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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ หรือเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงและเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เห็นควรให้มีการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมง
ประจําในทุกปี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๑) และมาตรา ๘๘ (๑) แห่งพระราชกําหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัต ว์น้ําหรือ เรือเก็บรั กษาสัตว์ น้ํา ดําเนินการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงทุก ปี
นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒ การตรวจสอบระบบติดตามเรือประมง ให้แจ้งนัดหมายกับพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพื่อดําเนินการตรวจสอบ และให้พ นักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออกตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามแบบประเมินมาตรฐานการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
หรื อ ผู้ประกอบการเรื อ ประมงที่ ไ ด้จ ดทะเบียนเป็ น เรือ ขนถ่ ายสั ต ว์ น้ํา หรือ เรือ เก็บ รั กษาสั ตว์ น้ํ าทราบ
เพื่อดําเนินการแก้ไขภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง หากไม่ดําเนินการแก้ไขพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจะไม่พิจารณาให้แจ้งออกทําการประมง
กรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า ออกแจ้ ง ให้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
เมื่อดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ หรือผู้ประกอบการเรือประมง
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพื่อดําเนินการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามแบบประเมิน
มาตรฐานการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกได้ตรวจสอบระบบ
ติดตามเรือประมงแล้วเสร็จ หรือได้รับแจ้งผลการแก้ไข ให้รายงานผลไปยังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
คาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จ
หรือได้รับแจ้งผลการแก้ไข แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบติดตามเรือประมง
(Vessel Monitoring System, VMS)
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลเรือ
ชื่อเรื อ
ขนาดเรื อ
ตันกรอส
วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ MTU/VMS
หมายเลขตีตราอุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (VMS/MTU) /พ.ศ.
ระบบติดตามเรื อภายในเรื อ
ระบบ VMS
เรื อประมง
ชนิดเครื่ องมือ
ประเภทเรื อ
เรื อบรรทุกสิ นค้าประมงห้องเย็น/เรื อขนถ่าย
ส่ วนที่ 2 : ข้ อกาหนดด้ านการติดตั้ง (Checklist)
ข้ อที่

หมายเลขทะเบียนเรื อ
หมายเลขอุปกรณ์ VMS
หมายเลขตีตราสายสัญญาณ /พ.ศ.
ระบบ ERS
ระบบ EM
เลขที่ใบอนุญาตทาการประมง
เรื อปั่ นไฟ
อื่นๆ ระบุ

รายการประเมิน

ใช่

ไม่ ใช่

1. พืน้ ที/่ ตาแหน่ งในการติดตั้งอุปกรณ์
1.1 อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) ติดตั้งอยูใ่ นที่เปิ ดโล่ง ไม่มีโครงสร้างใดบังสัญญาณดาวเทียม
1.2 อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) อยูห่ ่างจากสายอากาศวิทยุ และไม่อยูใ่ นบีมของอากาศวิทยุ
- ระยะห่างระหว่าง (MTU /VMS) กับวิทยุ........................เมตร
- transmission power ของวิทยุสื่อสาร..................................วัตต์
1.3 อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) อยูห่ ่างจากสายอากาศเรดาร์และไม่อยูใ่ นบีมของสายอากาศเรดาร์
- ระยะห่ างระหว่าง (MTU /VMS) กับวิทยุ........................เมตร
- transmission power ของเรดาร์ ...........................วัตต์
1.4 อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) ติดตั้งบนฐานที่เป็ นโครงสร้างหลักที่แยกออกเรื อไม่ได้
1.5 พื้นที่ติดตั้งจะต้องไม่ทาให้การแพร่ คลื่นของ MTU /VMS รบกวนการทางานของ GMDSS
1.6 บริ เวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ MTU /VMS ปราศจากไอความร้อน
1.7 บริ เวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ MTU /VMS ปราศจากไอน้ ามัน
1.8 บริ เวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ MTU /VMS ปราศจากควันจากท่อไอเสี ยเครื่ องยนต์
1.9 พื้นที่/ตาแหน่งติดตั้งมัน่ คงแข็งแรง โดยยึดตรึ งกับโครงสร้างตัวเรื อในลักษณะที่ถอดถอนได้ยาก
1.10 ระบบ VMS สามารถแสดงข้อมูลที่ปัจจุบนั ได้ถูกต้อง
2. อุปกรณ์ ระบบติดตามเรือ (MTU /VMS)
2.1 อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) ยังคงปิ ดสนิท ไม่มีรอยปริ แตกให้สงั เกตได้
2.2 การทาสี ทบั อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS)
2.3 MTU/VMS อยูใ่ นสภาพเก่า ทรุ ดโทรม หรื อไม่
3. Bridge Unit, BU (มาตรฐาน VMS Gen.2) ถ้ ามี.........
หมายเหตุ: Bridge Unit, BU เป็ นอุปกรณ์ติดตั้งในสะพานเดินเรื อ ใช้ในการแสดงสถานะต่าง ๆ ของระบบ
ติดตามเรื อ นาเข้าข้อมูลสถานะของเรื อ แล้วส่งไปยัง XA ผ่าน MTU
3.1 Bridge Unit, BU ตราอักษร/ผูผ้ ลิต……………………………………………
แบบ/รุ่ น………………………………………………………………………
3.2 แสดงความสามารถในการรับส่งข้อมูล
3.3 แสดงความแรงของดาวเทียมสื่ อสาร
3.4 แสดงระดับแรงดันไฟฟ้ าของระบบจ่ายไฟ
3.5 การนาเข้าข้อมูลเพื่อแสดงสถานการณ์ฉุกเฉิ น

ใช่

มี

ไม่ ใช่

ไม่มี

-24. ระบบจ่ ายไฟ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

มี

มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้ า (automatic voltage regulator)
แบตเตอร์รี่สารอง (ภายนอก) ขนาด_______Volts _______Ah
สายไฟฟ้ าจะต้องเป็ นเส้นเดียวไม่มีการตัดต่อ
สายไฟ/สัญญาณ ไม่เปราะ ไม่กรอบ ไม่ปริ แตก มีความยืดหยุน่ อ่อนตัวพอควร
ข้อต่ออุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) ต่อแนบสนิทกับตัวอุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (VMS/MTU)
ข้อต่ออุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) ไม่เปราะ ไม่ปริ แตก

มีการชาร์จแบตเตอร์รี่ดว้ ยไฟจาก generator ของเรื อ
4.8 ใช้ไฟเรื อจ่ายให้กบั อุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) โดยตรง (......................โวลต์)
4.9 ระดับแรงดันไฟฟ้ าของไฟเรื อคงที่หรื อไม่
4.10 การเดินสายไฟเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยยึดตรึ งติดกับตัวเรื อสะดวกต่อการบารุ งรักษา
4.11 ไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์ระบบติดตามเรื อ (MTU /VMS) ในลักษณะที่ลูกเรื อสามารถถอดออกเองได้ง่าย
ส่ วนที่ 3 : สาหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที่
พืน้ ทีต่ รวจสอบ (ศู นย์ PIPO)
วัน/เดือน/ปี (ทีต่ รวจสอบ)
สถานทีต่ รวจสอบ
ลงชื่อเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ตู รวจ
ลงชื่อผู้ได้ รับอนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ VMS

ตาแหน่ง
บริ ษทั

ไม่ มี

