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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
พ.ศ. ๒๕๖3
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๘๒ แห่งพระราชก้าหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา 8๑ (1) (2) (3) (4) และมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชก้าหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมประมง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ปฏิ บั ติ ข องเรื อ ประมง
นอกน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
ข้อ ๓ บรรดาหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงที่บัญญัติซ้า ขัดหรือแย้งกับประกาศ
ฉบับนี ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี
ข้อ ๔ ในประกาศนี
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้าไทย
“การขนถ่ายสัตว์น้าในเขตท่าเทียบเรือ” หมายความว่า การขนถ่ายสัตว์น้าจากเรือประมงไทย
ไปยังเรือขนถ่ายสัตว์น้าไทย (transshipment in port) ในเขตท่าเทียบเรือตามที่รัฐเจ้าของท่าก้าหนด
“ศูนย์ปฏิบัติการ” หมายความว่า ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง กรมประมง
“ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า ออก” หมายความว่ า ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า ออก
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศูน ย์ ป ฏิ บั ติก าร” หมายความว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้า
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง กรมประมง
“พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
หมวด ๑
ระบบติดตามเรือประมง
ข้อ ๕ บทบัญญัติในหมวดนีมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตัง
ระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาตามมาตรา 8๑ (๑)
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ส่วนที่ ๑
การติดตังระบบระบุตา้ แหน่งเรือประมงและการดูแลรักษาให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ ๖ เจ้าของเรือประมงต้องติดตังระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring
System; VMS) ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุ ป กรณ์ แ ละข้ อ ก้ า หนดเชิ ง หน้ า ที่ ข องระบบติ ด ตาม
เรือประมงตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนด
เชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อมีการติดตังระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงตามวรรคหนึ่งแล้ว เจ้าของเรือประมงต้องแจ้ง
ข้อมูล รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์ ชื่อหรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือตามแบบ ศฝป.1B และ
แบบ ศจร.๔A แนบท้ายประกาศนี ต่อศูนย์ปฏิบัติการภายในเจ็ดวันหลังจากด้าเนินการติดตังแล้วเสร็จ
เมื่อศูนย์ปฏิบัติการได้รับแจ้งตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการแจ้งต่อ
ศู น ย์ ค วบคุม การแจ้ งเรือ เข้ าออกเพื่ อ ให้ พ นั กงานเจ้ าหน้าที่ ป ระจ้ า ศูนย์ ค วบคุ มการแจ้ งเรื อเข้าออก
ด้าเนิ น การตรวจสอบการติดตังระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงตามแบบประเมินมาตรฐานการติดตัง
อุปกรณ์ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงและล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ
และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง
ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงได้ติดตังระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอุ ป กรณ์ แ ละข้ อ ก้ า หนดเชิ ง หน้ า ที่ ข องระบบติ ด ตามเรื อ ประมงแนบท้ า ยประกาศกรมประมง
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตังระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนีใช้บังคับ ให้สามารถใช้ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงดังกล่าวต่อไปได้จนกว่า
จะขัดข้องหรือช้ารุด จนต้องมีการปรับเปลี่ยน ต้องด้าเนินการติดตังระบบระบุต้าแหน่ง เรือประมงใหม่
ให้มีมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๗ เมื่อพนั กงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกได้ท้าการล็อคตรึง
และตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุต้าแหน่ง
เรือประมงล้าใดแล้วห้ามมิให้มีการถอน ท้าให้เสียหาย ท้าลายหรือท้าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งการล็อคตรึง
และตีตราที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท้าไว้ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี
(๑) กรณีซ่อมแซมอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงและอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๒) กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
(๓) กรณีมีเหตุจ้าเป็นอื่นที่จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ทังนี กรณี (๑) - (๓) ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามแบบ ศจร.๔B แนบท้ายประกาศนี หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
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thaifoc@fisheries.go.th เพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนด้าเนินการและเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จให้แจ้ง
โดยตรงต่ อ ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า ออกภายในยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต่ วั น ที่ ด้ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ตามแบบ ศจร.๔A แนบท้ายประกาศนี หรือผ่านทางไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
เพื่อด้าเนินการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ และสายไฟที่เชื่อมต่อ
เข้าอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงตามข้อ ๖ ทังนี เจ้าของเรือประมงจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการล็อคตรึงและตีตราดังกล่าวเอง
เมื่อเรือประมงกลับเข้าเทียบท่า ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
เพื่อตรวจสอบการติดตังและท้าการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงตามข้อ ๖
ข้อ ๘ เจ้าของเรือประมงต้องดูแลระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ทังขณะที่ออกท้าการประมงและขณะที่จอดเทียบท่า กรณีการแจ้งปิดระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง
ให้สามารถท้าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี
(๑) เรือประมงเกิดการช้ารุดเสียหายและมีการน้าเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมแซม ให้เจ้าของเรือประมง
แจ้งศูน ย์ปฏิบัติการก่อนปิด ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงตามแบบ ศฝป.๔B แนบท้ายประกาศนี
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงพร้อมส่งหนังสือรับรองจากอู่เรือที่มีการระบุวันที่เริ่มต้นเข้าอู่และออกจากอู่
โดยจะสามารถปิดระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการแล้ว เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จและต้องการยกเลิกการปิดสัญญาณชั่วคราว ให้แจ้ง
ศูน ย์ปฏิบัติการไม่น้ อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามแบบ ศฝป.๔B แนบท้ายประกาศนี ก่อนเรือประมง
ออกจากอู่
หากการซ่ อ มแซมตามวรรคหนึ่ ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ แ จ้ ง ต่ อ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ต่ อ อายุ
การปิดสัญญาณชั่วคราวไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามแบบ ศฝป.๔B แนบท้ายประกาศนี เมื่อซ่อมแซม
แล้วเสร็จและต้องการยกเลิกการปิดสัญญาณชั่วคราว ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง
ก่อนเรือประมงออกจากอู่ โดยใช้แบบ ศฝป.๔B แนบท้ายประกาศนี
(๒) อุ ป กรณ์ ร ะบุ ต้ า แหน่ ง เรื อ ประมงช้ า รุ ด และอยู่ ร ะหว่ า งซ่ อ มแซมหรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์
เฉพาะกรณีที่เรือจอดเทียบท่า ให้ เจ้าของเรือประมงแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
หลังจากเหตุการณ์นันเกิดขึน โดยใช้แบบ ศฝป.๔B แนบท้ายประกาศนี ทังนี ให้แนบหนังสือรับรอง
จากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ
(๓) เรือประมงอับปาง ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
หลังจากเหตุการณ์นันเกิดขึนตามแบบ ศฝป.๔B แนบท้ายประกาศนี โดยให้แนบภาพถ่ายของเรือ
ณ สถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) หรือส้าเนารายงานประจ้าวันเกี่ยวกับคดี
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ เ จ้ า ของเรื อ ประมงมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเตรี ย มอุ ป กรณ์ ร ะบุ ต้ า แหน่ ง
เรื อ ประมงชุ ด ส้ า รอง เพื่ อ เปลี่ ย นในกรณี ที่ เ รื อ ไม่ ส่ ง ข้ อ มู ล จากระบบระบุ ต้ า แหน่ ง เรื อ ประมง
ให้น้าอุปกรณ์ชุดส้ารองดังกล่ าวมาตังค่าเริ่มต้นโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ โดยที่
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ไม่ต้องท้าการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ชุดส้ารองตามข้อ ๖ โดยหลังจากเรือกลับเข้าเทียบท่าประเทศไทย
ให้เจ้าของเรือแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพื่อตรวจสอบการติดตั ง
และท้าการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงชุดส้ารองตามข้อ ๖
ข้อ ๑๐ เจ้ า ของเรื อ ประมงที่ ไ ด้ ติ ด ตั งระบบระบุ ต้ า แหน่ ง เรื อ ประมงตามข้ อ ๖ แล้ ว
ต้องด้าเนินการให้ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงส่งข้อมูลตามที่ก้าหนดไว้ในข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมงทุกหนึ่งชั่วโมง ทังขณะที่ออกท้าการประมงและขณะที่จอดเทียบท่า
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีการแจ้งออกไปท้าประมงแล้วและเจ้าของเรือประมงได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยเหตุ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สั ญ ญาณจากระบบระบุ ต้ า แหน่ ง เรื อ ประมงและ
ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในสิบสองชั่วโมงนับจากได้รับแจ้งในครังแรก ต้องติดตัง
อุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงตัวส้ารอง โดยช่างที่ผ่านการอบรมจากบริษัทที่ให้บริการและช่างดังกล่าว
ต้องเป็นผู้ได้รับการขึนทะเบียนผู้ติดตังระบบติดตามเรือประมง ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงจาก
กรมประมง และแจ้งศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมส่งใบรายงานการติดตังอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือตามแบบ
ศฝป.๑B แนบท้ายประกาศนี ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th และให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ประจ้ า ศูน ย์ ป ฏิ บัติก ารด้า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล และแจ้ งตอบรั บการเปลี่ย นแปลง
ให้เจ้าของเรือประมงทราบภายในหกชั่วโมง
เมื่อเจ้าของเรือประมงได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการด้วยเหตุไม่ได้รับ
สัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่ งเรือประมงให้บันทึกข้อมูลพิกัด เรือที่ได้จาก GPS ประจ้าเรือโดยมี
รายละเอียดตามแบบ ศฝป.๗.๑B และ ศฝป.๗.๒B แนบท้ายประกาศนี ทุกหนึ่งชั่วโมงและรายงาน
พิกัดเรือดังกล่าวทุกสี่ชั่วโมงต่อศูนย์ปฏิบัติการผ่านทางวิทยุสื่อสารระบบ HF/SSB (USB) ช่องหลัก
ความถี่ 8228.0 KHz ช่องรองความถี่ 6290.0 KHz หรือทางวิทยุสื่อสารระบบ MF/HF (CB 27 MHz)
ช่องหลักความถี่ 27.085 MHz (Ch.11 (C - Band)) ช่องรองความถี่ 27.105 MHz (Ch.12
(C - Band)) หรื อ ทางโทรศั พ ท์ ๐ ๒๕๖๑ ๓๑๓๒, ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๙๖, ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๙๗,
๐ ๒๕๙๗ ๐๓๔๑ หรื อ ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ thaifoc@fisheries.go.th ที่ ส่ ง ผ่ า นมาทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ ซึ่งได้แจ้งต่อ
กรมประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว
ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานข้อมูลพิกัดของเรือผ่านระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงได้ ให้เจ้าของเรือ
รายงานข้อมูลพิกัดของเรือโดยมีรายละเอียดตามแบบ ศฝป.๗.๑B และ ศฝป.๗.๒B แนบท้ายประกาศนี
หรือผ่านอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม เช่น AIS, Satellite broadband ที่ได้แจ้งกับกรมประมง
ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทังนี ข้อมูลที่ส่งมายังกรมประมงต้องไม่ผ่านการปรับแต่งข้อมูล
ข้อ ๑๒ กรณีที่เรือประมงจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงของประเทศไทยและเจ้าของ
เรือประมงได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบระบุ
ต้าแหน่ งเรือประมง ให้ เจ้าของเรือประมงบันทึกพิกัด เรือตามแบบ ศฝป.๗.๑B และ ศฝป.๗.๒B
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แนบท้ายประกาศนี ทุกหนึ่งชั่วโมง และส่งแบบดังกล่าวหลังจากที่สัญญาณจากระบบระบุต้าแหน่ง
เรือประมงกลับมาใช้ได้ตามปกติทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงไม่สามารถแก้ไขเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูลจากระบบระบุ
ต้าแหน่งเรือประมงให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในสามสิบวันนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารในครั งแรก ให้ เ จ้ า ของเรื อ ประมงห ยุ ด ท้ า การประมง
ห้ามขนถ่ายสัตว์น้า เก็บเครื่องมือประมง และให้น้าเรือกลับเข้าเทียบท่า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ บังคับใช้ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลพิกัดเรือประมงผ่านอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม เช่น AIS, Satellite broadband
ที่ได้แจ้งกับกรมประมงไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยสามารถท้าประมงต่อไปได้เก้าสิบวันนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการในครังแรก ทังนี ข้อมูลที่ส่งมายังกรมประมงต้องไม่ผ่าน
การปรับแต่งข้อมูล
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการน้าเรือประมงกลับเข้าเทียบท่าเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขให้ระบบระบุ
ต้าแหน่งเรือประมงกลับมาใช้งานได้ตามปกติตามข้อ ๑๓ ให้เจ้าของเรือประมงด้าเนินการ ดังต่อไปนี
(1) หากเข้าท่าเทียบเรือของประเทศไทย ให้ส่งแบบรายงาน ศฝป.๗.๑B และ ศฝป.๗.๒B
แนบท้ายประกาศนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก และให้ด้าเนินการ
ซ่อมแซมระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงทันที ในกรณีที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ ให้ด้าเนินการทดสอบระบบ
การส่งสัญญาณระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงสามารถแจ้งน้าเรือ
ออกจากท่าเทียบเรือได้
(2) หากเข้าท่าเทียบเรือของรัฐอื่น ให้ส่งแบบ ศฝป.๗.๑B และ ศฝป.๗.๒B แนบท้าย
ประกาศนี และเอกสารหลักฐานการแจ้งเข้าเทียบท่าจากหน่วยงานของรั ฐเจ้าของท่า ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th และให้ด้าเนินการซ่อมแซมระบบระบุต้าแหน่งเรือประมงทันที
ในกรณี ที่ ซ่ อ มแซมแล้ ว เสร็ จ ให้ ด้ า เนิ น การทดสอบระบบการส่ ง สั ญ ญาณระบบระบุ ต้ า แหน่ ง
เรือประมงเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงสามารถน้าเรือออกจากท่าเทียบเรือได้
ข้อ ๑๕ การแจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการที่ได้ด้าเนินการผ่านช่องทาง
การติดต่อที่เจ้าของเรือประมงได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดตังอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือหรือในแบบแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ให้ถือว่ามีการแจ้งและเจ้าของเรือประมงได้รับทราบแล้ว
ข้อ 1๖ ความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มิให้ใช้บังคับกรณีเรือไม่ส่งข้อมูลจากระบบ
ระบุ ต้ า แหน่ ง เรื อ ประมงที่ เ กิ ด จากความบกพร่ อ งของระบบการสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม ระบบของ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ระบบของกรมประมง หรือเหตุอื่นใดที่มใิ ช่ความบกพร่องของเจ้าของเรือประมง
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หรื อผู้ ควบคุ มเรื อ ซึ่ งพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ประจ้ าศู นย์ ปฏิ บั ติ การสามารถตรวจสอบผ่ านระบบอื่ น ได้
เช่น ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) หรือผู้สังเกตการณ์ เป็นต้น
ส่วนที่ ๒
การติดตังระบบการรายงานและระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๗ เจ้าของเรือประมงต้องติดตังระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Reporting
System; ERS) และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring; EM) ตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ และการติดตังของระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Reporting System; ERS) และระบบการเฝ้ า ติ ด ตามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Monitoring; EM) ของเรือประมง แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๑๘ ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๗
จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System; VMS)
หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อส่งสัญญาณรายงานอิเล็กทรอนิกส์และการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ได้
ตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์แ ละข้อก้าหนดเชิงหน้าที่และการติด ตังของระบบการรายงาน
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Reporting System; ERS) และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Monitoring; EM) ของเรือประมง แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๑๙ เมื่อติดตังระบบตามข้อ ๑๗ แล้วเสร็จ ให้เจ้าของเรือประมงรายงานการติดตัง
ตามแบบ ศฝป.๑๑ แนบท้ายประกาศนี ต่อศูนย์ปฏิบัติการ และจะน้าเรือประมงออกไปท้าการประมงได้
เมื่อได้รับแจ้งผลผ่านการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบจากศูนย์ปฏิบัติการแล้ว
ให้ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
การติด ตังตามแบบ ศฝป.๑๑ แนบท้ายประกาศนี โดยในระหว่างการทดสอบระบบ ให้เจ้าของ
เรือประมงให้ความร่วมมือและอ้านวยความสะดวกในการทดสอบระบบ ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบระบบ
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการทดสอบให้ทราบพร้อมข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
ข้อ ๒๐ เจ้าของเรือประมงต้องดูแลระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Reporting
System; ERS) และระบบการเฝ้ าติ ดตามอิ เล็ กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring; EM) ตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก้าหนดเชิงหน้าที่ และการติดตังของระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Reporting System; ERS) และระบบการเฝ้ า ติ ด ตามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Monitoring; EM) ของเรื อ ประมง แนบท้ า ยประกาศนี ให้ ส ามารถใช้ ก ารได้ ต ลอดเวลาขณะที่
ออกท้าการประมง
ข้อ ๒๑ กรณีที่เจ้าของเรือประมงตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
ปฏิบัติการว่าระบบการรายงานและระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องให้เจ้าของเรือประมง
แจ้งเหตุขัดข้องต่อศูนย์ปฏิบัติการผ่านทางวิทยุสื่อสารระบบ HF/SSB (USB) ช่องหลักความถี่ 8228.0 KHz
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ช่องรองความถี่ 6290.0 KHz หรือทางวิทยุสื่อสารระบบ MF/HF (CB 27 MHz) ช่องหลักความถี่
27.085 MHz (Ch.11 (C - Band)) ช่องรองความถี่ 27.105 MHz (Ch.12 (C - Band)) หรือ
ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๓๑๓๒, ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๙๖, ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๙๗, ๐ ๒๕๙๗ ๐๓๔๑ หรือ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมทันทีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการว่าระบบขัดข้อง
ในกรณีที่การแจ้งเหตุขัดข้องตามวรรคหนึ่งไม่สามารถกระท้าได้อันเนื่องมาจากข้อจ้ากัดของ
ระบบสื่อสารที่มีอยู่ในเรือประมง ให้เจ้าของเรือประมงรายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการทันทีที่สามารถกระท้าได้ตามช่องทางวรรคหนึ่ง
ข้อ ๒๒ กรณีที่อุปกรณ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
การเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง เจ้าของเรือประมงต้องด้าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลับมา
ใช้งานได้ตามปกติ
หากระบบหรือบางส่วนของระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้ อง จนเป็นเหตุให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการไม่สามารถติดตามกิจกรรมใด ๆ ของเรือประมงได้ ให้เจ้าของเรือประมง
แก้ไ ขให้ สามารถกลับมาใช้งานได้ต ามปกติภายในเก้า สิบวัน นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการในครังแรก หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เจ้าของเรือประมงหยุดท้าการ
ประมง ห้ า มขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า เก็ บ เครื่ อ งมื อ ประมง และให้ น้ า เรื อ กลั บ เข้า เที ย บท่ า และเจ้ า ของ
เรือประมงต้องด้าเนินการแก้ไขระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และ
ห้ามน้าเรือออกไปท้าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้าจนกว่าจะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
กรณี น้ า เรื อ เข้ า เที ย บท่ า เรื อ ของประเทศไทย ให้ ด้ า เนิ น การซ่ อ มแซมระบบเฝ้ า ติ ด ตาม
อิเล็กทรอนิกส์ทันที เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จ ให้ด้าเนินการทดสอบระบบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้า
ศูนย์ปฏิบัติการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงสามารถแจ้งน้าเรือออกจาก
ท่าเทียบเรือได้
กรณีน้าเรือเข้าเทียบท่าเรือของรัฐอื่นให้ส่งเอกสารหลักฐานการแจ้งเข้าเทียบท่าจากหน่วยงาน
ของรั ฐ เจ้ า ของท่า ผ่ า นทางไปรษณี ย์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ thaifoc@fisheries.go.th และให้ ด้าเนินการ
ซ่อมแซมระบบเฝ้าติดตามอิ เล็กทรอนิกส์ทันที เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จ ให้ด้าเนินการทดสอบระบบโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
จึงสามารถน้าเรือออกจากท่าเทียบเรือได้
ข้อ ๒๓ ความในข้ อ ๒๑ และข้ อ ๒๒ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี เ หตุ ขั ด ข้ อ งอั น เกิ ด จาก
ความบกพร่องของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ระบบของกรมประมง
หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ มิ ใ ช่ ค วามบกพร่ อ งของเจ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ทั งนี พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ต้องสามารถตรวจสอบผ่านทางผู้สังเกตการณ์ได้
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หมวด ๒
การรายงานการท้าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้า
ข้อ ๒๔ บทบัญญัติในหมวดนีมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และการส่ง
รายงานสมุดบันทึกการท้าการประมงตามมาตรา ๘๑ (๒) การขออนุญาต และการรายงานการขนถ่าย
สั ต ว์ น้ า ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ในการรายงานการท้ า การประมงและการขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า
เจ้าของเรือประมงนอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวดนีแล้ว จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของรัฐชายฝั่ง หรือองค์การระหว่างประเทศที่เข้าไปท้าประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้าด้วย
ส่วนที่ ๑
การรายงานการท้าการประมง
ข้อ 2๕ เจ้าของเรือประมงต้องรายงานการท้าการประมงลงในสมุดบันทึกการท้าการประมง
ทุกวันโดยมีรายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี ส้าหรับวันที่มีการท้าการประมงให้บันทึก
