข้อ 3. โดยไม่ต้องมีช่องว่าง 
เช่น THBKK5THA 
 6.3 รายการย่อย Type of product ประกอบด้วย 
  6.3.1 รหัส 2 ตัวอักษรดังน้ี 
 GG: Gilled &Gutted (heads usually attached) 
 DR: Dressed (gilled, gutted, part or all of head off, fins off) 
 RD: Rounded (fins may be off, though trunk not 
dressed/processed at all; whole) 
 FL:  Fillet (completely dressed fish, parted into fillets) 
 BM: Belly Meat (a partial product; may be transshipped in sacks) 
 OT: Other (any other unclassified product types) 
 NR: Number (when the product type is un-observable and can 
only be tallied) 
 SF: Shark fins (a partial product usually shipped in bundles) 
 HO: Head Off (similar to dressed, but the head is always removed 
  6.3.2 จํานวนภาชนะตามที่ระบุในข้อ 4. ถ้าค่าในข้อ 4. เป็น 0 ให้ใช้นํ้าหนักเป็น
กิโลกรัมแทนจํานวนภาชนะ 
  ตัวอย่าง เช่น GG;20;FL;30;RD;50 
 6.4 เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolon และเมื่อ 
จบรายการย่อยสุดท้าย ให้ใช้ comma คั่นข้อมูลในข้อ 7. ต่อไปในกรณีที่ไม่มีข้อมูลในข้อ 7. ให้จบโดยไม่มี
เครื่องหมายปิดท้ายใดใด 
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  7. ถ้าเรือในข้อ 1. หรือข้อ 2. ข้อใดข้อหน่ึงเป็นเรือต่างชาติ ต้องส่งข้อมูลของเรือต่างชาติน้ัน
ด้วย ดังน้ี 
 7.1 ช่ือเรือ 
 7.2 สัญชาติ 
 7.3 ทะเบียนเรือของประเทศเจ้าของธง 
 7.4 หมายเลขทะเบียน IOTC 
 

  



ผนวก จ สมุดบันทึกทําการประมง 
 
  มีรายละเอียดแบ่งเป็นข้อมูลหลักข้อ 0. ถึงข้อ 14. และขอ้มูลเฉพาะตามประเภทเคร่ืองมือทํา
การประมงให้จัดข้อมูลตามรปูแบบในผนวก ซ เรียงตามลําดับดังน้ี 
  0. ชนิดของรายการข้อมูลน้ี มีค่าดังน้ี 
  41 สําหรับเคร่ืองมืออวนลาก 
  42 สําหรับเคร่ืองมืออวนลอย 
  43 สําหรับเคร่ืองมืออวนล้อม 
 
  1. หมายเลขทะเบียนเรือประมงเช่น 123456789 
  2. ให้มีค่าเป็น 0 ในกรณีที่ค่าในข้อ 3. ถึงข้อ12. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ส่งไปแล้ว
วงรอบก่อนหน้าน้ีเลย แล้วให้ข้ามไปที่ข้อ 13. หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ข้ามไปข้อ 3. แล้วจัดข้อมูลเรียงต่อไป
ตามลําดับ 
  3. หมายเลขประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ควบคุมเรือ (captain) เช่น 
1234567890123 
  4. หมายเลขประชาชนหรือหมายเลขหนังสอืเดินทางของผู้รายงาน (reporting person) เช่น 
3210987654321 
  5. จํานวนลูกเรือ 
  6. วันที่ออกทําการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 150117 
  7. ประเทศท่าเทียบเรือที่ออกใช้รหัสประเทศตาม ผนวก ก 
  8. วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก เช่น 300917 
  9. ประเทศท่าเทียบเรือที่จอดใช้รหัสประเทศตาม ผนวก ก 
  10. รูปแบบการเก็บรักษา (type of preservation) ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถงึ ดองนํ้าแข็ง (ice) 
 2 หมายถึง ห้องเก็บความเย็นอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง -30°C (cold storage 
between 0°C and -30°C) 
   3 หมายถึง ห้องเก็บความเย็นอุณหภูมิตํ่ากว่า -30°C (cold storage below -30°C) 
   4 หมายถึง ระบบ brine 
   5 หมายถึง Refrigerated sea water 
   6 หมายถึง ไม่มี 
  11. รูปแบบการแปรรูปสัตว์นํ้าเพ่ือเก็บรักษาบนเรือ (type of processing) ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง สัตว์นํ้าเก็บแยกชนิด (สําหรับเคร่ืองมืออวนลาก) 
 2 หมายถึง สัตว์นํ้าเก็บรวม (สําหรับเคร่ืองมืออวนลาก) 
 3 หมายถึง สัตว์นํ้าเก็บทั้งตัว (non, round) (สําหรับเคร่ืองมืออวนลอยและอวนล้อม) 
 4 หมายถึง ตัดเหงือก ควักไส้ (gilled and gutted) (สําหรับเคร่ืองมืออวนลอยและอวนล้อม) 
 5 หมายถึง ตัดหัว ควักไส้ (headed and gutted) (สําหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม) 
 6 หมายถึง ตัดหัวและครีบ (headed and caudal peduncle-off) (สําหรับเคร่ืองมือ
อวนลอยและอวนล้อม) 
 7 หมายถึง ตัดหัวและหาง (headed and tailed) (สําหรับเคร่ืองมืออวนลอยและอวนล้อม) 
 8 หมายถึง ตัดเหงือก ควักไส้ (fish loins) (สําหรับเคร่ืองมืออวนลอยและอวนล้อม) 
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  12. พ้ืนที่ทําการประมง ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึงมหาสมุทรแปซิฟิก 
 2 หมายถึงมหาสมุทรอินเดีย 
 3 หมายถึงมหาสมุทรแอนตาร์กติก 
  13. รายการการทําประมงประกอบด้วยข้อมูลการใช้เคร่ืองมือทําประมงแต่ละครั้งดังน้ี 
 13.1 วันที่ทําการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก 
 13.2 Latitude ของตําบลท่ีเรือ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก (สําหรับเคร่ืองมืออวนลอย  
ข้อน้ีหมายถึงพิกัดปล่อยอวน) 
 13.3 Longitude ของตําบลที่เรือ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก (สําหรับเครื่องมืออวนลอย 
ข้อน้ีหมายถึงพิกัดปล่อยอวน) 
 13.4 เวลาเริ่มใช้เครื่องมือทําประมง ใช้เวลาตามรูปแบบใน ผนวก ก 
 13.5 หมายเลขห้องเก็บสัตว์นํ้า (storage room) 
 13.6 รายการย่อยของสัตว์นํ้าที่จับได้ในการใช้เครื่องมือครั้งน้ัน ประกอบด้วย 
 13.6.1 ชนิดของสัตว์นํ้า ใช้รหัสสัตว์นํ้าตาม ผนวก ช 
 13.6.2 นํ้าหนักของสัตว์นํ้าเป็นตัน เฉพาะสําหรับเคร่ืองมืออวนลากเป็นกิโลกรัม 
 13.7 เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolon เว้นเมื่อ 
จบรายการย่อยสุดท้าย ให้ใช้ comma คั่นข้อมูลในข้อต่อไป 
  14. ให้เพ่ิมข้อมูลเฉพาะตามเคร่ืองมือทําประมงแต่ละประเภทดังน้ี 
 
  เฉพาะเคร่ืองมืออวนลาก ให้เพ่ิมข้อมูลต่อจากข้อ 13.7 ดังน้ี 
  1) ขนาดตาอวนก้นถุง เป็นเซนติเมตร 
  2) อวนยกสูง เป็นเมตร 
  3) ช่วงความลึกที่ทําประมง เป็นเมตร 
  4) ปริมาณอวนที่สูญหายขณะทําประมง เป็นเมตร 
  5) ลักษณะเนื้ออวน ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง เชือกไนล่อนแบบด้ายถัก 
 2 หมายถึง เชือกในล่อนแบบเส้นเดียว 
 3 หมายถึงอ่ืนๆ (ไม่ต้องระบุ) 
  6) รายการการทําประมงที่สอดคล้องกับรายการในข้อ 13.ประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือ
ทําประมงแต่ละคร้ังดังน้ี (จํานวนรายการในข้อน้ีต้องเท่ากันกับจํานวนรายการในข้อ 13.) 
 6.1) เวลากู้อวน ใช้เวลาตามรูปแบบใน ผนวก ก 
 6.2) นํ้าหนักสัตว์นํ้าเทท้ิง เป็นกิโลกรัม 
 
  เฉพาะเคร่ืองมืออวนลอย ให้เพ่ิมข้อมูลต่อจากข้อ 13.7 ดังน้ี 
  1) ความยาวของอวนลอย เป็นเมตร 
  2) ความสูงของอวน เป็นเมตร 
  3) ขนาดตาอวน เป็นเซนติเมตร 
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  4) ลักษณะเนื้ออวนใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง เชือดไนล่อนแบบด้ายถัก 
 2 หมายถึง เชือกในล่อนแบบเส้นเดียว 
 3 หมายถึงอ่ืนๆ (ไม่ต้องระบุ) 
  5) รายการการทําประมงที่สอดคล้องกับรายการในข้อ 13. ประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือ
ทําประมงแต่ละคร้ังดังน้ี (จํานวนรายการในข้อน้ีต้องเท่ากันกับจํานวนรายการในข้อ 13.) 
 5.1) Latitude ของพิกัดกู้อวน ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก 
 5.2) Longitude ของพิกัดกู้อวน ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก 
 5.3) ความลึก เป็นเมตร 
 5.4) ความยาวอวน เป็นเมตร 
 5.5) รายการย่อยของสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Discards) ประกอบด้วย 
 5.5.1) ชนิดของสัตว์นํ้า ใช้รหัสสัตว์นํ้าตาม ผนวก ช 
 5.5.2) นํ้าหนักของสัตว์นํ้า เป็นกิโลกรัม 
 5.6) เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolonเว้นรายการ
ย่อยท้ายสุดไม่ต้องมีเครื่องหมายปิด 
 
  เฉพาะเคร่ืองมืออวนล้อม ให้เพ่ิมข้อมูลต่อจากข้อ 13.7 ดังน้ี 
  1) ความยาวของอวนล้อม เป็นเมตร 
  2) ความลึกของอวนล้อม เป็นเมตร 
  3) จํานวนแพล่อปลาที่ปล่อย 
  4) วัสดุที่ใช้ประกอบแพใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง ถังพลาสติก 
 2 หมายถึง ทางมะพร้าว 
 3 หมายถึง อ่ืนๆ (ไม่ต้องระบุ) 
  5) ขนาดของแพ เป็นเมตร 
  6) การหาวัตถุลอยนํ้าใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง มีการหาวัตถุลอยนํ้า 
 2 หมายถึง ไม่มีการหาวัตถุลอยนํ้า 
  7) การใช้เฮลิคอปเตอร์ ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ 
 2 หมายถึง ไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ 
  8) จํานวนเรือลําอ่ืนที่ช่วยในการล้อมอวน เป็นลํา (0 หมายถึงไม่มีการใช้เรือลําอ่ืนที่ช่วย 
ในการล้อมอวน) 
  9) รายการการทําประมงที่สอดคล้องกับรายการในข้อ 13. ประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือ
ทําประมงแต่ละคร้ังดังน้ี (จํานวนรายการในข้อน้ีต้องเท่ากันกับจํานวนรายการในข้อ 13.) 
 9.1) กิจกรรมที่ปฏิบัติใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึงทําการประมง (Fishing set) 
 2 หมายถึงการหาแพ (FADs) 
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 9.2) รูปแบบของฝูงปลา (Type of school) ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง ฝูงปลาอิสระ 
 2 หมายถึง ขอนไม้ 
 3 หมายถึง แพล่อปลาอิสระ 
 4 หมายถึง ฝูงโลมา 
 5 หมายถึง ฉลาม 
   6 หมายถึง วาฬ 
 7 หมายถึงอ่ืนๆ (ไม่ต้องระบุ) 
 9.3) อุณหภูมิผิวนํ้า เป็นองศาเซลเซียส 
 9.4) เวลากู้อวนเสร็จ ใช้เวลาตามรูปแบบใน ผนวก ก 
 9.5) รายการย่อยของสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Discards) ประกอบด้วย 
 9.5.1) ชนิดของสัตว์นํ้า ใช้รหัสสัตว์นํ้าตาม ผนวก ช 
 9.5.2) นํ้าหนักของสัตว์นํ้า เป็นกิโลกรัม 
 9.6) เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolon เว้นรายการ
ย่อยท้ายสุดไม่ต้องมีเครื่องหมายปิด 
  



ผนวก ฉ คําขออนุญาตการฝากคนประจําเรือ 
 
  ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลําดับดังน้ี 
  0. ชนิดของรายการข้อมูลน้ีมคี่าเป็น 10 
  1. หมายเลขทะเบียนเรือลําที่จะฝาก เช่น 123456789 
  2. หมายเลขทะเบียนเรือลําที่จะรับฝาก เช่น 987654321 
  3. วันเดือนปีที่จะฝากคนประจําเรือจากเรือในข้อ 1. ไปยังเรือในข้อ 2. ใช้รูปแบบตาม ผนวก 
ก เช่น 011216 
  4. รายการรายบุคคลของคนประจําเรือที่จะฝาก ประกอบด้วย 
 4.1 หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของคนประจําเรือที่จะฝาก 
 4.2 เหตุผลของการฝากคนประจําเรือที่ระบุในข้อ 4.1 ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึง มีปัญหาสุขภาพ ป่วย ไม่สบาย ต้องการการรักษา 
 2 หมายถึง มญีาติไกล้ชิดเสียชีวิต หรือต้องการเย่ียมญาติที่กําลังป่วยหนัก 
 3 หมายถึง มีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันระหว่างคนประจําเรือ 
 4 หมายถึง ได้บอกเลิกสัญญาจ้างระหว่างคนประจําเรือกับนายจ้างแล้ว 
 5 หมายถึง มีเอกสารสําคัญที่ออกให้โดยทางราชการของลูกเรือผู้น้ันหมดอายุ 
จําเป็นต้องกลับมาเพ่ือต่ออายุหรือทําเอกสารทางราชการน้ันใหม่ 
 6 หมายถึง ถูกหน่วยงานของทางราชการเรียกตัวกลับ 
 7 หมายถึง ต้องส่งกลับเพ่ือความปลอดภัยของคนประจําเรือเอง เน่ืองจากมีปัจจัย
ภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุม เช่น ภัยพิบัติ โจรสลัด ภาวะสงคราม ฯลฯ 
  