แยกตามครั งของการท้ า การประมงและต้ อ งส่ ง รายงานการท้ า การประมงผ่ า นระบบการรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๗ ส่ว นสมุดบันทึกการท้าการประมงส้าหรับเครื่องมืออื่นที่ไม่สามารถ
รายงานผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ต ามข้อ ๑๗ ให้ส่งรายงานผ่านเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงหรือทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ oversea@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุ
ตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมโดยต้องส่งรายงานการท้าการประมงทุกวันนับแต่วันที่ได้แจ้ง
ออกท่าเทียบเรือประมงจนกว่าจะกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง
เจ้าของเรือประมงนอกจากต้องรายงานการท้าการประมงตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องบันทึกลงใน
สมุดบันทึกการท้าการประมงที่เป็นกระดาษตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี โดยมีหมายเลขหน้า
เรี ย งกั น ตามล้ า ดับ ประกอบกับ ต้องลงลายมื อชื่ อ ของผู้ ควบคุม เรื อประมงก้ า กับไว้ และเก็ บไว้ใน
เรื อ ประมงเพื่ อ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า ออกสามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสองเดือน
กรณี ที่ มี การขนถ่ายสัต ว์น้ า เมื่ อ ด้าเนินการขนถ่า ยสั ต ว์น้าเสร็จ สินแต่ล ะครัง ให้ เจ้าของ
เรือประมงน้าส้าเนาสมุดบันทึกการท้าการประมงฝากมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ส้าหรับเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้า
การประมงส้ า หรั บ พื นที่ ข องมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ ( Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement; SIOFA) การบันทึกและรายงานชนิดสัตว์น้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ระบุสัตว์น้า
เป็นชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ กลุ่มชนิดสัตว์น้า รหัสชนิดสัตว์น้าตามที่องค์การอาหารและการเกษตร
แห่ ง สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO)
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หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการวิ ท ยาศาสตร์ ก้ า หนด โดยต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ฉลากบนกล่ อ งหรื อ ภาชนะ
ที่บรรจุสัตว์น้า
ข้อ ๒๖ กรณีระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องให้เจ้าของเรือประมงบันทึกการท้า
การประมงแยกตามครังของการท้าการประมงในสมุดบันทึกการท้าการประมงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงและส่งรายงานผ่านทางเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ห รือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ
ผ่านทาง oversea@fisheries.go.th จนกว่าจะแก้ไขระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีเหตุขัดข้องอันเกิดจากความบกพร่องของระบบสื่อสาร
ผ่ า นดาวเที ย ม ระบบของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม ระบบของกรมประมง หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ มิ ใ ช่
ความบกพร่องของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ส่วนที่ ๒
การขออนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า
ข้อ ๒๗ การขนถ่ ายสัต ว์น้ าในทะเลหรือ การขนถ่า ยสั ต ว์น้า ในเขตท่ าเทีย บเรือของรัฐอื่น
ของเรือประมงจะท้าได้เฉพาะกรณีการขนถ่ายไปยังเรือที่จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ากับกรมประมง
และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของประเทศไทย รัฐชายฝั่งนัน หรือองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๘ ก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสัตว์น้า
ในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้าบริเวณท่าเทียบเรือของรัฐอื่น เจ้าของเรือประมงต้องแจ้งขออนุญาตต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการทุกครังโดยผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๗
กรณีการขนถ่ายสัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
(Indian Ocean Tuna Commission; IOTC) ในเขตท่าเทียบเรือให้เจ้าของเรื อประมงปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่งและต้องแจ้งขออนุญาตต่อรัฐเจ้าของท่าไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงก่อนด้าเนินการขนถ่าย
สัตว์น้าด้วย
กรณี ก ารขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า ชนิ ด ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงการท้ า การประมงส้ า หรั บพืนที่
ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA) เจ้าของ
เรือประมงต้องแจ้งก้าหนดการในการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบสี่วันก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าและเมื่อจะท้าการขนถ่าย
สัตว์น้าในทะเลหรือในเขตท่าเทียบเรือให้เจ้าของเรือประมงปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและต้องแจ้งการขนถ่าย
สัตว์น้าโดยใช้แบบ กปน.7 แนบท้ายประกาศนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการผ่านทาง
ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ thaifoc@fisheries.go.th อย่ า งน้ อ ยยี่ สิ บสี่ ชั่ วโมงก่ อนด้าเนิน การขนถ่าย
สัตว์น้าด้วย
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กรณีระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องให้เจ้าของเรือประมงแจ้งขออนุญาตโดยใช้
แบบ กปน.๔ แนบท้ายประกาศนี ยกเว้นการขนถ่ายสัตว์น้าชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงการท้า
การประมงส้ า หรั บ พื นที่ ข องมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตอนใต้ ( Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement; SIOFA) ให้ ใช้แ บบ กปน.7 แนบท้ายประกาศนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
ปฏิบัติการไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงหรือทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์
thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์
ส่งสัญญาณผ่านทางดาวเทียม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการแจ้งการห้ามหรืออนุญาตขนถ่ายสัตว์น้าภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งการขนถ่ายสัตว์น้าตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบพฤติกรรมดังต่อไปนีให้แจ้งห้ามการขนถ่ายสัตว์น้า
(ก) สัตว์น้าไม่สอดคล้องกับเครื่องมือประมง
(ข) สัตว์น้าเป็นสัตว์น้าที่ได้รับการคุ้มครองตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา 66
หรือตามที่องค์การระหว่างประเทศประกาศก้าหนด
(ค) สัตว์น้าไม่สอดคล้องกับสมุดบันทึกการท้าการประมง
(ง) ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่าเรือประมงที่จะท้าการขนถ่ายสัตว์น้ามีการท้าการประมง
ในพืนที่หวงห้ามหรือเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐชายฝั่งอื่นหรือเขตพืนที่ห้ามท้าประมงหรือนอกพืนที่
อนุญาตท้าการประมง
(จ) ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่าเรือประมงที่จะท้าการขนถ่ายสัตว์น้าท้าการประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ฉ) ตรวจพบหรือ ได้รั บรายงานว่าเรือ ประมงที่ จ ะท้ าการขนถ่ า ยสัต ว์น้ ามี พฤติกรรม
ผิดปกติในการท้าประมง
(ช) การขนถ่ายสัตว์น้าไม่สอดคล้องกับแผนการขนถ่ายสัตว์น้าที่ได้รับอนุมัติจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
(ซ) เวลาของการขออนุญาตขนถ่ายไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
(ฌ) ปริมาณสัตว์น้าที่ขอขนถ่ายเกินศักยภาพของเรือขนถ่ายสัตว์น้าที่สามารถรองรับได้
(ญ) ปริมาณสัตว์น้าที่ขอขนถ่ายเกินศักยภาพการจับหรือการเก็บรักษาของเรือประมง
ที่จะท้าการขนถ่าย
(ฎ) ระบบระบุตา้ แหน่งเรือประมงทีต่ ิดตังบนเรือประมงขัดข้อง
(๒) กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบพฤติการณ์ตาม (๑) ให้แจ้งอนุญาตการขนถ่ายสัตว์น้า
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ข้อ ๒๙ เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลหรือการขนถ่ายสัตว์น้าบริเวณท่าเทียบเรือ
ของรัฐอื่นเสร็จสินแล้วเจ้าของเรือประมงต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านระบบ
การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑๗
กรณีการขนถ่ายสัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิ การปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร
อิน เดีย (Indian Ocean Tuna Commission; IOTC) เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลหรือ
ในเขตท่าเทียบเรือเสร็จสิน ให้เจ้าของเรือประมงปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและต้องส่งรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า
ตามแบบ กปน.9 แนบท้ายประกาศนี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th ภายในสิบห้าวันหลังการขนถ่ายสัตว์น้าเสร็จสินด้วย
กรณี ก ารขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า ชนิ ด ที่อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงการท้ า การประมงส้ า หรั บพืนที่
ของมหาสมุ ท ร อิ น เดี ย ต อน ใต้ ( Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA)
เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลหรือในเขตท่าเทียบเรือเสร็จสินให้เจ้าของเรือประมงปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่งและต้องส่งรายงานการขนถ่ายสัตว์น้าตามแบบ กปน.7A แนบท้ายประกาศนี ให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารผ่ า นทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ thaifoc@fisheries.go.th
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังการขนถ่ายสัตว์น้าเสร็จสินด้วย
กรณีระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ถ้าเป็นเรือที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้าที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมาธิ ก ารปลาทู น่ า แห่ ง มหาสมุ ท รอิ น เ ดี ย (Indian Ocean Tuna
Commission; IOTC) ให้รายงานตามแบบ กปน.9 แนบท้ายประกาศนี ถ้าเป็นการขนถ่ายสัตว์น้า
ชนิดที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมงส้าหรับพืนที่ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA) ให้ ร ายงานตามแบบ กปน.7A
แนบท้ายประกาศนี ถ้าเป็นการขนถ่ายสัตว์น้าที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission; IOTC) หรือการขนถ่ายสัตว์น้าชนิดที่
ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงว่ า ด้ ว ยการท้ า การประมงส้ า หรั บ พื นที่ ข องมหาสมุ ท รอิ น เดีย ตอนใต้
(Southern Indian Ocean Fisheries Agreement; SIOFA) ให้ เ จ้ า ของเรื อ ประมงรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้าตามแบบ กปน.5 แนบท้ายประกาศนี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการ
ผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถตรวจสอบและน้ า กลั บ มาใช้ โ ดยความหมาย
ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง หรื อ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถระบุ ตั ว ตนของอุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณ
ผ่านดาวเทียม ผ่านทาง thaifoc@fisheries.go.th ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังการขนถ่ายสัตว์น้าเสร็จสิน
ข้อ ๓๐ เมื่ อ ด้ า เนิ น การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า ในทะเลเสร็ จ สิ นแต่ ล ะครั งให้ เ จ้ า ของเรื อ ประมง
น้ า อุ ป กรณ์ บัน ทึก ข้อ มูล วีดีโ อที่ ติด ตังประจ้ า เรือ ประมงดังกล่า วฝากมากับเรือ ขนถ่ ายสั ต ว์น้า และ
ให้ เ จ้ า ของเรื อ ประมงติด ตังอุป กรณ์ บั น ทึ ก ข้อ มู ล วีดีโ อชุด ใหม่ เมื่ อ ติ ด ตังแล้ ว เสร็ จ ให้ แจ้ ง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการผ่านเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและน้ากลับมาใช้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมา
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จากทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถระบุ ตั ว ตนของอุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญญาณผ่ า นดาวเที ย ม และ
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทดสอบการท้ า งานของระบบผ่ า นระบบเฝ้ า ติ ด ตาม
อิเล็กทรอนิกส์และแจ้งเจ้าของเรือประมงให้เริ่มท้าการประมงได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์
ปฏิบัติการได้ด้าเนิน การจัด เก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ให้ส่งมอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวีดีโอคืนแก่เจ้าของ
เรือประมง
หมวด ๓
การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ข้อ ๓๑ บทบัญญัติในหมวดนี มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการ
แจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง ตามมาตรา ๘๑ (๓) และเอกสารในการแจ้งเรือออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง ตามมาตรา ๘๒
ข้อ ๓๒ เจ้าของเรือประมงจะแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงได้เฉพาะท่าเทียบเรือประมง
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี
(๑) จังหวัดสมุทรปราการ
(๒) จังหวัดสมุทรสาคร
(๓) จังหวัดระนอง
(๔) จังหวัดภูเก็ต
(๕) จังหวัดตราด
(๖) จังหวัดสงขลา
(๗) จังหวัดตรัง
(๘) จังหวัดปัตตานี
ข้อ ๓๓ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งต่อศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก ตามรายชื่อท้ายประกาศนี ภายในก้าหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี
(๑) เรือประมงที่ท้าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง ให้แจ้งก่อนออกจาก
ท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และในกรณีเข้าเทียบท่า ให้แจ้งก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง
(๒) เรือประมงที่ท้าการประมงในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ให้แจ้งก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และในกรณีเข้าเทียบท่าให้แจ้งก่อน
เข้าท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง
(๓) กรณีแ จ้งกลับภูมิล้าเนา ซ่อมเรือ น้าเรือเข้าอู่ หรือกรณีอื่น ๆ ภายในน่านน้าไทย
ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงแต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
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ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการน้าเรือประมงไปช่วยเหลือเรือหรือผู้ประสบภัย
ทางทะเลหรือประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ในพืนที่รับผิดชอบทราบก่อนการน้าเรือประมงเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ข้อ ๓๔ การแจ้ ง ออกจากท่ า เที ย บเรื อ ตามข้ อ ๓๓ เจ้ า ของเรื อ ประมงต้ อ งด้ า เนิ น การ
แจ้ ง โดยตรงต่อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ประจ้ าศูน ย์ค วบคุ มการแจ้ง เรือ เข้ าออก หรื อ ผ่ า นทางไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ thaifoc@fisheries.go.th ตามแบบ กปน.๑A แนบท้ า ยประกาศนี หรื อ วิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) พร้อม
ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี
(๑) ทะเบียนเรือไทย
(๒) ใบอนุญาตใช้เรือ
(๓) ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทย
(๔) จ้านวนรายชื่อคนประจ้าเรือ
(๕) หนังสือคนประจ้าเรือ
(๖) ส้าเนาผังห้องเก็บสัตว์น้าบนเรือ (Well plan)
(๗) เอกสารการขนถ่ายคนประจ้าเรือ ในกรณีที่มีการน้าคนไปขนถ่าย
(๘) หลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท้างาน
ของคนประจ้าเรือ
เอกสารหลักฐานใดตามวรรคหนึ่ง ที่เจ้าของเรือประมงได้เคยยื่นไว้ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ไม่ว่าจะเป็นการยื่น เป็นเอกสารโดยตรงต่อพนักงานงานเจ้าหน้าที่ หรือผ่านทางไปรษณีย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ thaifoc@fisheries.go.th หรื อ ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet
(http://fpipo.md.go.th) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในแต่ละครังที่มีการแจ้งออก
ท่าเทียบเรือประมงอีก เว้นแต่เอกสารตามวรรคหนึ่ง (๔) (๕) และ (๗) หรือเป็นกรณีที่รายละเอียด
ในเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ยื่นทุกครังที่มีการแจ้งออกจากท่าเทียบ
เรือประมง และเมื่อเจ้าของเรือประมงด้าเนินการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว ให้พิมพ์เอกสาร
ตามแบบ กปน.๑A แนบท้ายประกาศนี เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือน้าลงเรือประมง
ข้อ ๓๕ การแจ้งเข้าท่าเทียบเรือตามข้อ ๓๓ เจ้าของเรือประมงต้องด้าเนินการแจ้งโดยตรง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
thaifoc@fisheries.go.th ตามแบบ กปน.๑A แนบท้ายประกาศนี หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) พร้ อ มด้ ว ยเอกสาร
การขนถ่ายคนประจ้าเรือในกรณีที่มีการขนถ่ายคนประจ้าเรือ
ในกรณีที่เข้ารัฐอื่น ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการก่อนเข้าเทียบท่ารัฐอื่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th หรือระบบ e-PSM
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กรณีการแจ้งเข้าเทียบท่าเรือประมงมากกว่าหนึ่งแห่ง ภายในเขตจังหวัดเดียวกันให้ด้าเนินการ
แจ้งไปพร้อมกับการแจ้งตามวรรคหนึ่ง หากท่าเทียบเรือประมงนันมิได้อยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
เจ้ า ของเรื อ ประมงจะต้ อ งด้ า เนิ น การแจ้ ง ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงใหม่ เพื่ อ น้ า เรื อ ประมงออกไป
เพื่อการเช่นนันโดยเฉพาะ
ข้อ ๓๖ เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่าแล้ว ให้เจ้าของเรือประมงส่งส้าเนาสมุดบันทึกการท้าการประมง
ที่ลงลายมือชื่อของผู้ควบคุมเรือประมงก้ากับไว้ โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก
ข้อ ๓๗ เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่าห้ามมิ ให้ขนถ่า ยสัต ว์น้ าออกจากเรือจนกว่า พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ควบคุม การแจ้งเรือเข้าออก จะด้าเนินการตรวจสอบบันทึกข้อมูลวีดีโอที่ติดตัง
ประจ้าเรือประมงดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องด้าเนินการตรวจสอบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับจากเรือประมงเข้าเทียบท่า
ข้อ ๓๘ เมื่อเรือประมงด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าออกจากเรือเสร็จสิน ให้เจ้าของเรือประมง
ถอดอุ ป กรณ์ บัน ทึ กข้ อมู ลวี ดีโ อที่ติด ตังประจ้ าเรือ ประมงนันต่ อหน้ าพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ประจ้าศูน ย์
ปฏิบัติการ
หมวด ๔
ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง
ข้อ ๓๙ บทบัญญัติในหมวดนีมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์
ประจ้าอยู่ในเรือประมงตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๐ ผู้ไ ด้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทยที่ไปท้าการประมงในทะเลหลวง
ในเขตพืนที่ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีท้าการประมงในเขตพืนที่และชนิดสัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission; IOTC) ต้องจัดให้มีผู้สังเกตการณ์
ประจ้าอยู่ในเรือประมง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของปริมาณการลงแรงประมงทังหมด
(๒) ในกรณีที่ไปท้าการประมงในเขตพืนที่และชนิดของสัตว์น้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลง
การท้าการประมงส้าหรับพืนที่ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement; SIOFA)
(ก) การท้าการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงอวนลาก ต้องจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ้า
อยู่ในเรือประมงตลอดเที่ยวเรือที่ออกไปท้าการประมง
(ข) การประมงโดยใช้เ ครื่องมื อประเภทอื่น ๆ ต้ อ งจัด ให้มีผู้ สัง เกตการณ์ประจ้าอยู่
ในเรือประมงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของปริมาณการลงแรงประมงทังหมดต่อปี
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ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทยที่ไปท้าการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลหลวง
ในเขตพืนที่ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ ให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตพืนที่และชนิดสัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมาธิ ก ารปลาทู น่ า แห่ ง มหาสมุ ท รอิ น เดี ย (Indian Ocean Tuna Commission; IOTC)
ต้องมีผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค (Regional Observer) อยู่บนเรือขนถ่ายสัต ว์น้าตลอดเวลาที่ มี
การขนถ่ายสัตว์น้า
(๒) ในกรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์น้าในเขตพืนที่และชนิดของสัตว์น้าที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลง
การท้าการประมงส้าหรับพืนที่ของมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement; SIOFA) ต้องมีผู้สังเกตการณ์อยู่ต ลอดเวลาที่ มีการขนถ่ายสัต ว์น้า อยู่บนเรือประมง
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้าล้าใดล้าหนึ่ง
ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทยที่ไปท้าการประมงหรือท้าการขนถ่าย
สัต ว์น้ าในทะเลหลวงนอกเขตพืนที่ของรัฐอื่นและนอกเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิด ชอบขององค์การ
ระหว่างประเทศ ต้องด้าเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ท้ า การประมง ต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ สั ง เกตการณ์ ประจ้ าอยู่ ใ นเรื อ ประมงอย่ า งน้อย
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของปริมาณการลงแรงประมงทังหมด เพื่อเก็บข้อมูลตามที่กรมประมงก้าหนด
(๒) ในกรณีท้าการขนถ่ายสัตว์น้า ต้องจัดให้มีผู้สังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น้า
อยู่บนเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้าล้าใดล้าหนึ่ง
ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทยที่ไปท้าการประมงหรือท้าการขนถ่าย
สั ต ว์ น้ าในเขตพื นที่ ของรัฐชายฝั่ งอื่น ต้ อ งจั ด ให้มีผู้ สังเกตการณ์ประจ้า อยู่ ใ นเรือ ประมงปฏิบัติต าม
หลักเกณฑ์ที่รัฐชายฝั่งอื่นก้าหนด
ข้อ ๔๔ การขอมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ โดยให้ผู้ได้รบั ใบอนุญาต
ท้าการประมงนอกน่านน้าไทยยื่นขอมีผู้สังเกตการณ์ตามแบบ กปน.๒ แนบท้ายประกาศนี ไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันท้าการก่อนเรือออกจากท่า ยกเว้นการขอผู้สังเกตการณ์ร ะดับภูมิภาค (Regional Observer)
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทยยื่นขอมีผู้สังเกตการณ์ตามแบบ กปน.๒A แนบท้าย
ประกาศนี ไม่น้อยกว่าสามสิบวันท้าการก่อนเรือออกจากท่า
ข้อ ๔๕ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ให้ มี ผู้ สั ง เกตการณ์ ป ระจ้ า อยู่ ใ นเรื อ ประมง รวมถึ ง ประกั น
ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุส้าหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้สังเกตการณ์
วิธีการจ่ายเงินและการช้าระเงินล่วงหน้า ให้เป็นไปตามสัญญาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี โดยให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง มีหน้าที่ในการก้ากับดูแล
การจัดให้มีและจัดท้าสัญญาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ตามหมวดนี
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หมวด ๕
เครื่องหมายประจ้าเรือประมง
ข้อ ๔๖ บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก้ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ท้ า
เครื่องหมายประจ้าเรือประมงตามมาตรา ๘๑ (๔)
ข้อ ๔๗ ให้เจ้าของเรือประมงจัดท้าเครื่องหมายประจ้าเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีกรมประมงประกาศก้าหนด
ข้อ ๔๘ ในการด้ า เนิ น การตามหมวดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ของประกาศฉบั บ นี
เจ้าของเรือประมงสามารถมอบหมายให้ผู้ควบคุมเรือหรือบุคคลอื่นด้าเนินการแทนได้ ตามแบบที่กรมประมง
ประกาศก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