ผนวก ช รหสัสัตว์น้ํา 
 

รหัสสัตว์นํ้า ช่ือภาษาไทยช่ือภาษาอังกฤษช่ือทางวิทยาศาสตร์  
1 ปลาทูน่าตาโต    Bigeye tuna   Thunnus obesus (Lowe, 
         1839)  
2 ปลาทูน่าครีบเหลือง,โอครีบเหลือง Yellowfin tuna   Thunnus albacares  
         (Bonnaterre, 1788) 
3 ปลาทูน่าท้องแถบ,โอแถบ, โอแตง, Skipjack tuna   Katsuwonus pelamis   
   โอแตงไทย          (Linnaeus, 1758) 
4 ปลาโอดํา,โอหม้อ,ดําใหญ ่  Longtail tuna   Thunnus tonggol (Bleeker, 
         1851)  
5 ปลาโอลาย,โอแตง, โอหลอด ลายใหญ ่ Eastern little tuna  Euthynnus affinis (Cantor, 
         1849) 
6 ปลาโอแกลบ,โอขาว   Frigate tuna   Auxis thazard thazard  
         (Lacepède, 1800) 
7 ปลาทรายแดงโม่ง,แดง, อ้ังโกลี้  Threadfin bream  Nemipterus hexodon  
         (Quoy & Gaimard, 1824)  
8 ปลาทรายแดงญี่ปุ่น,ทรายแดงหางยาว Japanese threadfin  Nemipterus tambuloides 
         (Bleeker, 1853)  
9 ปลาทรายแดง1   Redspot threadfin  Nemipterus furcosus  
         (Valenciennes, 1830) 
10 ปลาทรายแดง2   Threadfin bream  Nemipterus   
         nematophorus (Bleeker, 
         1853) 
11 ปลาทรายแดง3   Notched threadfin bream Nemipterus peronii  
         (Valenciennes, 1830)  
12 ปลาทรายขาวหูแดง,ทรายดํา,โกริ,ตูวอ Lattice monocle bream Scolopsis taeniopterus 
         (Cuvier, 1830)  
13  ปลาปากคมครีบสั้น,ปากคม,ไล้กอ,กอ, Shortfin lizardfish  Saurida micropectoralis  
     เหลน,ตุ๊กแก         (Shindo & Yamada,1972) 
14 ปลาปากคมใหญ,่ไล้กอ,กอ,  Greater lizardfish  Saurida elongata (Bloch, 
     เหลน,หัวตุ๊กแก         1795)  
15 ปลาปากคมจุด,ปากคม,ไล้กอ,กอ,เหลน Lizardfish   Saurida undosquamis  
         (Richardson, 1848)  
16 ปลาปากคมลาย,ไล้กอ,กอ  Lizardfish   Synodus variegatus  
         (Lacepède, 1803)  
17 ปลาจมูกสัน้ปากคม,ไล้กอตัวเมีย, Bluntnose lizardfish  Trachinocephalus myops 
    กอเมีย,นาโก         (Forster, 1801)  
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18 ปลาตาหวาน,ตาพอง,จุดม่วง,   Purplespot bigeye  Priacanthus tayenus   
    ข้าวเม่า,เพชรา,ตาโต         (Richardson, 1846)  
19 ปลาหนวดฤาษี,แพะ,นากอ             Goldenyellow goatfish   Parupeneus  
            cyclostomus  
            (Lacepède, 1801)  
20 ปลาฤาษ,ีหนวดฤาษี,แพะ,ทองเหลือง,นากอ  Red mullet    Parupeneus  
            heptacanthus 
            (Lacepède, 1802) 
21 ปลาแพะลาย,ปะทัด     Striped goatfish   Upeneus vittatus 
            (Forsskål, 1775) 
22 ปลาแพะเหลือง,เม็ดขนุน,ขนุน,นากอเหลือง  Yellow goatfish   Upeneus  
            sulphureus  
            (Cuvier, 1829)  
23 ปลาแพะหนวดขาว,แพะ    Indian goatfish    Parupeneus  
            indicus (Shaw, 
            1803)  
24 ปลาท ู      Short-bodied mackerel  Rastrelliger  
            brachysoma  
            (Bleeker, 1851) 
25 ปลาลัง,โม่ง,ทูโม่ง,ทูลัง,ทูโค้ว    Indian mackerel   Rastrelliger  
            kanagurta  
            (Cuvier, 1816)  
26 ปลาทูแขก      Mackerel    Decapterus  
            maruadsi  
            (Temminck & 
            Schlegel, 1843) 
27 ปลาหลังเขยีว1,แชลั้น,แชลั้ง,แชลัน,สลากุ,นิง  Goldstrip sardinella   Sardinella  
            gibbosa  
            (Bleeker,1849) 
28 ปลาหลังเขยีว2แชลั้น,แชลัน,ชะลั้น,กุแลกล้วย  Trenched sardine   Amblygaster sirm 
            (Walbaum, 1792) 
29 ปลาหางแข็ง1,ข้างลาย,ข้างลวด,เซ็กล้า,สีกุน,สีกุนบ้ัง Yellowtail scad   Atule mate  
            (Cuvier, 1833) 
30 ปลาหางแข็ง2,หางกิ่วหม้อ,แข้งไก่,ขาไก่   Hardtail scad    Megalaspis  
            cordyla  
            (Linnaeus, 1758)  
31 ปลาหางเหลือง,เหลือง     Redbelly    Caesio cuning 
       yellowtail fusilier   (Bloch, 1791)  



- 3 - 
 
32 ปลาจวด1,จวดเงิน     Silver johnfish    Pennahia  
            argentata  
            (Houttuyn, 1782)
  
33 ปลาจวด2      Croaker    Larimichthys  
            polyactis  
            (Bleeker, 1877)
  
34 ปลาจวดเทา,ม้า,ข้างลาย    Greenback johnfish   Nibea soldado 
            (Lacepède, 1802) 
35 ปลาจวดลาย      Twospine johnfish   Protonibea  
            diacanthus  
            (Lacepède, 1802) 
36 ปลาจวดเตียน,จวดวัง     Tigertooth croaker   Otolithes ruber 
            (Bloch &  
            Schneider, 1801) 
37 ปลาข้างเหลือง,กิมสั่ว,กิมซัว,หางแข็ง,อ่อง,สีกุน,สลากุน่ิง  Goldenstriped snapper  Lutjanus lutjanus 
            (Bloch, 1790)  
38 ปลาสีกุนขา้งเหลือง,สีกุนข้างลวด,ข้างลวด,กิมซัว,กิมสัว่  Slender trevally    Selaroides  
            leptolepis  
            (Cuvier, 1833) 
39 ปลากะตัก1,กะตักควาย,กะตักตัวแบน,   Anchovy    Stolephorus  
    กล้วย,มะลิ,ไส้ตัน,หัวอ่อน          indicus (Van  
            Hasselt, 1823) 
40 ปลากะตัก2,กะตักตัวแบน,ไส้ตัน,หัวอ่อน  Anchovy    Stolephorus tri  
            (Bleeker, 1852)  
41 ปลากะตักหัวแหลม,กะตักตัวกลม,   Shorthead anchovy   Encrasicholina  
     จิ้งจั้ง,หัวอ่อน,ย่ิวเก๊ียะ          heteroloba  
            (Rüppell, 1837) 
42 ปลากะพงแดง     Red snapper    Lutjanus sebae 
            (Cuvier, 1816)  
43 ปลากะพงแดง,ปลาหางดํา    Crescent snapper   Lutjanus  
            lunulatus  
            (Park, 1797)  
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44 ปลากะพงแดง,ปลาหางแดง   Malabar snapper    Lutjanus  
            malabaricus  
            (Bloch &  
            Schneider, 1801) 
45 ปลากะพงแดง,ปลาปาน   John snapper     Lutjanus johnii 
            (Bloch, 1792)  
46 ปลากะพงสีเทา     Silverspotted snapper   Lutjanus  
            argentimaculatus 
            (Forsskål, 1775) 
47 ปลากะพงข้างแถว,ปลาเหลืองขม้ิน,เหลืองพง Olive striped snapper    Lutjanus vitta 
            (Quoy & Gaimard, 
            1824) 
48 ปลากะพงเหลืองข้างปาน,เหลืองพง,ขมิ้น One spot golden snapper   Lutjanus  
            fulviflamma  
            (Forsskål, 1775) 
49 ปลากะพงแดงข้างปาน   Russell’s One spot snapper   Lutjanus russellii 
            (Bleeker, 1849) 
50 ปลากะพงแถบน้ําเงิน    Blue-and-yellow snapper   Lutjanus kasmira 
            (Forsskål, 1775) 
51 ปลากะพงลายพาด,ข้างไฝ   Crossbanded snapper    Lutjanus  
            decussatus  
            (Cuvier, 1828)  
52 ปลากะพงจุดขาว    Bluelined snapper    Lutjanus rivulatus 
            (Cuvier, 1828)  
53 ปลากะพงสีเงิน,ทรายแดงใหญ,่กะพง  Sharptoothed bass    Pristipomoides 
            typus (Bleeker, 
            1852)  
54 ปลากะรัง,เก๋า,เก๋าปากแม่น้ํา   Greasy grouper    Epinephelus  
            tauvina (Forsskål, 
            1775)  
55ปลากะรัง,ปลากะรังทองกําป่ัน,กะรังบ้ัง,เก๋า Blue lined coralcod    Cephalopholis 
              boenak (Bloch, 
            1790)  
56ปลากะรังลาย     Trout grouper     Epinephelus  
            longispinis (Kner, 
            1864)  
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57ปลากะรังลายตุ๊กแก    Moara grouper     Epinephelus  
            bruneus (Bloch, 
            1793)  
58ปลากะรังลายหินอ่อน    Marbled grouper    Epinephelus  
            fascoguttatus 
            (Forsskål, 1775) 
59ปลากะรังเสือ     Grid grouper     Epinephelus  
            merra (Bloch, 
            1793)  
60 ปลากะรังลายสามเส้น    Lined grouper               Epinephelus  
            latifasciatus  
            (Temminck & 
            Schlegel, 1842) 
61 ปลากะรังจุดขาว    Summan grouper    Epinephelus  
            summana  
            (Forsskål, 1775) 
62 ปลากะรังแดง     Banded grouper    Epinephelus  
            fasciatus  
            (Forsskål, 1775) 
63 ปลากะรังลายหางตัด,เก๋าจุด   Areolated grouper    Epinephelus  
            areolatus  
            (Forsskål, 1775) 
64 ปลากะรังลายนกยูง,ปลากะรังจุดน้ําเงิน  Peacock coralcod    Cephalopholis 
            argus (Schneider, 
            1801)  
65 ปลากะรังหน้างอน    Highfi rockcord     Cromileptes  
            altivelis  
            (Valenciennes, 
            1828) 
66 ปลากะรังแดงจุดน้ําเงิน,ราปู่แดง  Bluespotted vermilionfish   Cephalopholis 
            miniata (Forsskål, 
            1775)  
67 ปลาอินทรบ้ัีง,เบกา         Narrowbarred Spanish    Scomberomorus 
      mackerel      commerson  
            (Lacepède, 1800) 
68 ปลาอินทรจีุด        Indo-Pacific king mackerel   Scomberomorus 
            guttatus (Bloch & 
            Schneider, 1801) 
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69 ปลาหมูส ี     Emperor     Lethrinus lentjan 
            (Lacepède, 1802) 
70 ปลาแป็นใหญ ่    Splendid pony fish    Eubleekeria  
            splendens  
            (Cuvier, 1829) 
71 ปลาแป้นแถบ     Banded ponyfish    Leiognathus  
            fasciatus  
            (Lacepède, 1803) 
72 ปลาแป้นแก้ว,ปลาดอกหมากครีบยาว          Longfin mojarra    Pentaprion  
            longimanus  
            (Cantor, 1849) 
73 ปลาสากเหลือง,ปลานํ้าดอกไม้,   Obtuse,barracuda    Sphyraena   
     ปลาซัวกุน,ปากแหลม            obtusata (Cuvier, 
            1829) 
74 ปลาสากดํา,น้ําดอกไม้,โซกุน   Pickhandle barracuda    Sphyraena jello 
            (Cuvier, 1829) 
75 ปลาทราย,ปลาเห็ดโคนเงิน,ซ่อนทราย,บุรุด Silver sillago     Sillago sihama 
            (Forsskål, 1775) 
76 ปลาทราย,ปลาเห็ดโคนแท่ง   Oriental sillago     Sillago maculata 
            (Quoy & Gaimard, 
            1824) 
77 ปลากดทะเล,เลียวเซียว,เรียวเซียว,ลู่ทู่,ริวกิวหม้อ   Giant catfish     Netuma  
            thalassina  
            (Rüppell, 1837) 
78 ปลาวัว,งัว,กวาง,ไก่ตอน   Starry triggerfish    Abalistes stellaris 
            (Bloch &  
            Schneider, 1801) 
79 ปลาวัว,ปลาแรด    Unicorn leatherjacket     Aluterus  
            monoceros  
            (Linnaeus, 1758) 
80 ปลาช่อนทะเล,ไฮโหลย   Cobia      Rachycentron 
            canadum  
            (Linnaeus, 1766)  
81 ปลาสร้อยนกเขา    Sweetlip     Diagramma picta 
            (Thunberg, 1792) 
82 ปลาเข็ม,ปลากระทุงเหว   Barred half-beak    Hemiramphus 
            marginatus  
            (Forsskål, 1775) 
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83 ปลาสละ,สีเสียด    Talang queen fish       Scomberoides 
            commersonnianus 
            (Lacepède, 1801)  
84 ปลาตะเพียนทะเล,ปลาตะเพียนน้ําเค็ม,โคก,คก  Chacunda Gizzard shad   Anodontostoma 
            chacunda  
            (Hamilton, 1822)  
85 ปลาฉลามครีบดํา,ฉลามหูดํา   Blacktip shark     Carcharhinus  
            melanopterus 
            (Müller & Henle, 
            1839) 
86 ปลาจั๊บ,ปลารวม  
87 หมึกกล้วย,หมึกหลอด    Indian squid     Photololigo  
            duvauceli (D’ 
            Orbigny, 1835) 
88 หมึกศอก     Mitre squid     Uroteuthis  
            chinensis (Gray, 
            1849)  
89 หมึกกระดอง1,หมึกกระดองโค้ง,  Curvespine cuttlefish    Sepia  
    หมึกคางคก,ซูตงกาเตาะ         recurvirostra  
            (Steenstrup,  
            1875) 
90 หมึกกระดอง2,หมึกกระดอง,   Pharaoh cuttlefish    Sepia pharaonis 
    หมึกคางคก,ซูตงกาเตาะ          (Ehrenberg, 1831) 
91 หมึกกระดอง3,หมึกกระดอง,   Cuttlefish     Sepia officinalis 
    หมึกคางคก,ซูตงกาเตาะ         (Linnaeus, 1758) 
92 หมึกกระดอง4,หมึกกระดอง,   Cuttlefish     Sepia aculeata  
    หมึกคางคก,ซูตงกาเตาะ         (Van Hasselt, 
            1835) 
93 หมึกหอม,หมึกตะเภา,หมึกเภา,หมึกเมืองจีน, Bigfin reef squid     Sepioteuthis  
    ก๊วยไฉ่,ซูตงงาแบ          lessoniana  
            (Férussac, 1831) 
94 หมึกสายยักษ์,หมึกวาย,ซูตงแฆตอ  Giant octopus     Octopus aegina 
            (Gray, 1849)  
95 หมึกสายเลก็,หมึกยักษ์เลก็,หมึกวาย  Dolifus’s Octopus    Octopus dollfusi 
            (Robson, 1928)  
96 หมึกสายผ,ีหมึกสายขาว,หมึกสาย,หมึกวาย Devil octopus     Octopus variabilis 
            (Sasaki, 1929)  
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97 ปูม้า      Blue swimming crab    Portunus  
            pelagicus  
            (Linnaeus, 1758) 
98 กุ้งกุลาดํา,กุ้งกะลา    Giant tiger prawn    Penaeus  
            monodon  
            (Fabricius, 1798)  
99 กุ้งแชบ๊วย,กุ้งเปลือกขาว,กุ้งขาว,  Banana prawn                Penaeus  
    กุ้งหางแดง,กุ้งหางดอก          merguiensis  
            (DeMan, 1888) 
100 กุ้งลาย,กุ้งกุลาลาย    Green Tiger Prawn          Penaeus  
            semisulcatus  
            (De Haan, 1844)  
101 กุ้งโอคัก1,กุ้งขาว,กุ้งตะเข็บ   Indian white prawn       Penaeus indicus 
            (Milne-Edwards, 
            1837)  
102 กุ้งโอคักใหญ,่กุ้งโอคักหางฟ้า   Middle shrimp      Metapenaeus 
            intermedius  
            (Kishinouye,  
            1900) 
103 กุ้งโอคัก2,ตะกาด    Jinga shrimp     Metapenaeus 
            affinis (Milne- 
            Edwards, 1837)  
104 กุ้งโอคัก3,โอคะ    Pink tiger prawn    Parapenaeopsis 
            hungerfordi  
            (Alcock, 1905)  
105 กุ้งตะกาดหิน,กุ้งแหลก   Greasy-Back shrimp    Metapenaeus 
            ensis (De Haan, 
            1844)  
106 กุ้งตะกาดหางแดง,กุ้งทราย   Pink shrimp     Metapenaeus 
            monoceros  
            (Fabricius, 1798)  
107 กุ้งทราย1,กุ้งแหลก    Southern velvet shrimp     Metapenaeopsis 
            palmensis  
            (Haswell, 1879)  
108  กุ้งทราย2     Sand shrimp     Parapenaeus  
            longipes (Alcock, 
            1905)  
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109  ก้ังต๊ักแตนยักษ์   Giant harpiosquillid mantis shrimp   Harpiosquilla 
raphidea (Fabricius, 1798)  
110  ก้ังต๊ักแตนเขียว   Smalleyed squillid mantis shrimp   Miyakea nepa 
(Latreille, 1828)  
111  ก้ังกระดาน,ก้ังหัวแบน  Flathead lobster     Thenus orientalis 
            (Lund, 1793)  
112  หอยลาย    Short-neck clam     Paphia undulata 
            (Born, 1778) 
113  หอยตลบั,หอยขาว,หอยหวาน Asiatic hard clam     Meretrix meretrix 
            (Linnaeus, 1758) 
114  ปลาฉลามวาฬ   Whale shark      Rhincodon typus 
115  กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ  (Order) Gorgonacea     Sea fan  
116  กัลปังหาดําทุกชนิดในอันดับ   (Order) Antipatharia       Sea fan  
117  ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ  (Order) Actinaria      Anemone  
118  ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ   (Order) Scleractinia      Coral  
      และในอันดับ   (Order) Stylasterina   
119  ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล  (Genus) Milleporina     Coral   
120  ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Heliopracea     Coral   
121  ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ  (Order) Alcyonacea     Soft Coral  
122  หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ (Family)Tridacnidae Giant clam    Tridacna sp.  
123  หอยสังข์แตร     Conch horn    Charonia tritonis 
124  เต่ากระ      Hawksbill sea turtle   Eretmochelys 
            imbricata  
125  เต่าตนุ      Green turtle    Chelonia mydas
  