ศฝป.1B

ใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือ
ส่วนที่ 1 เจ้าของเรือประมง/เรือขนถ่ายสัตว์น้า
(นาย/นาง/นางสาว)

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

เ
เลขทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคล
เ
ที่อยู่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
E-mail
โทรสาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเรือ
ชื่อผู้ควบคุมเรือ/ไต๋เรือ
เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (ID No./ Passport No.)
ชื่อเรือ
หมายเลขทะเบียนเรือ
เมืองท่าที่ขึ้นทะเบียน
สัญญาณเรียกขาน (Radio Call Sign)
วัสดุตัวเรือ
ขนาดเรือ ความยาวตลอดลา
เมตร ความกว้าง
เมตร ความลึก
ตันกรอส
ตันเนต
ชนิดเครื่องจักร
ชื่อเครื่อง
จานวนเครื่อง
จานวนสูบ
ขนาดเครื่องยนต์
ใบอนุญาตใช้เรือจดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่
วันที่หมดอายุ
ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้าไทย เลขที่
วันที่หมดอายุ
ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้า เลขที่
ชนิดเครื่องมือประมง ๑)
๒)

รูปที่ 1 ชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือ
เครื่องมือหลัก

รูปที่ 3 เครื่องมือประมง (กรณีมากกว่า ๑ เครื่องมือ แนบรูปทั้งหมด)

เ
เ
เมตร
กิโลวัตต์
เ
เ
เ

รูปที่ 2 รูปเรือทั้งลา (ด้านข้าง)
อุปกรณ์หลัก

รูปที่ 4 อุปกรณ์ VMS ที่ได้ดาเนินการติดตั้งแล้ว
หน้า 1
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ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ
ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสอุปกรณ์ (Serial Number)
รหัสกล่อง (ID Box)
บริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสัญญาณที่ใช้
ดาวเทียม (ระบุ)…………………………………………………………………………………..
แหล่งจ่ายไฟที่มี
แหล่งจ่ายไฟหลักของเรือ
แบตเตอรี่สารอง
ไฟฉุกเฉิน
กำรติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ
ตัวอุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีการติดตั้งบนเรือเรียบร้อยแล้ว
อุปกรณ์ติดตั้งในบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุใดๆ
ส่วนที่ ๔ อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชุดสำรอง (ถ้ามี)
ลาดับ ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสอุปกรณ์ (Serial
ระบบ
ที่
Number)/รหัสกล่อง (ID
สัญญาณที่ใช้
Box)

ใช่

ไม่ใช่

การตั้งค่า
เริ่มต้น
(Y/N)

หมำยเหตุ

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ ลงชื่อ
)
(

(
วัน

เดือน

พ.ศ.

วัน

ช่างผู้ดาเนินการติดตั้ง
)
เดือน

พ.ศ.

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

(
ตาแหน่ง
วัน

)
เดือน

พ.ศ.

คำแนะนำ สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่ (1) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง
กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209
(3) E-mail: thaifoc@fisheries.go.th
หน้า 2
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ภำพถ่ำยเพิ่มเติม

เครื่องมือประมงรอง

อุปกรณ์ VMS ตัวสารองที่ ๑

อุปกรณ์ VMS ตัวสารองที่ ๒

หน้า ๓

หน้า ๑/๒

หนังสือยินยอม
ให้ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคตรึงระบบระบุตำแหน่งเรือประมง

ศจร. ๔A

เขียนที่……………………………………………
วันที่……...…เดือน………………พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า (เจ้าของเรือประมง/เรือขนถ่ายสัตว์น้า) ……………….........................................................................
อายุ …..…...… ปี อยู่บ้านเลขที่…….....……….ซอย ………...................…………. ถนน ……...........…….......…………….. หมูท่ ี่ ………
ต้าบล ………............…...………… อ้าเภอ ………...........................……….…… จังหวัด ………….............................................……
ชื่อเรือประมง/เรือขนถ่ายสัตว์น้า ……..…….........................................................หมายเลขทะเบียนเรือ ……………..……….........
หมายที่ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทย/หมายที่ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นา้ ………….......................................
เครื่องมือที่ได้รับอนุญาต (กรณีเรือประมง)...............................................................................................................................
หมายเลขอุปกรณ์ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง...........…....................................................................................…….…….……..
ขอท้าหนังสือฉบับนีขึนเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าขอรับทราบและยินยอม ด้าเนินการดังนี
1. ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคตรึงระบบระบุตาแหน่งเรือประมงบน
เรือประมง/เรือขนถ่ายสัตว์น้าของข้าพเจ้า
2. ยินยอมปรับปรุงการติดตั้งระบบระบุตาแหน่งเรือประมงตามข้อเสนอแนะของพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ยินยอมเป็นผู้สังเกตการณ์ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคตรึงระบบระบุตาแหน่งเรือประมง หากเกิด
ความเสียหายหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องเสียหายจากการดาเนินการ
ดังกล่าว
ขอรับรองว่าหนังสือฉบับนีได้ท้าขึนโดยถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………….….………… ผู้ให้ค้ายินยอม
( …………………..……………. ) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ) …………………..……………… พนักงานเจ้าหน้าที่
( ………………….……………. ) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ) …………………..……………… พยาน
( ……………..…..……………. ) ตัวบรรจง
หมำยเหตุ ให้แนบเอกสารดังนีประกอบด้วย พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ให้ค้ายินยอม / เจ้าของเรือ
๒. หากมีสัญญาเช่าให้แนบส้าเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้องเพิ่มเติมด้วย
เฉพาะเจ้าหน้าที่
หมายเลขตีตราที่อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ……………………….......……..…….........................…..
หมายเลขตีตราที่สายสัญญาณ…………………………….................….………….........................…….

หน้า ๒/๒

หนังสือยินยอม
ให้ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคตรึงระบบระบุตำแหน่งเรือประมง
(ส้าหรับผูใ้ ห้บริการสัญญาณระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง)

ศจร. ๔A

เขียนที่………………………………………….…….………
วันที่……..…เดือน……………..………พ.ศ………..……..
ข้าพเจ้า (ผู้ด้าเนินการแทน) ……………….........................................................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................... ชื่อนิติบุคคล........................................................................………
ที่อยูเ่ ลขที่…………….ซอย ……………………………………………………. ถนน …………………………………………………….. หมูท่ ี่ …………
ต้าบล/แขวง ………………………………………………อ้าเภอ/เขต ……………..…………………จังหวัด …………..……..............................
เป็นผูใ้ ห้บริการสัญญาณระบบระบุตาแหน่งเรือประมง ชื่อเรือ.................................................................................................
หมายเลขทะเบียนเรือ.........................................หมายเลขอุปกรณ์ระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง...........................................
ชื่อเจ้าของเรือ............................................................................................................รายละเอียดตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี
ขอท้าหนังสือฉบับนีขึนเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าขอรับทราบและยินยอม ด้าเนินการดังนี
1. ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคตรึงระบบระบุตาแหน่งเรือประมงที่ข้าพเจ้า
เป็นผู้ให้บริการ
2. รับทราบโครงการติดตั้งอุปกรณ์ล็อคตรึงระบบระบุตาแหน่งเรือประมง (VMS) และรับรองว่าการ
ดาเนินการตามโครงการนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์และไม่มีผลกระทบกับการใช้งาน
ระบบระบุตาแหน่งเรือประมง
3. ยินยอมให้ปรับปรุงการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือประมงตามข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่
ขอรับรองว่าหนังสือฉบับนีได้ท้าขึนโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………….….………… ผู้ให้ค้ายินยอม
( …………………..……………. ) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ) …………………..……………… พนักงานเจ้าหน้าที่
( ………………….……………. ) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ) …………………..……………… พยาน
( ……………..…..……………. ) ตัวบรรจง
หมำยเหตุ ให้แนบเอกสารดังนีประกอบด้วย พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
๑. ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๒. หนังสือมอบอ้านาจให้ด้าเนินการแทน
๓. บัญชีแนบท้าย ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของเรือ ชื่อเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ และหมายเลขอุปกรณ์ระบบ
ระบุต้าแหน่งเรือประมงที่ให้บริการฯ

แบบประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบุตาแหน่งเรือประมง
(Vessel Monitoring System, VMS)
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเรือ
ชื่อเรือ
หมายเลขทะเบียนเรือ
ขนาดเรือ
ตันกรอส
หมายเลขอุปกรณ์ VMS
เรือประมง
ชนิดเครื่องมือ
เลขที่ใบอนุญาตทาการประมง
ประเภทเรือ
เรือขนถ่ายสัตว์นา
อื่นๆ ระบุ
ส่วนที่ 2 : ข้อกาหนดด้านการติดตั้ง (Checklist)
ข้อที่
รายการประเมิน
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
1. พื้นที่/ตาแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์
1.1 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ติดตังอยู่ในที่เปิดโล่ง ไม่มีโครงสร้างใดบังสัญญาณดาวเทียม
1.2 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) อยู่ห่างจากสายอากาศวิทยุ
- ระยะห่างระหว่าง VMS/MTU กับวิทยุ........................เมตร
- transmission power ของวิทยุสื่อสาร..................................วัตต์
1.3 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) อยู่ห่างจากสายอากาศเรดาร์
- ระยะห่างระหว่าง VMS/MTU กับวิทยุ........................เมตร
- transmission power ของเรดาร์ ...........................วัตต์
1.4 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ติดตังบนฐานที่เป็นโครงสร้างหลักที่แยกออกเรือไม่ได้
1.5 พืนที่ติดตังจะต้องไม่ทาให้การแพร่คลื่นของ VMS/MTU รบกวนการทางานของ GMDSS
1.6 บริเวณทีต่ ิดตังอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ปราศจากไอความร้อน
1.7 บริเวณทีต่ ิดตังอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ปราศจากไอนามัน
1.8 บริเวณทีต่ ิดตังอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ปราศจากควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์
1.9 พืนที่/ตาแหน่งติดตังมั่นคงแข็งแรง โดยยึดตรึงกับโครงสร้างตัวเรือในลักษณะที่ถอดถอนได้ยาก
2. อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU)
มี
ไม่มี
2.1 อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ยังคงปิดสนิท ไม่มีรอยปริแตกให้สังเกตได้
2.2 การทาสีทับอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU)
3. ระบบจ่ายไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
มี
ไม่มี
3.1 มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า (automatic voltage regulator)
3.2 แบตเตอร์รี่สารอง (ภายนอก) (ขนาดแบตเตอร์รี่.....................................................โวลต์/Ah)
3.3 สายไฟฟ้าจะต้องเป็นเส้นเดียวไม่มกี ารตัดต่อ
3.4 สายไฟ/สัญญาณ ไม่เปราะ ไม่กรอบ ไม่ปริแตก มีความยืดหยุ่นอ่อนตัวพอควร
3.5 ข้อต่ออุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ต่อแนบสนิทกับตัวอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU)
3.6 ข้อต่ออุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ไม่เปราะ ไม่ปริแตก
3.7 มีการชาร์จแบตเตอร์รดี่ ้วยไฟจาก generator ของเรือ
3.8 ใช้ไฟเรือจ่ายให้กับอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) โดยตรง (......................โวลต์)
3.9 การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดตรึงติดกับตัวเรือสะดวกต่อการบารุงรักษา
3.10 ไม่ต่อสายไฟของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) ในลักษณะที่ลูกเรือสามารถถอดออกเองได้ง่าย
ส่วนที่ 3 : สาหรับเจ้าหน้าที่
พืนที่ตรวจสอบ (ศูนย์ PIPO)
วัน/เดือน/ปี (ที่ตรวจสอบ)
หมายเลขตีตราอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) /
หมายเลขตีตราสายสัญญาณ /พ.ศ.
พ.ศ.
ผลการตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์ VMS: ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง หมายเลขอุปกรณ์ VMS ใหม่ :
ผลการยึด/ตรึงอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ (VMS/MTU) :
เรียบร้อย
ยังไม่ดาเนินการ
ผลการประเมินปรับ/เปลี่ยนตาแหน่งการติดตัง :
ไม่มีการปรับ/เปลี่ยนตาแหน่งการติดตัง
ปรับ/เปลี่ยนตาแหน่งการติดตัง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
ตาแหน่ง
วันที่ตรวจสอบ

ศจร.ั๔B

ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตรำอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS)
สำยสัญญำณ และสำยไฟที่เชือ่ มต่อเข้ำอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง
วันที่ยนื่ คำร้อง…………../……………/…………….
ศูนยัควบคุมกำรแจั้งเรือเข้ำออกั(PIPO)…………………………………………………
ข้ำพเจ้ำั(นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
ทีอ่ ยัู่ปัจจุบันเลขที่…………………..……หมู่ที่………………..ซอย………………………..……..……………………ถนน……………………………………………..………………ั
แขวง/ตำบล………………………………..……………………เขต/อำเภอ…………………….……………………………………..จงหวด…………………………………………….
เบอรโทรศพทที่ตัดตั่อไดั้………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
ชัื่อเรือ……………………………………………………..……………………ทะเบัียนเรือ……………………………………………..ขนำด……….…………………..……..ตันกรอส
ตัดตั้งอัุปกรณัระบัุตำแหนั่งยัี่ห้อ……………………………………………………..……..…………………….รุน่ …………………………………………………..…………………….
รหสอัุปกรณัั(Serial Number)………………………………………………………………….รหสกล่องั(Box ID)……………………………………………………………………
หมำยเลขตัีตรำที่อุปั กรณัระบบตัดตำมเรัือ……………………………..………………………..หมำยเลขตัีตรำที่สำยสญญำณ……………………………….……………….
เรือจอดอยัู่ัณัท่ำเทียบเรือ/แพ/อัู่เรัือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
มีควำมประสงคัั

ขอตัดอัุปกรณัล็อคตรึงทีอ่ ุปั กรณัระบบระบุตำแหน่งเรือประมง

ขอตัดอัุปกรณัล็อคตรึงทีส่ ำยสญญำณ
ซึง่ จะดำเนนกำรในวันที…่ …...…/…..……../…………..เวลำ……………..……….น.ัคำดวั่ำจะแล้วเสรั็จวันที…่ …..…../……….…/………..เวลำ……….….……น.ั
เนัื่องจำก
กรณีต้อั งมีกำรซ่อมแซมอัุปกรณัระบัุตำแหนั่งเรือประมงและอัุปกรณัตั่อพั่วงั(แนบเอกสำรัศฝป.๔Bัใบรบรอง
จำกผู้ประกอบกจกำรโทรคมนำคม)ัหมำยเหตัุ………………………………………………………………….………….…………………….………….
กรณีเรือต้องเข้ำอู่เพื่อซ่อมแซมัหมำยเหตัุ………………………………………………………………….………….…………………….…………....
กรณีเปลี่ยนอัุปกรณัระบัุตำแหนั่งใหม่ั(แนบเอกสำรัศฝป.๔Bัใบรบรองจำกผู้ประกอบกจกำรโทรคมนำคม)ั
หมำยเหตัุ…………………………………………………………………………………………………………...........................……………………………….
กรณีขอยกเลกกำรตดต้งอุปกรณระบุตำแหน่งเรือั(แนบเอกสำรัศฝป.๒ัและใบอนุญาตทาการประมงหรือใบจดทะเบียนเรือ
ขนถ่ายสัตว์นา)ัหมำยเหตัุ…………………………………..……………………………………………………...........................………………………….
ขั้ำพเจั้ำขอใหั้คำรับรองวั่ำัขั้อควำมดังกล่ำวข้ำงตั้นเปั็นควำมจรงทุกประกำรัและไดั้ดำเนนกำรขอตัดอัุปกรณัล็อคตรัึงัและตีตรำ
อัุปกรณัระบัุตำแหนั่งเรือประมงเรียบร้อยแล้ว
ลงชัื่อ………………………………………………………………………..
(………………………………………………………………………..)
เจั้ำของเรือ/ผู้ไดั้รบใบอนัุญำตทำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทย/
ผู้ไดั้รบใบจดทะเบียนเรือขนถ่ำยสตวน้ำ
วัน….……เดัือน……………………….……………….พ.ศ………………
ลงชัื่อ…………………………………………………………………………
(…………………………………………………………………….…)
เจั้ำหนั้ำที่ศูนยัควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออกั(PIPO)
วัน…………เดัือน……………………………………..พ.ศ……………….

สำหรบเจ้ำหนั้ำที่
ััััััััััั เห็นชอบััััััััััััััััััััััไม่เห็นชอบ
ััััััััััััให้ตัดอัุปกรณัล็อคตรึงั
ที่อุปกรณระบบระบุตำแหน่งเรือประมง……………………………………..
ััััััััััััที่สำยสญญำณหมำยเลข…………………………………………………………..
ลงชัื่อ……………………………………………………………………………
(…………………………….………………………………………………)
พนกงำนเจั้ำหนั้ำทีป่ ระจำศูนยัควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก
วน…………….เดัือน……………………………………พ.ศ………………………….