126  เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด,เต่าหัวฆ้อน,เต่าหัวโต  Loggerhead sea turtle   Caretta caretta 
127  เต่ามะเฟือง     Leatherback sea turtle  Dermochelys 
            coriacea  
128  เต่าหญ้าตาแดง,เต่าสังกะสี,เต่าทะเลริดเลย์  Olive ridley sea turtle   Lepidochelys 
            olivacea  
129  นากเล็กเล็บสั้น     Oriental small-    Aonyx cinerea
       clawed otter 
130  นากใหญข่นเรียบ     Smooth-coated otter   Lutra perspicillata 
131  นากใหญจ่มูกขน,นากใหญ่หัวปลาดุก   Hairy-nosed otter   Lutra sumatrana 
132  นากใหญธ่รรมดา     Common otter    Lutra lutra  
133  โลมากระโดด     Spinner dolphin   Stenella  
            longirostris  
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134  โลมาแถบ      Striped dolphin   Stenella  
            coeruleoalba  
135  โลมาธรรมดา              Short-beaked     Delphinus  
       common dolphin   delphis  
136  โลมาปากขวด     Bottlenose dolphin   Tursiops aduncus 
137  โลมาฟราเซอร์     Fraser's dolphin   Lagenodelphis 
            hosei  
138  โลมาฟันห่าง     Rough-toothed dolphin  Steno  
              bredanensis  
139  โลมาลายจุด     Pantropical      Stenella  
       spotted dolphin       attenuata  
140  โลมาหลงัโหนก     Pacific humpback      Sousa chinensis
       dolphin 
141  โลมาหัวบาตรหลังเรียบ    Finless porpoise     Neophocaena 
              phocaenoides 
142  โลมาอิรวดี      Irrawaddy dolphin     Orcaella  
              brevirostris  
143  วาฬคูเวียร์      Cuvier's beaked whale     Ziphius  
              carvirostris  
144  วาฬนําร่องครีบสั้น     Short-finned pilot whale Globicephala 
              macrorhynchus 
145  วาฬบรูด้า      Bryde's whale      Balaenoptera 
              edeni  
146  วาฬเพชรฆาต     Killer whale      Orcinus orca 
147  วาฬเพชรฆาตดํา     False killer whale     Pseudorca  
              crassidens  
148  วาฬเพชรฆาตเล็ก     Pygmy killer whale     Feresa  
              attenuate 
149  วาฬฟันสองซี่          Ginkgo-toothed     Mesoplodon 
       beaked whale       ginkgodens  
150  วาฬฟิน      Fin whale      Balaenoptera 
              physaius  
151  วาฬหัวแตงโม     Melon-headed whale     Peponocephala 
              electra  
152  วาฬหัวทยุ      Sperm whale      Physeter  
              macrocepalus
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153  วาฬหัวทยุแคระ     Dwarf sperm whale     Kogia simus  
154  วาฬหัวทยุเล็ก     Pygmy sperm whale     Kogia breviceps 
155  ฉลามปากหมา     Maco  shark      Isurus spp. 
156  ฉลามพอร์บีเก้ิล     Porbeagle  shark     Lamna nasus 
157  ฉลามหางยาว     Thresher  shark     Alopias vulpinus 
158  ฉลามหขูาว      Whitetip  shark      Carcharhinus 
              longimanus 
159  ฉลามเสอื      Tiger  shark      Galeocerdo 
              cuvier 
160  ฉลามนํ้าเงิน     Blue  shark      Prionace glauca 
161  ฉลามหัวค้อน     Hammerhead  shark     Sphyrna spp. 
162 นกทะเล      Seabirds   
 
 
  หมายเหตุ  สัตว์นํ้าในกลุ่มโลมา วาฬ ฉลาม เต่า จัดอยู่ในสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์
อยู่ภายใต้บังคับตามอนุสัญญา CITES และบางชนิดจัดอยู่ในบัญชีรายช่ือของสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
  



ผนวก ซ การตรวจสอบระบบ 
 
  เมื่อระบบดังกล่าวน้ีทั้งหมดได้ติดต้ังพร้อมใช้งานบนเรือประมงแล้ว จะต้องทดสอบการทํางาน
ของทุกระบบย่อยในการทํางานจริงทั้งที่เป็นการทดสอบหน้าท่าและการทดสอบในทะเลโดยกรมประมง  
โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทยหรือผู้รับ
การจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า 
 
 

 



ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส ์
 

มาตรฐานระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนกิส์ 
1. กล่าวนาํ 

 ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring System: EM) เป็นระบบที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในการที่จะนําเอาข้อมูลเก่ียวกับการใช้เครื่องมือทําการ
ประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเลท่ีได้จากอุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sensors)  
บนเรือประมงที่มีการเช่ือมต่อโดยตรงกับเครื่องมือที่ใช้ในการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้าข้อมูลการใช้
เครื่องมือดังกล่าวจะถูกยืนยันด้วยข้อมูลเก่ียวกับการเดินเรือจากระบบติดตามเรือ (VMS) และข้อมูลจากระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในรูปแบบภาพน่ิง (snapshot) ส่งผ่านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียวแบบเวลาจริง
และการติดตามตรวจสอบภายหลังจากวิดีโอที่บันทึก ในการน้ีเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) และสัญญาณทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากกว้านและเครนบนเรือประมงจะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือบ่งช้ีถึงการเร่ิมต้นและสิ้นสุด
กิจกรรมการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล 
 
2. ขอบเขตมาตรฐานระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส ์

 2.1 การการรายงานกิจกรรมการทําประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเลให้มีความถูกต้อง
โดยตรงจากแหล่งที่ต้นทางของข้อมูลที่แท้จริง 

 2.2 ข้อกําหนดเก่ียวกับการรับส่งข้อมูลในระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3 รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการรายงานในระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.4 ข้อกําหนดเก่ียวกับระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sensors) และระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 
3. คุณลักษณะระบบการเฝา้ติดตามอิเล็กทรอนิกส ์

 3.1 เจ้าของเรือ ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้า หรือผู้รับการจดทะเบียนเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า จะต้องจัดให้มีระบบหรืออุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 

 3.1.1 จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค หรืออุปกรณ์แท๊บเล็ทติดต้ังบนเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่สามารถจัดรูปแบบ 
(format) ของข้อมูลที่ได้รับจากระบบในข้อ 3.1.4 เพ่ือสื่อสารกับกรมประมงผ่านอุปกรณ์ VMS ที่มีติดต้ัง 
อยู่แล้วในเรือประมง ตามข้อกําหนดในการรับและส่งข้อมูลในข้อ 5. ตลอดจนการทําให้มีความสะดวกในการ
ทํางานต่อผู้ใช้ในการเฝ้าติดตามข้อมูลที่รับส่งในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ 
  หมายเหตุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีอาจเป็นระบบเดียวกันกับระบบในข้อ 3.1 ของมาตรฐาน
ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 3.1.2 ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถส่งภาพน่ิงตามข้อ 4.2 มายังกรมประมงได้ใน
รูปแบบเวลาจริง (real-time) 