ฉบับที่

ศฝป.๔B

ใบคำร้ องขอปิ ดสั ญญำณอุปกรณ์ ระบุตำแหน่ งเรื อ (VMS) ชั่วครำว
วันที่ยื่นคำร้อง............./............./..........
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO)…………………………………
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ ............................... หมู่ที่......................... ซอย ............................................ ถนน .....................................................
ตำบล...........................................อำเภอ..........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้...............................................................................................................................................................................
เจ้ำของเรือประมง/เรือขนถ่ำยสัตว์นำ ชื่อ ...................................................................................................................................
ทะเบียนเรือ...................................................เครื่องหมำยประจำเรือ................................................... ขนำด.............................. ตันกรอส
ประเภทกำรใช้เรือ........................................................................................................................................................................................
ติดตังอุปกรณ์ระบุตำแหน่งยี่ห้อ.........................................................................รุ่น.....................................................................................
รหัสอุปกรณ์ (Serial Number)…………………………………………………………..รหัสกล่อง (Box ID)……………………………..……………....………..
มีควำมประสงค์
ขอปิดสัญญำณชั่วครำว
ต่ออำยุกำรปิดสัญญำณชั่วครำว
ยกเลิกกำรปิดสัญญำณชั่วครำว
จำกวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................. ถึง วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ..........................
เนื่องจำก
1.
กรณีตัวเรือหรืออุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ เกิดกำรชำรุด/เสียหำย
ก. ต้องซ่อมแซมโดยนำเรือประมงเข้ำอู่ และต้องมีหนังสือรับรองจำกอู่ซ่อมเรือ
ข. อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชำรุด และอยู่ระหว่ำงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมที่ให้บริกำรระบบติดตำมเรือ
โดยเรือจอดอยู่ ณ ท่ำเทียบเรือ/แพ/อู่เรือ.....................................................................ตำบล..................................................
อำเภอ...........................................................................จังหวัด......................................................................................................................
2.
กรณีเรือประมงอับปำง (โดยแนบสำเนำรำยงำนประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐำน สำนักงำนตำรวจฯ)
ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และได้ดำเนินกำรร้องขอปิดสัญญำณ
อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วครำวเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ..................................................... เจ้ำของเรือ
(......................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..............
ลงชื่อ ..................................................... เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังกำรทำกำรประมง
(......................................................)
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..............

คำแนะนำ สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่ (1) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209
(3) E-mail: thaifoc@fisheries.go.th

ฉบับที่

ศฝป.7.1B

ใบแจ้งเหตุเมือ่ เรือไม่ส่งข้อมูลอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ
วันที่ยื่นคาร้อง
สถานที่/หน่วยงาน

เดือน

พ.ศ.

.
.

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)
.
นิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่อยู่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
.
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
E-mail
.
มีความประสงค์จะแจ้งเหตุขัดข้องเมื่ออุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือไม่ส่งข้อมูลตาบลที่เรือ ในท่าเทียบเรือ นอกท่าเทียบเรือ
ของอุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือ ยี่ห้อ
รุ่น
บริษัทผู้ให้บริการ
.
รหัสกล่อง/อุปกรณ์ ระบุตาแหน่งเรือ
..
ซึ่งได้ติดตั้งบนเรือชื่อ
หมายเลขทะเบียนเรือ
ขาดส่งสัญญาณ ตั้งวันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลา
.
ถึง วันที่
เดือน
พ.ศ.
เวลา
รวมทั้งสิ้น
ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารตารางบันทึกตาบลที่เรือเมื่อ
สัญญาณอุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือขัดข้อง (ศฝป.7.2B) มาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ
(
วัน

)
เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
เดือน
พ.ศ.

.

ลงชื่อ
(
)
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO)
วัน
เดือน
พ.ศ.
.

คำแนะนำ สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่
(1) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(2) E-mail thaifoc@fisheries.go.th
(3) โทรสาร 0 2558 0209

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง (FMC) กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn

โทรศัพท์ 0 2561 3132, 0 2561 2296, 0 2579 0341, 0 2561 2297 โทรสาร 0 2558 0209 E-mail thaifoc@fisheries.go.th

แผ่นที่

ศฝป.7.2B

ตารางบันทึกตาบลที่เรือเมื่อสัญญาณอุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือขัดข้อง
ชื่อเรือ:
ลาดับที่

ทะเบียนเรือ:
วัน/เดือน/ปี
( 01/01/2562 )

เวลา
( 09.00 น. )

หมายเลขอุปกรณ์ VMS:
ตาบลทีเ่ รือ

( ตัวอย่าง 13.904462,100.529877
หรือ 13° 54' 16.0632'' N,100° 31' 47.55'' E
หรือ 13° 54.26722' N,100° 31.79262' E )

หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑4.

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) วันที่

เดือน

พ.ศ.

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง (FMC) กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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โทรศัพท์ 0 2561 3132, 0 2561 2296, 0 2579 0341, 0 2561 2297 โทรสาร 0 2558 0209 E-mail thaifoc@fisheries.go.th

.

มาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
1. กล่าวนำ
ระบบการรายงานอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Reporting System; ERS) เป็ น ระบบที่ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารในการรายงานข้อ มู ล เกี่ ยวกับ การทำประมงในรูป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้
เจ้ าหน้ าที่ ของกรมประมงสามารถได้ รั บข้ อมู ลโดยตรงจากเรือประมงหรือเรือขนถ่ ายสั ตว์ น้ ำ ที่ ที่ อ ยู่ในทะเล
เกี่ยวกับกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำ การรายงานการทำการประมงตามวงรอบที่กรมประมงกำหนด และการรับส่ง
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงจากเรือที่มีกิจกรรมทั้งในทะเลและที่ท่าเรือ เพื่อเป็นส่วนประกอบของกระบวนการ
ควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐ
2. ขอบเขตมาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
2.1 การรายงานกิจกรรมการทำประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำ และการรับส่งสัตว์น้ำ โดยตรงจากแหล่งต้นทาง
ของข้อมูลที่แท้จริงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถได้ตรวจสอบได้กับระบบติดตามเรือ
(Vessel Monitoring System; VMS) ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบความคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity) ได้
2.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
2.3 รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการรายงานในระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
3. คุณลักษณะระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือจะต้องจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งบนเรือประมงและ
เรื อ ขนถ่ ายที่ ก รมประมงกำหนด รองรั บ การรั บ ส่ งข้ อ มู ล รายงานทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กล่ าวคื อ มี อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค หรืออุปกรณ์แท๊บเล็ท เป็นต้น ที่สามารถป้อนข้อมูลใน
รู ป แบบที่ ง่ า ยต่ อ ผู้ ใ ช้ ง านแล้ ว จั ด ข้ อ มู ล นั้ น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบข้ อ ความที่ มี ก ารจั ด เป็ น รู ป แบบเฉพาะ
(preformatted text message) ตามรายการและรู ป แบบที่ ก ำหนดในข้ อ 4. และส่ ง ข้ อ ความดั ง กล่ า ว
ผ่านอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์ สื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีติดตั้งอยู่แล้วในเรือ มายังกรมประมง และรับข้อมูล
จากกรมประมง โดยผู้ใช้งานระบบในเรือต้องเลือกป้อนข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองตามข้อกำหนด
ในการส่งข้อมูลในข้อ 5. โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวนี้ได้
3.2 ข้อมูลในรูปแบบข้อความที่มีการจัดเป็นรูปแบบเฉพาะ (preformatted text message) ตามข้อ 3.1
ทั้งหมดที่รับส่งในระบบ จะต้องมีความคงสภาพ (integrity) ตั้งแต่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์
สื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือ จนกระทั่งมาถึงกรมประมง ข้อความที่มีการจัดรูปแบบเฉพาะดังกล่าวควรมี
ปริมาณข้อมูลน้อยที่สุดเท่าจำเป็น ข้อมูลเชิงทะเบียนสามารถนำเข้าสู่ระบบไว้ก่อน แล้วส่งเฉพาะ index หรือ key
ของข้อมูลนั้ น โดยไม่ ต้องส่ งข้ อมู ลปลี กย่อยทั้งหมด เช่น ชื่อเรือ ขนาดเรือ marking วันหมดอายุของใบอนุญาต
ต่างๆ ฯลฯ ไม่ต้องส่ งผ่านระบบ ส่ งแค่เพี ยงเลขทะเบียนเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้ วให้ ใช้การสืบค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูลหรือระบบที่เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ของข้อมูลนั้น
3.3 ผู้ จัดจำหน่าย หรือผู้ให้ บ ริการ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งอุปกรณ์ VMS หรือ
อุ ป กรณ์ สื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย มและ/หรื อ องค์ ป ระกอบส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของระบบ ในการที่ จ ะนำมาซึ่ ง
ความสามารถในการ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ถูกส่งโดยตรงออกจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสาร
ผ่านดาวเทียมบนเรือมาจนถึงกรมประมง

3.4 การรั บ ส่งข้อมูล ทั้งหมดจะต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีระบบไฟฟ้ าสำรอง
เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบตามข้อ 3.1 อุปกรณ์ระบบ VMS และอุปกรณ์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียมบนเรือตลอดเวลา
4. รายการข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 3.1 ต้องสามารถรับการป้อนข้อมูลบนเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
และจัดรูปแบบข้อมูลตามแบบที่กำหนดดังต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ
4.1 คำขออนุ ญาตทำการขนถ่ายสั ตว์น้ ำ (Transshipment Request) รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม
ผนวก ข
4.2 รายงานการขนถ่ายสั ตว์น้ ำ (Transshipment Declaration) รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม
ผนวก ค
4.3 รายงาน Annex II: IOTC Transshipment Declaration รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ง
4.4 สมุดบันทึกทำการประมง (Fishing Logbook) รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก จ
4.5 ผลการพิจารณาคำขออนุญาตตามข้อ 4.1, 4.6 และ 4.10 รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ฌ
4.6 คำขออนุ ญาตทำการรั บหรื อส่ งสั ตว์ น้ ำ (Loading/Landing Request) รายละเอี ยดการจั ดรู ปแบบ
ตาม ผนวก ฉ
4.7 รายงานการรับหรือส่งสัตว์น้ำ (Loading/Landing Declaration) รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ช
4.8 การส่งข้อความ (free text) รายละเอียดการจัดรูปแบบตาม ผนวก ซ
4.9 การตอบกลับการได้รับข้อมูล (acknowledgement) เพื่อแสดงการรับทราบการได้รับข้อมูลนั้น
ให้ตอบกลับด้วย 6 ตามด้วยชนิดของรายการข้อมูลที่ได้รับและ ID (ตามที่กำหนดในข้อ 4.12) ของข้อมูลที่
ได้รับ เช่น
- ก ร ม ป ร ะ ม งต อ บ ก ลั บ เมื่ อ ได้ รั บ ค ำ ข อ อ นุ ญ า ต ท ำก า ร ข น ถ่ า ย สั ต ว์ น้ ำ จ ะ เป็ น
61,1234567891030010117
- เรื อ ประมงหรื อ เรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ ำ การตอบกลั บ เมื่ อ ได้ รั บ ผลการพิ จ ารณาการขนถ่ า ย
ที่ได้ขออนุญาตไปแล้ว จะเป็น 65,DOF1135010117
4.10 คำขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงระยะเวลาในการขนถ่ า ยหรื อ รั บ ส่ ง สั ต ว์ น้ ำ รายละเอี ย ดการ
จัดรูปแบบตาม ผนวก ญ
4.11 การแจ้งยกเลิกรายการที่ขออนุญาตที่ได้ส่งไปแล้ว ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียง
ตามลำดับดังนี้
4.11.1 กรณีเป็นการขอยกเลิกการขนถ่ายฯ ให้ใช้ชนิดข้อมูลเป็น 001 และกรณีเป็นการขอยกเลิก
การรับและส่งฯ ให้ใช้ชนิดข้อมูลเป็น 004
4.11.2 ID (ตามที่กำหนดในข้อ 4.12) ของข้อมูลคำขออนุญาตที่ได้ส่งไปแล้ว
4.12 ID (identification) ของข้อมูลในแต่ละครั้งของการส่ง ประกอบด้วยหมายเลขทะเบียนเรือของผู้ส่ง
(สำหรับกรมประมงให้ใช้ DOF) ต่อด้วยวันเวลา (timestamp) ที่ส่งมาพร้อมกับข้อมูลนั้น จัดรูปแบบตามที่
กำหนดใน ผนวก ก เรียงต่อติดกัน เช่น 1234567891030150918 ทั้งนี้อาจมีการต่อท้ายด้วย string ของเลขอา
รบิ กและ/หรื อ อั กษรภาษาอั งกฤษที่ มี ความยาวที่ เหมาะสมเพื่ อให้ เป็ นข้ อมู ลที่ ไม่ ซ้ ำ (uniqueness)
เช่น 1234567891030150918abcd

5. ข้อกำหนดในการรับส่งข้อมูล
5.1 เรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
5.1.1 ในการขนถ่ายสัตว์น้ำ เมื่อเรือประมงและเรือขนถ่ายฯที่จะทำการขนถ่ายฯ ต้องส่ง
ข้อมูลในรายการคำขออนุญาตทำการขนถ่ายฯ ตามข้อ 4.1 มายังกรมประมงตามที่กรมประมงกำหนด
5.1.2 เมื่อเรือประมงและเรือขนถ่ายทำการขนถ่ายฯเสร็จสิ้น ต้องส่ งข้อมูลการขนถ่ายฯ
ตามรายการดังต่อไปนี้ให้ กับกรมประมงตามที่กรมประมงกำหนด โดยระบบตามข้อ 3.1 สามารถจัดให้ผู้ใช้
ป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วจัดรูปแบบตามรายการทั้ง 2 นี้
5.1.2.1 รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำ (Transshipment Declaration) ตามข้อ 4.2
5.1.2.2 รายงาน Annex II : IOTC Transshipment Declaration ตามข้อ 4.3
5.1.3 เมื่อเรือประมงและเรือขนถ่ายฯจะทำการรับหรือส่งสัตว์น้ำ ต้องส่งข้อมูลในรายการ
แบบคำขออนุญาตทำการรับหรือส่งสัตว์น้ำ (Loading/Landing Request) ตามข้อ 4.6 ตามที่กรมประมงกำหนด
5.1.4 เมื่อเรือประมงและเรือขนถ่ายฯทำการรับหรือส่ งสัตว์น้ำเสร็จสิ้ น ต้องส่ งข้อมูลใน
รายการแบบรายงานการรับหรือส่งสัตว์น้ำ (Loading/Landing Declaration) ตามข้อ 4.7 ตามที่กรมประมงกำหนด
5.1.5 เรือประมงและเรือขนถ่ายฯสามารถส่งข้อความตามข้อ 4.8 ไปยังกรมประมงได้
5.1.6 เมื่อเรือประมงและเรือขนถ่ายฯได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจควบคุม
การเข้าออกของเรือ ให้สามารถออกเรือเพื่อไปปฏิบัติงานนอกน่านน้ำแต่ละครั้ง ก่อนออกเรือ ต้องมีการนำเข้า
(input) ข้อมูลอ้างอิงรายละเอียดเกี่ยวกับเรือและคนประจำเรือในระบบสารสนเทศที่กรมประมงกำหนด ดังนี้
5.1.6.1 ข้อมูล เกี่ยวกับ เรือ ได้แก่ หมายเลขทะเบี ยนเรือ , ชื่อเรือ , เลขทะเบี ยน
IOTC, เลขทะเบียน SIOFA, เลขทะเบียน WCPFC, หมายเลข IMO, หมายเลข MMSI, EU number, นามเรียกขาน
ทางวิทยุ (radio call sign) และหมายเลขหรือเลขทะเบียนหรือค่าอื่นใดที่ใช้ในการระบุ (identification) เรือลำนั้น
5.1.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคนประจำเรือ ซึ่งเป็นข้อมูลของ ผู้ควบคุมเรือ ประกอบด้วย
ชื่อ สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต และตำแหน่ง/หน้าที่ในเรือ ตลอดจนข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรายงานในสมุดบันทึกทำการประมง ในระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่สามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลอย่างอัตโนมัติกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแหล่งต้นทางที่เชื่อถือได้ของกรมเจ้าท่า ให้ใช้
ข้อมูลจากระบบที่เป็นแหล่งต้นทางของข้อมูลดังกล่าว
5.1.6.3 สำหรับเรือเครื่องมืออวนลากคู่ ให้ระบุว่า เป็นเรือหลักหรือเป็นเรือรอง
และหมายเลขทะเบียนเรือที่เป็นเรือคู่ลาก
5.1.5 เรื อ ประมงจะต้ อ งส่ งสมุ ด บั น ทึ ก ทำการประมง (Fishing Logbook) ตามข้ อ 4.4
ให้กับกรมประมงตามวงรอบเวลาที่กรมประมงกำหนด
5.2 กรมประมง
5.2.1 เมื่อได้รับข้อมูลการขออนุญาตตามข้อ 5.1.1 แล้ว ส่งข้อความแจ้งผลการพิจารณา
กลับ รูปแบบตามข้อ 4.5
5.2.3 สามารถส่งข้อความตามข้อ 4.8 ไปยังเรือประมงและเรือขนถ่ายฯที่กำหนดได้
5.3 ในการส่ งข้อมูล ทั้งหมดที่กล่ าวในข้อนี้ แต่ละครั้งของการส่ ง กำหนดให้ มี ID (identification)
เป็นค่าที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในการส่งแต่ละครั้ง ตามที่กำหนดในข้อ 4.12
5.4 ทั้งเรือประมง เรือขนถ่ายฯ และกรมประมง เมื่อได้รับข้อมูลใดใดแล้ว ต้องตอบกลับแจ้งการได้รับข้อมูลนั้น
(acknowledgement) ไปยั งผู้ ส่ งในรู ปแบบตามข้ อ 4.9 โดยอั ตโนมั ติ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศตามข้ อ 3.1
จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