 3.1.3 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายละเอียดตาม ผนวก ก 
 3.1.4 ระบบตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sensors) เพ่ือระบุช้ีถึงการใช้ 

และเลิกใช้เครื่องมือทําการประมงและเครื่องมือการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล รายละเอียดตาม ผนวก ข 
 3.1.5 ระบบไฟฟ้าสํารองเพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบตามข้อ 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 และอุปกรณ์ระบบ VMS บนเรือตลอดเวลา 
 3.1.6 การทดสอบการทํางานของระบบให้เป็นไปตาม ผนวก ง 
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 3.2 ข้อมูลทั้งหมดที่รับส่งในระบบตามประกาศฉบับน้ี จะต้องมีความคงสภาพ (integrity) 

ต้ังแต่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ VMS หรือระบบสื่อสารดาวเทียมบนเรือ จนกระทั่งมาถึงกรมประมง 
 3.3 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการปรับแต่งอุปกรณ์และ/หรือองค์ประกอบส่วนหน่ึงส่วนใด

ของระบบ ในการท่ีจะนํามาซึ่งความสามารถในการ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกส่งโดยตรงออกจาก
อุปกรณ์ VMS และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือประมงมาจนถึงกรมประมง 
 
4. รายการข้อมูล 
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 3.1.1 ต้องสามารถรับค่าทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ
ตามข้อ 3.1.3 และ 3.1.4 ตลอดจนอุปกรณ์ VMS บนเรือโดยอัตโนมัติ และจัดรูปแบบข้อมูลตามแบบที่กําหนด
ดังต่อไปน้ี 

 4.1 การเริ่มต้นใช้งานหรือเลิกใช้งานเคร่ืองมือทําการประมง และการเริม่ต้นหรือการสิน้สุด
การขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเลรายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ค โดยมีรายการของข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 การเริ่มและเลิกการใช้งานกว้าน 
 4.1.2 การที่อุปกรณ์อาร์เอฟไอดีออกห่างจากเรือหรือกลับเข้าสู่เรือ (เฉพาะกรณี
เรือประมง) 
 4.1.3 การเปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นํ้าในเรือประมง 
 4.1.4 การเริ่มและเลิกการใช้งานเครน 

 4.2 ภาพน่ิง (snapshot) ที่ดึงมาจากเฟรมภาพในวิดีโอ (video frame) ที่บันทึกในกล้อง
วงจรปิดตามข้อ 3.1.3 โดยตรง ณ เวลาที่มีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) จากระบบสารสนเทศ
ตามข้อ 3.1.1 หรือจากอุปกรณ์ตรวจจับตามข้อ 3.1.4 โดยตรง โดยไม่ใช้การถ่ายภาพน่ิงที่แยกกันกับการบันทึก
วิดีโอ 

 4.3 คําสั่งให้มีการส่ง (polling) เพ่ือส่งภาพน่ิง (snapshot) ตามข้อ 4.2 จากกรมประมง  
(มาทางอุปกรณ์ VMS บนเรือ) ณ เวลาใดใด ประกอบด้วยข้อมูลตามลําดับดังน้ี 

 4.3.1 ชนิดของข้อมูลคือคําสัง่ให้ส่งภาพน่ิง ใช้ค่า 12 
 4.3.2 หมายเลขทะเบียนเรือ 

 4.4 เมื่อกรมประมงได้รับข้อมูลที่เรือส่งให้จากในทะเลตามข้อ 4.1 และ 4.2 แล้ว กรมประมง
จะตอบกลับ (acknowledgement) การได้รับข้อมูลน้ัน 

 4.5 ข้อกําหนดการจัดรูปแบบข้อมูล ให้ใช้ตาม ผนวก ก ของมาตรฐานระบบการรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
5. ข้อกําหนดในการในการรับส่งข้อมูลและการทํางานร่วมกัน 

 5.1 เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส ์(electronic sensor) ตรวจได้รับสัญญาณที่ระบุถึง
การเริ่มและเลกิการใช้งานกว้านและเครน การท่ีอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีออกห่างจากเรือหรือกลับเข้าสู่เรือ(เฉพาะ
กรณีเรือประมง) และการเปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นํ้าในเรือประมง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมการ
ทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล ต้องมีการดําเนินการดังต่อไปน้ีโดยอัตโนมัติ 

 5.1.1 ระบบตรวจจับตามข้อ 3.1.4 แต่ละชนิดจะส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
trigger) ไปยังระบบสารสนเทศตามข้อ 3.1.1 และอาจส่งไปยังระบบกล้องวงจรปิดตามข้อ 3.1.3 พร้อมกันไปด้วย 
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อย่างอัตโนมัติ เพ่ือบ่งช้ีถึงการเริ่มและเลิกการใช้งานกว้าน การที่อุปกรณ์อาร์เอฟไอดีออกห่างจากเรือหรือกลับ
เข้าสู่เรือ และการเปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นํ้าในเรือประมง 

 5.1.2 เมื่อระบบสารสนเทศตามข้อ 3.1.1 ได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 5.1.1 
แล้วต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

 5.1.2.1 ส่งข้อมูลตามข้อ 4.1 มายังกรมประมงผ่านอุปกรณ์ VMS ที่ติดต้ังในเรือ 
 5.1.2.2 ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) ไปยังระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดตามข้อ 3.1.3 ในกรณีที่ระบบกล้องวงจรปิดไม่ได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic triggers) 
จากอุปกรณ์ตรวจจับตามข้อ 3.1.4 โดยตรง  

 5.2 วิดีโอที่บันทึกโดยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามข้อ 3.1.3 จะต้องทํางานดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 บันทึกวิดีโออย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาต้ังแต่ออกเรือ (ตามท่ีแจ้งออกกับศูนย์ 

PIPO) จนกระทั่งเข้าเทียบท่าเรือ (ตามท่ีแจ้งเข้ากับศูนย์ PIPO) บันทึกแฟ้มข้อมูลวิดีโอในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ภายนอก (external storage) ในรูปแบบที่สามารถถอดออกเพ่ือการนําส่งอุปกรณ์ฯได้ โดยการบันทึกให้
แบ่งเป็นไฟล์ (file) แต่ละไฟล์มีความยาวประมาณ 2 ชม. โดยใช้วันเวลาเริ่มต้นบันทึกวิดีโอในรูปแบบที่เข้าใจได้
ของแต่ละไฟล์เป็นช่ือไฟล์ซึ่งสามารถใช้เป็น index ของการสืบค้นได้ เช่น 2017-01-25 15:30:00 เป็นต้น 

 5.2.2 บนทุกๆเฟรมภาพของวิดีโอที่บันทึกจะต้องปรากฏมีข้อมูล (footage) ได้แก่ 
วันเวลา ตําบลท่ี (แลตติจูดและลองจิจูด) ทิศทางและความเร็วซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเวลาจริง (real-time) ปรากฏ
ให้เห็นอย่างเด่นชัดบนวิดีโอที่บันทึกตลอดเวลา 

 5.2.3 เมื่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
triggers) ตามข้อ 5.1.1 หรือจากระบบสารสนเทศตามข้อ 3.1.1 ระบบกล้องวงจรปิดจะต้องดึงเอาเฟรมภาพนิ่ง 
ณ เวลาน้ัน (snapshot) โดยตรงจากวิดีโอที่กําลังบันทึก ส่งมายังกรมประมงผ่านระบบสื่อสารดาวเทียมตามข้อ 
3.1.2 โดยไม่มีการถ่ายภาพน่ิงแยกจากวิดีโอที่บันทึก 
  5.3 เมื่อได้รับคําสั่งให้มีการส่งภาพน่ิง (polling) จากกรมประมงมาทางอุปกรณ์ VMS บนเรือ
ตามข้อ 4.3 ระบบสารสนเทศตามข้อ 3.1.1 จะส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) ไปยังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามข้อ 3.1.3 แล้วดําเนินการตามข้อ 5.2.3 โดยอัตโนมัติ 