5.4.1 ในการส่ งข้ อมู ล ให้ บั นทึ ก ID ของข้ อมู ลที่ ส่ งพร้อมเนื้ อหาของข้ อมู ลนั้ น โดยต้ องสามารถ
นำมาแสดงค่าในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
5.4.2 เมื่อส่งแล้ว ให้ระบุว่ามีการส่งข้อมูล พร้อมทั้ง ID ของข้อมูลที่ส่ง
5.4.3 เมื่อได้รับการตอบกลับ ให้ระบุว่า ผู้รับได้รับข้อมูลพร้อมทั้ง ID ของข้อมูลนั้น
5.4.4 ในการรับข้อมูล ให้แสดง ID ของข้อมูลที่ได้รับ และนำเสนอเนื้อหาของข้อมูลนั้นใน
รูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน และเมื่อมีการตอบกลับแจ้งการได้รับข้อมูลตามข้อ 5.4 แล้ว ให้แสดง
ให้ผู้ใช้เห็นอย่างเด่นชัดว่าได้รับการตอบรับการได้รับข้อมูลนั้น พร้อมทั้ง ID ของข้อมูลที่ได้รับแล้ว
5.5 ในการส่ งข้อ มู ล ทุ กครั้ ง ต้ อ งส่ งเวลาปั จจุ บั น (timestamp) จากอุ ป กรณ์ VMS หรืออุ ป กรณ์
สื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือมาพร้อมกันด้วยเสมอ
5.6 ข้อมู ลทั้งหมดที่รับ ส่งตามมาตรฐานฯนี้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศตามข้อ 3.1 ต้องบันทึ ก
(logging) เก็ บ ไว้ในรู ป แบบที่ ก ำหนดในข้ อ 4. ตามที่ ได้ รับ ส่ งจริง ให้ ส ามารถตรวจสอบย้ อ นหลั งได้ เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
5.7 เวลาในทุกรายการข้อมูลใช้เป็น UTC
5.8 ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในข้ อ 3.1 สามารถรับ ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ วั น เวลา Latitude
Longitude ทิ ศทางและความเร็ ว แบบเวลาจริง (real time) จากอุป กรณ์ VMS หรืออุป กรณ์ สื่ อสารผ่ าน
ดาวเทียมบนเรือได้ตลอดเวลา
5.9 ในการส่ งข้อมูลสมุดบั นทึกการทำประมง (fishing logbook) ตามข้อ 4.4 ทุกครั้ง จะต้องส่ งข้อมูล
ของการใช้ เครื่ องมื อทำการประมง ได้ แก่ การเริ่ มต้ นใช้ งานหรื อเลิ กใช้ งานเครื่ องมื อทำการประมงทั้ งหมด
ตลอดห้วงเวลาที่ระบุในสมุดบันทึกการทำประมง ตามข้อ 4.1.1 ของมาตรฐานระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีรายละเอียดตาม ผนวก ค ของมาตรฐานระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการสอบทานความ
สอดคล้องของกิจกรรมการทำการประมงที่บันทึกในระบบตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์กับข้อมูลในสมุดบันทึก
การทำประมง
5.10 การส่งข้อความตามข้อ 4.8 ต้องสามารถนำเสนอใน user interface เป็นลำดับของข้อความ
ที่ส่งไปมาโต้ตอบในรูปแบบของ chat room (ห้องสนทนา) ได้
6. มาตรฐานของผู้ให้บริการระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ให้บริการฯ จะต้องมีคุณสมบัติและ/หรือดำเนินการดังต่อไปนี้
6.1 ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกันกับระบบ VMS
6.2 จากข้อกำหนดในข้อ 5. ให้ผู้ให้บริการดำเนินการดังนี้
6.2.1 แสดงวิธีการนำเข้าข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ ของข้อ 5. ในรูปแบบที่สะดวกต่อผู้ใช้งาน
(user friendly)
6.2.2 แสดงผลการจั ด ข้ อ มู ล ที่ ป้ อ นในข้ อ 6.2.1 ให้ เป็ น ข้ อ ความที่ มี รู ป แบบเฉพาะ
(preformatted text message) ตามที่กำหนดในข้อ 4. อย่างอัตโนมัติ
6.2.3 แสดงการส่งข้อความที่มีรูปแบบเฉพาะในข้อ 6.2.2 ผ่านอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์
สื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบเดียวกันกับที่ดำเนิน การในเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำมายังกรมประมง
และแสดงข้อความตอบกลับเมื่อข้อมูลนั้นถึงกรมประมงเรียบร้อยแล้ว
6.2.4 แสดงผลการจั ด ข้ อ ความที่ มี รู ป แบบเฉพาะจากข้ อ 6.2.3 ที่ ได้ รั บ ที่ กรมประมง
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

6.2.5 แสดงการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ (log) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังตามข้อ 5.6
ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
6.3 ผู้ให้บริการจะต้องรับประกันความพร้อมใช้งาน (availability) ของการสื่อสารข้อมูลผ่านอุปกรณ์ VMS
หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือ และการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 3.1 ในระดับ
เดียวกันกับระบบติดตามเรือ (VMS)
6.4 ผู้บ ริการต้องจัดให้ มีช่องทาง (communication channel) การส่งข้อความที่มีรูปแบบเฉพาะ
จากกรมประมงไปยังอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่กำหนด
โดยเลขทะเบียนเรือได้

ผนวก ก ข้อกำหนดการจัดรูปแบบข้อมูล
การจัดรูปแบบข้อมูลต่างๆในมาตรฐาน ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้
1. Latitude และ Longitude ของตำบลที่ ให้ใช้เป็นองศาทศนิยมอย่างน้อย 4 ตำแหน่งในกรณีที่เป็น 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 ปีคริสต์ศักราช 2 หลักท้าย วางเรียงติดกัน
ตามลำดับ เช่น 230217
2.2 เวลา ให้ใช้รูปแบบชั่วโมง 2 หลัก (00-23) นาที 2 หลัก วางเรียงติดกันตามลำดับ เช่น 1530
2.3 วันเวลา ใช้รูปแบบตามข้อ 2.2 ต่อด้วยรูปแบบตามข้อ 2.1 วางเรียงติดกัน เช่น 1530230217
3. รหัสประเทศรูปแบบ 3 ตัวอักษร ให้อ้างอิงตาม 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. รหัสสัตว์น้ำ
4.1 รหั สสั ตว์ น้ ำรู ป แบบ 3 ตั วอั กษร ให้ อ้ างอิ งตามตารางใน 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 Measures ปี 2013
4.2 รหัสสัตว์น้ำตาม URL https://www4.fisheries.go.th/standard/fishcode.pdf
4.3 ในกรณีที่ไม่มีรหัสสัตว์น้ำตามข้อมูลอ้างอิงในข้อ 4.1 และ 4.2 ให้ใช้ 0 (เลขศูนย์อารบิก) แล้ว
ตามด้วยชื่อสัตว์น้ำเป็นอักษรภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีช่องว่าง เช่น 0NewlyFoundFish
4.4 รหัสสัตว์น้ำที่กรมประมงจะประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5. รหัสท่าเรือ
5.1 รหั สท่ าเรื อรู ป แบบ 8-10 ตั วอั กษรและ/หรื อตั วเลข ประกอบด้ วยรหั สท่ าเรื อ 5-7 ตั วอั กษร
และ/หรือตัวเลขตาม Designated Ports ใน website ของ IOTC ตาม URL
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/compliance/Designated_Ports_20161031.xls

หรือใช้รหัสท่าเรือเพิ่มเติมดังนี้
ท่าเรือ KOODDOO ประเทศมัลดีฟส์ ใช้รหัส KDDOO
ท่าเรือ FUNADDOO ประเทศมัลดีฟส์ ใช้รหัส FNDOO
ท่าเรือ MAANDHOO ประเทศมัลดีฟส์ ใช้รหัส MNHOO
ท่าเรือ HOADEDHDHOO ประเทศมัลดีฟส์ ใช้รหัส HDHOO
ท่าเรือ ตันหยง มานิต ประเทศมาเลเซีย ใช้รหัส TYMANIT
แล้วต่อด้วยรหัสประเทศตามข้อ 3. โดยไม่ต้องมีช่องว่าง เช่น THBKK5THA
5.2 ในกรณีที่ไม่ มีท่าเรือตามข้อมูลอ้างอิงในข้อ 5.1 ให้ ใช้ 0 (เลขศูนย์อารบิก) แล้วตามด้วยชื่อท่าเรือ
เป็นอักษรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยรหัสประเทศตามข้อ 3. โดยไม่ต้องมีช่องว่าง เช่น 0TaruamaiTHA
5.3 รหัสท่าเรือที่กรมประมงจะประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6. รหั สพื้ นที่ ทำการประมงของ FAO ใช้ เลข 2 หลั กตาม FAO Major Fishing Areas for Statistical Purposes
ตาม URL ต่อไปนี้ http://www.fao.org/3/a-az126e.pdf

7. รหัสลักษณะของสัตว์น้ำ (Type of Product) ให้ใช้รหัส 2 ตัวอักษรดังนี้
7.1 รหั ส ที่ อ้ า งอิ ง ตาม Table 33: Types of fish processing known to the IOTC ในเอกสาร
Guidelines for the reporting of fisheries statistics to the IOTC
7.2 รหัส Type of Product ของ IOTC ตามข้อ 8.
8. รหัส Type of Product ของ IOTC ใช้รหัส 2 ตัวอักษรดังนี้
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
9. รูปแบบการเก็บรักษา (Type of Preservation) ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง ดองน้ำแข็ง (ice)
2 หมายถึง ห้องเก็บความเย็นอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง -30°C (cold storage between 0°C and -30°C)
3 หมายถึง ห้องเก็บความเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า -30°C (cold storage below -30°C)
4 หมายถึง ระบบ brine
5 หมายถึง Refrigerated sea water
6 หมายถึง ไม่มี
10. ให้จัดข้อมูลเรียงตามลำดับข้อ โดยใช้เครื่องหมายคั่นข้อมูลดังนี้
10.1 ใช้เครื่องหมาย comma (,) คั่นข้อมูลแต่ละข้อ
10.2 ใช้ เครื่ อ งหมาย semicolon (;) คั่ น รายการข้ อ มู ล แต่ ล ะรายการในข้ อ นั้ น เรี ย งตามลำดั บ
ในกรณีที่รายการมีรายการย่อยให้ เรียงรายการย่อยแต่ละตัวคั่นด้วย semicolon และปิดท้ายรายการย่อย
สุดท้ายด้วย slash (/) แทน semicolon
10.3 เมื่อจบรายการย่อยสุดท้าย ให้ใช้ comma คั่นข้อมูลในข้อต่อไป ตามข้อ 9.1
10.4 ไม่ต้องมีเครื่องหมายปิดท้ายรายการสุดท้าย
11. ข้อมูลที่เป็น null (ไม่มีข้อมูล) ให้ใช้เครื่องหมายคั่นตามที่กำหนดในข้อ 10. ติดกัน โดยไม่ต้องมีช่องว่าง (ดูตัวอย่าง)
ตัวอย่าง การจัดเรียงข้อมูลตามรายดังต่อไปนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลมีค่าเป็น 8
1. ทะเบียนเรือ: 123456789
2. ท่าขนถ่ายสัตว์น้ำ: null (ไม่มีข้อมูล)
3. Latitude: 2.3487 S
4. Longitude: 99.3581 E
5. รายการสัตว์น้ำประกอบด้วย
5.1 ชนิดสัตว์น้ำ
5.2 ปริมาณเป็นตัน

5.3 รายการย่อยเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการจับ ประกอบด้วย
5.3.1 เวลาเริ่มจับ
5.3.2 ระยะเวลาในการจับ เป็นชั่วโมง
ชนิดสัตว์น้ำ

ปริมาณ (ตัน)