 5.4 ในการส่งข้อมูลทุกคร้ัง ต้องส่งเวลาปัจจุบัน (timestamp) จากอุปกรณ์ VMS บนเรือ
พร้อมกันมาด้วยเสมอ 

 5.5 การกําหนด ID (identification) ของข้อมูล ให้ใช้ตามข้อ 5.4 ของมาตรฐานระบบการ
รายงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 5.6 การตอบกลับการได้รับข้อมูล (acknowledgement) ให้ใช้ตามข้อ 5.5 ของมาตรฐาน
ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ 
  5.7 ข้อมูลทั้งหมดที่รับส่งตามข้อกําหนดน้ี ต้องถูกบันทึก (logging) เก็บไว้ในรูปแบบด้ังเดิมที่
รับส่ง ให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี 

 5.8 เวลาในทุกรายการข้อมูลใช้เป็น UTC 
  5.9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อ 3.1.1 สามารถรับข้อมูลปัจจุบันได้แก่ วันเวลา 
Latitude Longitude ทิศทางและความเร็ว แบบเวลาจริง (real time) จากอุปกรณ์ VMS บนเรือได้
ตลอดเวลา 
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  5.10 ข้อมูลการเริ่มต้นใช้งานหรือเลิกใช้งานเคร่ืองมือทําการประมง และการเริ่มต้นหรือการ
สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล ตามข้อ 4.1 จะต้องสามารถเก็บบันทึกไว้เพ่ือใช้งานตามข้อ 5.10  
ของมาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
6. มาตรฐานของผู้ใหบ้ริการระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส ์

 ผู้ให้บริการฯจะต้องมีคุณสมบัติและ/หรือดําเนินการดังต่อไปน้ีคือ  
 6.1 ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน

กับระบบติดตามเรือประมง 
 6.2 แสดงให้เห็นว่าเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ตรวจได้รับสัญญาณที่ระบุถึงการเร่ิม

และเลิกการใช้งานกว้านและเครน การท่ีอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีออกห่างจากเรือหรือกลับเข้าสู่เรือ(เฉพาะกรณี
เรือประมง) และการเปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นํ้าในเรือประมงแล้ว กระบวนการท่ีกําหนดในข้อ 5.1 จะเป็นไป
โดยอัตโนมัติ 

 6.3 เก่ียวกับระบบกล้องวงจรปิด วิดีโอที่บันทึก และภาพน่ิง 
 6.3.1 แสดงวิธีการค้นหาและแสดง (search and display) วิดีโอที่บันทึกตามข้อ 5.2.1 

เมื่อกําหนดเวลาที่ต้องการค้นหา 
 6.3.2 แสดงให้เห็นได้ว่าภาพน่ิงตามข้อ 5.1.2.2 เป็นภาพน่ิงที่ดึงมาจากเฟรมในวิดีโอ 

ที่กําลังบันทึกอยู่ ณ เวลาที่กําหนดจริงด้วยการเปรียบเทียบทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติ 
 6.4 การรับส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ VMS และระบบสื่อสารดาวเทียม แสดงให้เห็นว่า

เมื่อข้อมูลถูกส่งถึงปลายทางถูกต้องครบถ้วน และแสดงว่าข้อมูลน้ันถึงกรมประมงเรียบร้อยแล้วเมื่อได้รับ
ข้อความตอบกลับ 

 6.5 ผู้ให้บริการฯจะต้องรับประกันความพร้อมใช้งาน (availability) ของ การสื่อสารข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์ VMS บนเรือ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 
3.1.1 ในรูปแบบเดียวกันกับระบบติดตามเรือ 

 6.6 ผู้บริการต้องจัดให้มีช่องทาง (communication channel) การส่งข้อมูลจากกรมประมง
ไปยังอุปกรณ์ VMS บนเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าที่กําหนดโดยเลขทะเบียนเรือได้ 
 
  



ผนวก ก ระบบกล้องวงจรปดิ 
 
 ข้อกําหนดทางเทคนิคของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (closed-circuit television: CCTV) 
 1. ตัวกล้องวงจรปิดเป็นกล้องสําหรับการใช้งานทางทะเล (Marine Type) 
 2. กล้องในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องมีมาตรฐานรับรองระดับ IP68 
 3. กล้องและการบันทึกวิดีโอ 

 3.1 มีความสามารถในการบันทึกภาพลักษณะของการย้อนแสงได้ (Wide Dynamic 
Range: WDR) 

 3.2 มีความละเอียดของภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (resolution) ที่ระดับ 720P 
เป็นอย่างน้อย ใช้การบีบอัดขอ้มูลแบบ H.264 

 3.3 อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องมีค่าความสว่างแสง (illumination)  
ไม่ตํ่ากว่า 0.1 Lux 

 3.4 ใช้เทคโนโลยี day/night สําหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดย
อัตโนมัติ 

 3.5 อัตราการบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 25 fps (frame per second)  
 4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องสามารถบันทึกภาพน่ิงในรูปแบบ snapshot ด้วยการ

สั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) ได้และภาพนิ่งน้ันสามารถส่งออกมายังระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก
ได้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างอัตโนมัติ 

 5. การติดต้ัง 
 5.1 จํานวนไม่น้อยกว่า 4 กล้องต่อลํา 
 5.2 สามารถบันทึกวิดีโอได้ 360 องศา (รอบลําเรือ) 
 5.3 ตําแหน่งที่ติดต้ังต้องสามารถแสดงภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทําการประมงและการ

ขนถ่ายสัตว์นํ้าได้ชัดเจนทุกกิจกรรม 
 5.4 ติดต้ังบนฐานติดต้ังที่มีการยึดตรึงมั่นคงแข็งแรง 

 6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลวิดีโอ (video storage) 
 6.1 ต้องมีความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลวิดีโอได้เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน 
 6.2 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลวิดีโอเป็นแบบที่สามารถถอดถอนออกมาตรวจสอบย้อนหลัง

ที่กรมประมงได้ 
 6.3 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต้องเป็นแบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหว (solid state) 

 7. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถในการนําเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ VMS 
บนเรือโดยตรงมาบันทึกลงในภาพวิดีโอที่บันทึกโดยอัตโนมัติในรูปแบบ Footage 

 8. สามารถมีกล้องสํารองพร้อมนํามาติดต้ังทดแทนเพ่ือให้ระบบกล้องวงจรปิดมีความพร้อมใช้
งานได้ตาม ข้อ 5. ของมาตรฐานฉบับน้ี 
  



ผนวก ข ระบบตรวจจับการใช้เครื่องมือทําการประมงและเครื่องมือขนถ่ายสัตว์น้าํ 
 
 การระบุบ่งช้ีการเร่ิมต้นและสิ้นสุดกิจกรรมการทําการประมงและการขนถ่ายสัตว์นํ้าในทะเล 

โดยใช้เทคโนโลยีดังน้ี 
 อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) (เฉพาะกรณีเรือประมง) มีกําหนด

ทางเทคนิคดังน้ี 
 1. อาร์เอฟไอดีสามารถทํางานได้ในสภาวะแวดล้อมที่สัมผัสกับนํ้าทะเล และในภาวะที่มีการ

กระแทกเช่น อาร์เอฟไอดีที่บรรจุอยู่ในทุ่นอวนกระแทกกับตัวเรือที่อยู่ในคลื่น 
 2. การติดต้ังอาร์เอฟไอดีจะต้องมีความมั่นคง ไม่ง่ายต่อการหลุดออกจากตัวยึด 
 3. เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีจะส่งออก (output) สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 

trigger) เพ่ือใช้ในการระบุอาการต่อไปน้ี 
 3.1 การเริ่มตรวจพบอาร์เอฟไอดีในขณะที่ไม่พบอาร์เอฟไอดีน้ัน (อาร์เอฟไอดีเคลื่อนที่เข้า

มาในระยะที่เครื่องอ่านตรวจพบ) 
 3.2 การตรวจไม่พบอาร์เอฟไอดี ในขณะที่พบว่าอาร์เอฟไอดีน้ันอยู่ (อาร์เอฟไอดีเคลื่อนที่