เวลาที่ใช้ในการจับ

ปลากะพงแถบน้ำเงิน

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. หมายเลขประชาชนของผู้ควบคุมเรือ: 1234567890123
7. บริเวณทำการประมง: null (ไม่มีข้อมูล)
8. วันเวลา: 15 มกราคม 2560
เมื่อใช้รหัสสัตว์น้ำตามข้อ 4. ในผนวกนี้ จัดเป็นข้อมูลได้ดังนี้
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 คำขออนุญาตทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลนี้มีค่าเป็น 1
1. หมายเลขทะเบียนเรือส่งสัตว์น้ำ (เรือประมง หรือเรือขนถ่าย)
2. หมายเลขทะเบียนเรือรับสัตว์น้ำ (เรือขนถ่าย)
3. วันเวลาที่จะเริ่มทำการขนถ่ายฯ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.3
4. จำนวนวันที่ใช้ในการขนถ่าย
5. Latitude ของตำบลที่ที่จะทำการขนถ่าย (ทั้งในทะเลและที่ท่า) ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
6. Longitude ของตำบลที่ที่จะทำการขนถ่าย (ทั้งในทะเลและที่ท่า) ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
7. ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายที่ท่า ให้ใช้รหัสท่าเรือตาม ผนวก ก ข้อ 5. ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายในทะเลให้มีค่า
เป็น Null (ไม่มีข้อมูล)
8. Latitude ของตำบลที่ที่ทำการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ในกรณีที่เรือส่งสัตว์น้ำเป็นเรือขนถ่าย ให้
ข้อมูลนี้เป็น null (ไม่มีข้อมูล)
9. Longitude ของตำบลที่ที่ทำการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ในกรณีที่เรือส่งสัตว์น้ำเป็นเรือขนถ่าย ให้
ข้อมูลนี้เป็น null (ไม่มีข้อมูล)
10. รายการขนถ่าย ประกอบด้วย
10.1 ชนิดสัตว์น้ำที่จะทำการขนถ่าย ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก ข้อ 4.
10.2 น้ำหนักของสัตว์น้ำที่จะทำการขนถ่ายเป็นกิโลกรัม
หมายเหตุ
- การขนถ่าย หมายถึง การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือสู่เรือเท่านั้น สามารถเป็นได้ทั้งการขนถ่ายในทะเล และการ
ขนถ่ายที่ท่า
- ข้อ 7. ถ้าเป็น Null จะเป็นการขนถ่ายในทะเล ถ้ามีค่าอย่างอื่น จะเป็นการขนถ่ายที่ท่า

ผนวก ค รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำ (Transshipment Declaration)
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบในผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลนี้มีค่าเป็น 2
1. หมายเลขทะเบียนเรือส่งสัตว์น้ำ (เรือประมง หรือเรือขนถ่าย)
2. หมายเลขทะเบียนเรือรับสัตว์น้ำ (เรือขนถ่าย)
3. วันเดือนปีที่ได้ทำการขนถ่าย ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.1
4. จำนวนวันที่ใช้ในการขนถ่าย
5. Latitude ของตำบลที่ที่ได้ทำการขนถ่าย (ทั้งในทะเลและที่ท่า) ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
6. Longitude ของตำบลที่ที่ได้ทำการขนถ่าย (ทั้งในทะเลและที่ท่า) ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
7. ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายที่ท่า ให้ใช้รหัสท่าเรือตาม ผนวก ก ข้อ 5. ในกรณีที่เป็นการขนถ่ายในทะเลให้มีค่า
เป็น Null
8. รายการสัตว์น้ำที่ได้ขนถ่าย ประกอบด้วย
8.1 ชนิดสัตว์น้ำที่ได้ทำการขนถ่าย ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก ข้อ 4.
8.2 น้ำหนักสัตว์น้ำที่ขนถ่ายเป็นกิโลกรัม
8.3 ลักษณะของสัตว์น้ำตามผนวก ก ข้อ 7.
8.3 รูปแบบการเก็บรักษาใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 9.
หมายเหตุ
- การขนถ่าย หมายถึง การขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือสู่เรือเท่านั้น สามารถเป็นได้ทั้งการขนถ่ายในทะเล
และการขนถ่ายที่ท่า
- การรับสัตว์น้ำ หมายถึง การนำสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสู่เรือ
- การส่งสัตว์น้ำ หมายถึง การนำสัตว์น้ำออกจากเรือขึ้นสู่ท่า
- ข้อ 6. ถ้าเป็น Null จะเป็นการขนถ่ายในทะเล ถ้ามีค่าอย่างอื่น จะเป็นการขนถ่ายที่ท่า

ผนวก ง รายงาน Annex II : IOTC Transshipment Declaration
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบในผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลนี้มีค่าเป็น 3
1. หมายเลขทะเบียนเรือส่งสัตว์น้ำ ถ้าเป็นเรือต่างชาติ ให้ใช้ 0 และให้ส่งข้อมูลข้อ 7. ด้วย
2. หมายเลขทะเบียนเรือรับสัตว์น้ำ ถ้าเป็นเรือต่างชาติ ให้ใช้ 0 และให้ส่งข้อมูลข้อ 7. ด้วย
3. เวลาออกเรือ (Departure) ใช้เวลาตามที่กำหนดใน ผนวก ก ข้อ 2.3
4. เวลากลับ (Return) ใช้เวลาตามที่กำหนดใน ผนวก ก ข้อ 2.3
5. น้ำหนักเป็นกิโลกรัมของ 1 หน่วยภาชนะ (เช่น ตะกร้า หรือ กล่อง) ที่ใช้บรรจุสัตว์น้ำขณะขนถ่าย เช่น 20
หมายถึงมีการเก็บสัตว์น้ำภาชนะ มีน้ำหนักสัตว์น้ำภาชนะละ 20 กก. ถ้าค่านี้ถูกระบุเป็น 0 ค่าในข้อ 6.3.2
จะหมายถึงน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
6. รายการขนถ่าย (Location of Transshipment)
6.1 ชนิดสัตว์น้ำที่ขนถ่าย ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก ข้อ 4.
6.2 ท่าเรือที่ขนถ่าย ให้ใช้รหัสท่าเรือตาม ผนวก ก ข้อ 5.
6.3 รายการย่อย Type of product ประกอบด้วย
6.3.1 รหัส Type of Product ของ IOTC ตาม ผนวก ก ข้อ 8.
6.3.2 จำนวนภาชนะตามที่ระบุในข้อ 4. ถ้าค่าในข้อ 4. เป็น 0 ให้ใช้น้ำหนั กเป็นกิโลกรัม
แทนจำนวนภาชนะ เช่น GG;20;FL;30;RD;50
6.4 เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolon และเมื่อจบรายการย่อย
สุดท้าย ให้ใช้ comma คั่นข้อมูลในข้อ 7. ต่อไปในกรณีที่ ไม่มีข้อมูลในข้อ 7. ให้จบโดยไม่มีเครื่องหมายปิด
ท้ายใดๆ
7. ถ้าเรือในข้อ 1. หรือข้อ 2. ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเรือต่างชาติ ต้องส่งข้อมูลของเรือต่างชาตินั้นด้วย ดังนี้
7.1 ชื่อเรือ
7.2 สัญชาติเรือ ใช้รหัสประเทศตาม ผนวก ก ข้อ 3.
7.3 ทะเบียนเรือของประเทศเจ้าของธง
7.4 หมายเลขทะเบียน IOTC

ผนวก จ สมุดบันทึกทำการประมง
มีรายละเอียดแบ่งเป็นข้อมูลหลักข้อ 0. ถึงข้อ 14. และข้อมูลเฉพาะตามประเภทเครื่องมือทำการประมงให้จัด
ข้อมูลตามรูปแบบในผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลนี้ มีค่าดังนี้
41 สำหรับเครื่องมืออวนลาก
42 สำหรับเครื่องมืออวนลอย
43 สำหรับเครื่องมืออวนล้อม
1. หมายเลขทะเบียนเรือประมง
2. ให้ใช้ค่าดังนี้
0 ในกรณี ที่ค่าในข้อ 3. ถึงข้อ 12. ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากค่าที่ส่ งไปแล้ ววงรอบก่อนหน้านี้ แล้ วให้ ข้ามไป
ที่ข้อ 13. หากค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ค่า ให้ข้ามไปข้อ 3. แล้วจัดข้อมูลเรียงต่อไปตามลำดับ
1 ในกรณีที่ไม่มีการทำการประมงในห้วงเวลาที่รายงาน แล้วให้จบข้อความไม่ต้องรายงานต่อ
3. หมายเลขประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ควบคุมเรือ (captain)
4. หมายเลขประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้รายงาน (reporting person)
5. จำนวนลูกเรือ
6. วันที่ออกทำการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.1
7. ประเทศท่าเทียบเรือที่ออกใช้รหัสประเทศตาม ผนวก ก
8. วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.1
9. ประเทศท่าเทียบเรือที่จอดใช้รหัสประเทศตาม ผนวก ก
10. รูปแบบการเก็บรักษาใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 9.
11. รูปแบบการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเก็บรักษาบนเรือ (type of processing) ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง สัตว์น้ำเก็บแยกชนิด (สำหรับเครื่องมืออวนลาก)
2 หมายถึง สัตว์น้ำเก็บรวม (สำหรับเครื่องมืออวนลาก)
3 หมายถึง สัตว์น้ำเก็บทั้งตัว (non, round) (สำหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม)
4 หมายถึง ตัดเหงือก ควักไส้ (gilled and gutted) (สำหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม)
5 หมายถึง ตัดหัว ควักไส้ (headed and gutted) (สำหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม)
6 หมายถึง ตัดหัวและครีบ (headed and caudal peduncle-off) (สำหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม)
7 หมายถึง ตัดหัวและหาง (headed and tailed) (สำหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม)
8 หมายถึง ตัดเหงือก ควักไส้ (fish loins) (สำหรับเครื่องมืออวนลอยและอวนล้อม)
12. พื้นที่ทำการประมง ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึงมหาสมุทรแปซิฟิก
2 หมายถึงมหาสมุทรอินเดีย
3 หมายถึงมหาสมุทรแอนตาร์กติก
13. รายการการทำประมงประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือทำประมงแต่ละครั้ง ดังนี้
13.1 วันที่ทำการประมง ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.1
13.2 Latitude ของตำบลที่เริ่มใช้อวน ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
13.3 Longitude ของตำบลที่เริ่มใช้อวน ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก

13.4 Latitude ของตำบลที่สิ้นสุดการใช้อวน ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
13.5 Longitude ของตำบลที่สิ้นสุดการใช้อวน ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก
13.6 เวลาเริ่มใช้เครื่องมือทำประมง ใช้เวลาตามรูปแบบใน ผนวก ก ข้อ 2.2
13.7 หมายเลขห้องเก็บสัตว์น้ำ (storage room)
13.8 รายการย่อยของสัตว์น้ำที่จับได้ในการใช้เครื่องมือครั้งนั้น ประกอบด้วย
13.8.1 ชนิดของสัตว์น้ำ ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก
13.8.2 น้ำหนักของสัตว์น้ำเป็นตัน เฉพาะสำหรับเครื่องมืออวนลากเป็นกิโลกรัม
13.8.3 การเก็บหรือทิ้งสัตว์น้ำ ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง เก็บสัตว์น้ำในรายการย่อยนี้ไว้ในเรือ
2 หมายถึง ทิ้งสัตว์น้ำในรายการย่อยนี้ออกจากเรือกลับสู่ทะเล
13.9 เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolon เว้นเมื่อจบรายการย่อยสุดท้าย
ให้ใช้ comma คั่นข้อมูลในข้อต่อไป
14. ให้เพิ่มข้อมูลเฉพาะตามเครื่องมือทำประมงแต่ละประเภทดังนี้
เฉพาะเครื่องมืออวนลาก ให้เพิ่มข้อมูลต่อจากข้อ 13.9 ดังนี้
0) ให้มีค่าเป็น 0 หากค่าในข้อ 1) ถึง 6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ส่งไปแล้ววงรอบก่อนหน้านี้ แล้ว
ให้ข้ามไปที่ข้อ 7) หากค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ค่า ให้ข้ามไปข้อ 1) แล้วจัดข้อมูลเรียงต่อไป
ตามลำดับ
1) หมายเลขอวน เป็นเลขอารบิก 3 หลัก
2) ขนาดตาอวนก้นถุง เป็นเซนติเมตร
3) อวนยกสูง เป็นเมตร
4) ช่วงความลึกที่ทำประมง เป็นเมตร
5) ปริมาณอวนที่สูญหายขณะทำประมง เป็นเมตร
6) ลักษณะเนื้ออวน ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง เชือกไนล่อนแบบด้ายถัก
2 หมายถึง เชือกในล่อนแบบเส้นเดียว
3 หมายถึงอื่นๆ (ไม่ต้องระบุ)
7) รายการการทำประมงที่สอดคล้องกับรายการในข้อ 13.ประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือทำประมง
แต่ละครั้งดังนี้ (จำนวนรายการในข้อนี้ต้องเท่ากันกับจำนวนรายการในข้อ 13.)
7.1) เวลากู้อวน ใช้เวลาตามรูปแบบใน ผนวก ก ข้อ 2.2
7.2) น้ำหนักสัตว์น้ำเททิ้ง เป็นกิโลกรัม
7.3) เรือที่เก็บรักษาสัตว์น้ำในการลงเครื่องมือครั้งนั้ น ในกรณีเป็นเครื่องมืออวนลากคู่ (กรณีลากเดี่ยว
ให้ข้ามข้อนี้ไป)
1 หมายถึง เรือหลัก
2 หมายถึง เรือรอง
เฉพาะเครื่องมืออวนลอย ให้เพิ่มข้อมูลต่อจากข้อ 13.9 ดังนี้
0) ให้มีค่าเป็น 0 หากค่าในข้อ 1) ถึง 5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ส่งไปแล้ววงรอบก่อนหน้านี้
แล้วให้ข้ามไปที่ข้อ 6) หากค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ค่า ให้ข้ามไปข้อ 1) แล้วจัดข้อมูลเรียง
ต่อไปตามลำดับ

1) หมายเลขอวน เป็นเลขอารบิก 3 หลัก
2) ความยาวของอวนลอย เป็นเมตร
3) ความสูงของอวน เป็นเมตร
4) ขนาดตาอวน เป็นเซนติเมตร
5) ลักษณะเนื้ออวนใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง เชือดไนล่อนแบบด้ายถัก
2 หมายถึง เชือกในล่อนแบบเส้นเดียว
3 หมายถึงอื่นๆ (ไม่ต้องระบุ)
6) รายการการทำประมงที่สอดคล้องกับรายการในข้อ 13. ประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือทำ
ประมงแต่ละครั้งดังนี้ (จำนวนรายการในข้อนี้ต้องเท่ากันกับจำนวนรายการในข้อ 13.)
6.1) ความลึก เป็นเมตร
6.2) ความยาวอวน เป็นเมตร
6.3) รายการย่อยของสัตว์น้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Discards) ประกอบด้วย
6.3.1) ชนิดของสัตว์น้ำ ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก
6.3.2) น้ำหนักของสัตว์น้ำ เป็นกิโลกรัม
6.4) เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolonเว้นรายการย่อยท้ายสุด
ไม่ต้องมีเครื่องหมายปิด
เฉพาะเครื่องมืออวนล้อม ให้เพิ่มข้อมูลต่อจากข้อ 13.9 ดังนี้
0) ให้มีค่าเป็น 0 หากค่าในข้อ 1) ถึง 9) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ส่งไปแล้ววงรอบก่อนหน้านี้
แล้วให้ข้ามไปที่ข้อ 10) หากค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ค่า ให้ข้ามไปข้อ 1) แล้วจัดข้อมูลเรียง
ต่อไปตามลำดับ
1) หมายเลขอวน เป็นเลขอารบิก 3 หลัก
2) ความยาวของอวนล้อม เป็นเมตร
3) ความลึกของอวนล้อม เป็นเมตร
4) จำนวนแพล่อปลาที่ปล่อย
5) วัสดุที่ใช้ประกอบแพใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง ถังพลาสติก
2 หมายถึง ทางมะพร้าว
3 หมายถึง อื่นๆ (ไม่ต้องระบุ)
6) ขนาดของแพ เป็นเมตร
7) การหาวัตถุลอยน้ำใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง มีการหาวัตถุลอยน้ำ
2 หมายถึง ไม่มีการหาวัตถุลอยน้ำ
8) การใช้เฮลิคอปเตอร์ ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง มีการใช้เฮลิคอปเตอร์
2 หมายถึง ไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์
9) จำนวนเรือลำอื่นที่ช่วยในการล้อมอวน เป็นลำ (0 หมายถึงไม่มีการใช้เรือลำอื่นที่ช่วยในการล้อมอวน)