ออกพ้นระยะที่เครื่องอ่านจะตรวจพบได้) 
 4. ตําแหน่งที่ใช้ในการติดต้ัง ให้ติดต้ังอาร์เอฟไอดีในเครื่องมือทําการประมงตามชนิดต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 

 4.1 เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่อาร์เอฟไอดีติดอยู่กับปลายปีกอวนซ้ายและขวาบริเวณ
ทุ่นลอยคร่าวบนและก้นถุงอวน (3 จุด) 

 4.2 เครื่องมืออวนลากคู่อาร์เอฟไอดีติดอยู่กับปลายปีกอวนซ้ายและขวาบริเวณทุ่นลอย
คร่าวบนและก้นถุงอวน (3 จุด) 

 4.3 เครื่องมืออวนล้อมอาร์เอฟไอดีติดอยู่กับทุ่นบนคร่าวบนทุกๆระยะ 500 เมตรไม่น้อย
กว่าครึ่งหน่ึงของความยาวอวน 

 การตรวจจับการเปิด/ปิดฝาระวางเก็บสัตว์นํ้าในเรือ ใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (sensors) การเปิด/
ปิดฝาระวาง 

 การตรวจจับการทํางานของกว้านและเครน มีกําหนดทางเทคนิคดังน้ี 
 สําหรับเรือประมงและเรือขนถ่ายที่มีการใช้กว้าน ระบบกว้านบนเรือต้องสามารถส่งออก 

(output) สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) ที่ระบุช้ีถึงการเริ่มต้นใช้งาน (เริ่มหมุนเมื่อหยุดอยู่) 
และการสิ้นสุดการใช้งาน (หยุดหมุนเมื่อหมุนอยู่) 
  



ผนวก ค การระบุกิจกรรมการทําประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ําในทะเล 
 

 ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก ของมาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์เรียง
ตามลําดับดังน้ี  
  0. ชนิดของรายการข้อมูลมีค่าเป็น 7 
  1. หมายเลขทะเบียนเรือ เช่น 123456789 
  2. วันเวลาปัจจุบันขณะส่งข้อมูล ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS เช่น 1045170217 
  3. Latitude ของตําบลท่ีปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS เช่น 9.2345 
  4. Longitude ของตําบลท่ีปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS เช่น 101.0092 
  5. ทิศทางเคลื่อนที่ของเรือปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS เช่น 180 
  6. ความเร็วของเรือปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS เช่น 3.4 
  7. ชนิดของกิจกรรม ใช้ค่าดังน้ี 
 1 หมายถึงการเริ่มใช้งานกว้าน 
 2 หมายถึงการเลิกใช้งานกว้าน 
 3 หมายถึงการเริ่มใช้งานเครน 
 4 หมายถึงการเลิกใช้งานเครน 
 5 หมายถึงการที่อุปกรณ์อาร์เอฟไอดีออกห่างจากเรอื 
 6 หมายถึงการที่อุปกรณ์อาร์เอฟไอดีกลับเข้าสู่เรือ 
 7 หมายถึงการเปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นํ้า 
 8 หมายถึงการปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นํ้า 
  8. ในกรณีที่ กว้าน เครน อาร์เอฟไอดี และ/หรือการเปิดฝาระวาง มีมากกว่า 1 ตําแหน่ง  
ให้ส่งหมายเลขของอุปกรณ์ตัวน้ันต่อมาด้วย 
  ตัวอย่าง 
  7,123456789,1045170217,9.2345,101.0092,180,3.4,5,2 
หมายถึง อาร์เอฟไอดีตัวที่ 2 กําลังถูกปล่อยห่างจากเรือ 
  



ผนวก ง การตรวจสอบระบบ 
 
  เมื่อระบบดังกล่าวน้ีทั้งหมดได้ติดต้ังพร้อมใช้งานบนเรือประมงแล้ว จะต้องทดสอบการทํางาน
ของทุกระบบย่อยในการทํางานจริงทั้งที่เป็นการทดสอบหน้าท่าและการทดสอบในทะเลโดยกรมประมง  
โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านนํ้าไทยหรือผู้รับ
การจดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นํ้า ที่ทําการขนถ่ายสัตว์นํ้านอกน่านนํ้าไทย 



 
ใบรายงานการตดิตั้งระบบตดิตามเรือประมง 

(ระบบการรายงานอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบการเฝ้าตดิตามอิเลก็ทรอนิกส์) 

ส่วนท่ี 1 เจ้าของเรือ   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………..                

    เลขทะเบียนนิติบุคคล 

นิติบุคคล…………………………………………………………....................................................................                 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………… ซอย……………………………… ถนน…………………………………………. ตําบล/แขวง………………………………………………… 

เขต/อําเภอ…………………………………………………………. จังหวัด…………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์………………………………………………. 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้…………………………………………………………………………………… 

โทรสาร………………………………………………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………………. 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเรือ   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ชื่อผู้ควบคุมเรือ/ไต๋เรือ…………………………………………………………………………………..                
 

ชื่อเรือ…………………………………………………………………………………… หมายเลขทะเบียนเรือ              
  

ชื่อเรียกขาน (Call Sign)……………………………………………………………………………….. ประเภทการใช้เรือ………………………………………………………………………………………….. 

เลขท่ีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์......................................................... เครื่องมือทําการประมง.................................................................. 
เลขท่ีอนุญาตใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา....................................................................................................................... 
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์       

3.1 อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ 

ตราอักษร/ย่ีห้อ....................................... รุ่น……………………………... รหัสอุปกรณ์(Seria6l Number)/รหัสกล่อง(ID Box)………………………………………… 

3.2 อุปกรณ์ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ตราอักษร/ย่ีห้อ……………………………………………………………. รุ่น (Model)………………………………………… OS/เฟิร์มแวร์ (Firmware)…………………………………………………. 

3.2 ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ 
ดาวเทียม (Broadband Satellite)……………………………………………………………………… ข้อมูล Data Network ID (DNID)…………………………………………………………… 

ข้อมูล Member number............................................................................. 
3.3 ระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sensors) 
 3.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) 
จุดท่ี ตําแหน่ง ตราอักษร/ย่ีห้อ รุ่น รหัสอุปกรณ์(Serial Number) 
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3.3.2 อาร์เอฟไอดี (Radio Identification: RFID) 
 
จุดท่ี ตําแหน่ง ตราอักษร/ย่ีห้อ รุ่น รหัสอุปกรณ์(Serial Number) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 3.3.3 ระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 

จุดท่ี ตําแหน่ง ตราอักษร/ย่ีห้อ รุ่น รหัสอุปกรณ์(Serial Number) 
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3.3.4 อุปกรณ์บนัทึกข้อมูลวิดีโอ (Video Storage) 

อุปกรณ์ ตราอักษร/ย่ีห้อ รุ่น รหัสอุปกรณ์(Serial Number) 

    

    

    

    

    

    

    

บริษัทท่ีติดต้ังอุปกรณ์……………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………………………….. 

 
 

     
             ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ดําเนินการทดสอบอุปกรณ์ระบบการรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบติดตามเรือของกรมประมงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ดําเนินการติดต้ัง  เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

ลงชื่อ..............................................................(ชา่ง)  ลงชื่อ............................................................................... 
(.............................................................................)  (............................................................................) 
วัน/เดือน/ปี..........................................................  วัน/เดือน/ปี.......................................................... 

 

ส่วนท่ี 4 การตรวจสอบการติดต้ังอุปกรณ์ 
 

ลําดับ การติดต้ังอุปกรณ์ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1 ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีการติดต้ังอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว    

2 ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง
เรือประมง (VMS) ได้ 

   

3 ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง    

 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ลงชื่อ..................................................................  ลงชื่อ.................................................................. 
(.............................................................................)  (.............................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................  ตําแหน่ง................................................................ 
วัน/เดือน/ปี..........................................................  วัน/เดือน/ปี.......................................................... 

 

 

ศนูย์ปฏิบติัการเฝ้าระวงัและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง จตจุกัร กรุงเทพฯ 
โทร: 0 2561 3132 /Fax: 025580209  E‐mail: vms4staff@gmail.com  

www.vms.fisheries.go.th 

 