10) รายการการทำประมงที่สอดคล้องกับรายการในข้อ 13. ประกอบด้วยข้อมูลการใช้เครื่องมือทำประมง
แต่ละครั้งดังนี้ (จำนวนรายการในข้อนี้ต้องเท่ากันกับจำนวนรายการในข้อ 13.)
10.1) กิจกรรมที่ปฏิบัติใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึงทำการประมง (Fishing set)
2 หมายถึงการหาแพ (FADs)
10.2) รูปแบบของฝูงปลา (Type of school) ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง ฝูงปลาอิสระ
2 หมายถึง ขอนไม้
3 หมายถึง แพล่อปลาอิสระ
4 หมายถึง ฝูงโลมา
5 หมายถึง ฉลาม
6 หมายถึง วาฬ
7 หมายถึงอื่นๆ (ไม่ต้องระบุ)
10.3) อุณหภูมิผิวน้ำ เป็นองศาเซลเซียส
10.4) เวลากู้อวนเสร็จ ใช้เวลาตามรูปแบบใน ผนวก ก
10.5) รายการย่อยของสัตว์น้ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Discards) ประกอบด้วย
10.5.1) ชนิดของสัตว์น้ำ ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก
10.5.2) น้ำหนักของสัตว์น้ำ เป็นกิโลกรัม
10.6) เมื่อจบแต่ละรายการย่อยให้ใช้เครื่องหมาย slash (/) แทนsemicolon เว้นรายการย่อย
ท้ายสุดไม่ต้องมีเครื่องหมายปิด

ผนวก ฉ คำขออนุญาตทำการรับหรือส่งสัตว์น้ำ (Request for Loading/Landing)
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลนี้มีค่าเป็น 4
1. หมายเลขทะเบียนเรือที่จะรับหรือส่งสัตว์น้ำ
2. การรับหรือส่งสัตว์น้ำ ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง รับสัตว์น้ำ
2 หมายถึง ส่งสัตว์น้ำ
3. วันเวลาที่จะเริ่มทำการรับหรือส่งสัตว์น้ำ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.3
4. จำนวนวันที่ใช้ในการรับส่งสัตว์น้ำ
5. ท่าเรือที่จะรับหรือส่งสัตว์น้ำ ให้ใช้รหัสท่าเรือตาม ผนวก ก ข้อ 5.
6. รายการสัตว์น้ำที่จะรับหรือส่ง (ประมาณการ) ประกอบด้วย
6.1 ชนิดสัตว์น้ำ ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก ข้อ 4.
6.2 น้ำหนักสัตว์น้ำ เป็นกิโลกรัม
หมายเหตุ
- การรับสัตว์น้ำ หมายถึง การนำสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสู่เรือ
- การส่งสัตว์น้ำ หมายถึง การนำสัตว์น้ำออกจากเรือขึ้นสู่ท่า

ผนวก ช รายงานการรับหรือส่งสัตว์น้ำ (Loading/Landing Declaration)
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของรายการข้อมูลนี้มีค่าเป็น 6
1. หมายเลขทะเบียนเรือที่ได้รับหรือส่งสัตว์น้ำ
2. การรับหรือส่งสัตว์น้ำ ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง รับสัตว์น้ำ
2 หมายถึง ส่งสัตว์น้ำ
3. วันเดือนปีที่รับหรือส่งสัตว์น้ำ ใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 2.1
4. จำนวนวันที่ใช้ในการรับหรือส่งสัตว์น้ำ
5. ท่าเรือที่ได้ทำการรับหรือส่งสัตว์น้ำ ให้ใช้รหัสท่าเรือตาม ผนวก ก ข้อ 5.
6. รายการสัตว์น้ำที่รับหรือส่งไปแล้ว ประกอบด้วย
6.1 ชนิดสัตว์น้ำ ใช้รหัสสัตว์น้ำตาม ผนวก ก ข้อ 4.
6.2 น้ำหนักสัตว์น้ำ เป็นกิโลกรัม
6.3 ลักษณะของสัตว์น้ำตามผนวก ก ข้อ 7.
6.4 รูปแบบการเก็บรักษาใช้รูปแบบตาม ผนวก ก ข้อ 9.
หมายเหตุ
- การรับสัตว์น้ำ หมายถึง การนำสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสู่เรือ
- การส่งสัตว์น้ำ หมายถึง การนำสัตว์น้ำออกจากเรือขึ้นสู่ท่า

ผนวก ซ การส่งข้อความ (Free text)
การส่งข้อความ (free text) คือการส่งข้อความแบบไม่มีรูปแบบกำหนดตายตัวจากระบบฯในเรือมายัง
กรมประมง หรือจากกรมประมงไปยังระบบในเรือ ไม่มีการจำกัดความยาวของข้อความที่ส่ง หากข้อความที่ส่ง
มีความยาวเกิน กว่าที่ ร ะบบฯสามารถนำส่ งได้ในครั้งเดีย ว ให้ ระบบสามารถแบ่ งส่ งข้อความได้ต ามความ
เหมาะสม ในกรณีที่มีการแบ่งส่งข้อความ ต้องมีการระบุลำดับที่ของข้อความที่ถูกแบ่งส่งในข้อ 5. โดยให้ใช้เลข
0 สำหรับข้อความสุดท้ายเสมอ (ถ้าไม่มีการแบ่งส่ง ข้อความเดียวที่ส่งจะมีลำดับที่เป็น 0) ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน
ผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
0. ชนิดของข้อมูล คือการการส่งข้อความสั้น ใช้ค่า 13
1. ID ของข้อความลำดับที่ 1 ที่ถูกแบ่งส่ง ในกรณีที่ไม่มีการแบ่งส่ง หมายถึง ID ของข้อความนี้เอง
2. หมายเลขทะเบียนเรือผู้ส่งข้อความ ถ้าผู้ส่งคือกรมประมงให้ใช้ DOF
3. หมายเลขทะเบียนเรือผู้รับข้อความ ถ้าผู้รับคือกรมประมงให้ใช้ DOF
4. ข้ อ ความสั้ น ที่ ต้ อ งการส่ ง ให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล 1 Byte ต่ อ 1 ตั ว อั ก ษร ตามรหั ส ตั ว อั ก ษร TIS-620
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 620-2533) ในกรณีที่ในข้อความที่ส่งมีเครื่องหมาย “,” (Comma) ให้ใช้
เครื่ อ งหมาย “;” (Semicolon) แทน ในกรณี ที่ ใ นข้ อ ความที่ ส่ ง มี เครื่ อ งหมาย “;” (Semicolon) ให้ ใช้
เครื่องหมาย “;;” (Semicolon ติดกัน 2 ตัว) แทน และไม่อนุญาตให้ข้อความที่ส่งมี “;;” (Semicolon ติดกัน 2 ตัว)
5. ลำดับที่ของข้อความที่ถูกแบ่ง ให้ใช้ 0 เพื่อบอกการเป็นข้อความสุดท้ายที่ถูกแบ่งส่ง หรือเมื่อเป็น
ข้อความเดียวกรณีไม่มีการแบ่งส่ง
ตัวอย่างที่ 1 ระบบสามารถส่งข้อความนี้ได้ในครั้งเดียว
“การส่งข้อความ (free text) คือการส่งข้อความแบบไม่มีรูปแบบกำหนด”
สามารถส่งได้ดังนี้
13,1234567891030010117cdfg,123456789,DOF, ก ารส่ งข้ อ ค ว าม (free text) คื อ ก ารส่ ง
ข้อความแบบไม่มีรูปแบบกำหนด,0
ตัวอย่างที่ 2 ระบบไม่สามารถส่งได้ในครั้งเดียว และได้แบ่งส่งเป็น 3 ข้อความ
“การส่งข้อความ (free text) คือการส่งข้อความแบบไม่มีรูปแบบกำหนดตายตัวจากระบบฯในเรือ
มายั งกรมประมง หรื อจากกรมประมงไปยังระบบในเรือ ไม่ มีก ารจำกัด ความยาวของข้อ ความที่ ส่ ง หาก
ข้อความที่ส่งมี” สามารถส่งได้ดังนี้
13,1234567891030010117cdfg,123456789,DOF,ก า ร ส่ งข้ อ ค ว า ม (free text) คื อ ก า ร ส่ ง
ข้อความแบบไม่มีรูปแบบกำหนด,1
13,1234567891030010117cdfg,123456789,DOF,ตั ว จากระบบฯในเรื อ มายั งกรมประมง หรื อ
จากกรมประมงไปยังระบบ,2
13,1234567891030010117cdfg,123456789,DOF,ในเรื อ ไม่ มี การจำกั ดความยาวของข้ อความที่ ส่ ง
หากข้อความที่ส่งมี,0

ผนวก ฌ ผลการพิจารณาคำขออนุญาต
ผลการพิจารณาคำขออนุญาตทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ คำขออนุญาตทำการรับหรือส่งสัตว์น้ำ และคำขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขนถ่ายหรือรับส่งสัตว์น้ำ ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลำดับ
ดังนี้
0. ชนิดของข้อมูลคือการแจ้งผลการพิจารณา ใช้ค่า 5
1. ID (ตามที่กำหนดในข้อ 4.12) ของข้อมูลคำขออนุญาตที่อ้างถึง
2. รหัสผลการพิจารณา ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง อนุญาต
2 หมายถึง ไม่อนุญาต
3 หมายถึ ง ข้ อมู ลที่ ได้ รั บไม่ สามารถพิ จารณาได้ ให้ แก้ ไขข้ อมู ล แล้ วเริ่มต้ นกระบวนการตามข้ อ 5.1.1
ใหม่อีกครั้ง
3. สาเหตุที่ไม่อนุญาต (ในกรณีที่ค่าในข้อ 2. มีค่าเป็น 2) ให้ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง สัตว์น้ำไม่สอดคล้องกับเครื่องมือทำการประมง
2 หมายถึง สัตว์น้ำเป็นสัตว์น้ำที่ได้รับความคุ้มครอง
3 หมายถึง สัตว์น้ำไม่สอดคล้องกับสมุดบันทึกทำการประมง
4 หมายถึง ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่ามีการทำประมงในพื้นที่หวงห้าม เช่น เขต EEZ ของประเทศต่างๆ
หรือ sensitive areas
5 หมายถึง ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่าเป็นการทำประมงผิดกฎหมาย
6 หมายถึง ตรวจพบหรือได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมผิดปกติในกิจกรรมประมง
7 หมายถึง การขนถ่ายที่ขออนุญาตนี้ ไม่สอดคล้องกับแผนการขนถ่ายที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
8 หมายถึง เวลาของการขออนุญาตขนถ่ายไม่เป็นไปตามที่กรมประมงประกาศกำหนด
9 หมายถึง ปริมาณที่ขออนุญาตขนถ่ายเกินศักยภาพของเรือที่รองรับได้
10 หมายถึง เป็นการรับสัตว์น้ำจากเรือประมง ที่มีปริมาณสัตว์น้ำเกินกว่าศักยภาพการจับ/เก็บรักษา
ของเรือประมงนั้น

ผนวก ญ คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขนถ่ายหรือรับส่งสัตว์น้ำ
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก เรียงตามลำดับดังนี้
1. กรณีเป็นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขนถ่ายฯ ให้ใช้ชนิดข้อมูลเป็น 01 และกรณีเป็นการ
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับและส่งฯ ให้ใช้ชนิดข้อมูลเป็น 04
2. ID (ตามที่กำหนดในข้อ 4.12) ของข้อมูลการขออนุญาตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
3. ระยะเวลาทั้งหมดที่จะขออนุญาต เป็นจำนวนวัน
4. สาเหตุในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขนถ่ายสัตว์น้ำ ใช้ค่าดังนี้
1 หมายถึง สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติทำให้การขนถ่ายล่าช้า เช่น คลื่นลมแรง
2 หมายถึง สัตว์น้ำไม่พร้อมขนถ่ายหรือรับส่ง
3 หมายถึง ลำดับของการเข้ารับสัตว์น้ำล่าช้า
4 หมายถึง ลูกเรือไม่พร้อมปฏิบัติงาน
5 หมายถึง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์บนเรือขัดข้อง

มาตรฐานระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
๑. กล่าวนา
ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) เป็นระบบที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในการที่จะนาเอาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทาการประมงและการ
ขนถ่ายรับ ส่ งสัตว์นาที่ได้จ ากอุป กรณ์ ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sensors) บนเรือประมงที่มีการ
เชื่อมต่อโดยตรงกับ เครื่องมือที่ใช้ในการทาการประมงและการขนถ่ายรับส่ งสั ตว์นาข้อมูลการใช้เครื่องมือ
ดั ง กล่ า วจะถู ก ยื น ยั น ด้ ว ยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเดิ น เรือ จากระบบติ ด ตามเรื อ (VMS) และข้ อ มู ล จากระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในรูปแบบภาพนิ่ง (snapshot) ส่งผ่านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียวแบบเวลา
จริงและการติดตามตรวจสอบภายหลังจากวิดีโอที่บันทึก และสัญญาณการตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์จาก
เครื่ องมือประมง กว้านและเครนบนเรื อประมงจะเป็ นอุป กรณ์ ตรวจจับ เพื่ อบ่ งชีถึงการเริ่ม ต้นและสิ นสุ ด
กิจกรรมการทาการประมงและการขนถ่ายรับส่งสัตว์นา
๒. ขอบเขตมาตรฐานระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๑ การรายงานกิจกรรมการทาประมงและการขนถ่ายรับส่งสัตว์นาโดยอัตโนมัติ และมีความถูกต้อง
โดยตรงจากแหล่งที่ต้นทางของข้อมูลที่แท้จริง
๒.๒ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการรายงานในระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
๒.๔ ข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
๓. คุณลักษณะระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
๓.๑ ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบหรืออุปกรณ์ดังต่อไปนี
๓.๑.๑ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศบนอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น คอมพิ ว เตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค หรืออุปกรณ์แท๊บเล็ทติดตังบนเรือประมงและเรือขนถ่ายฯ ที่สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจาก
ระบบฯ ในข้อ ๓.๒.๒ มาจัดรูปแบบ (format) ตามรายการข้อมูลในข้อ ๔. เพื่อทาการสื่อสารกับกรมประมง
ผ่านอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม (Fleet broadband) ที่มีติดตังอยู่แล้วในเรือประมงหรือ
เรือขนถ่ายฯ ตามข้อกาหนดในการรับและส่งข้อมูลในข้อ ๕. ตลอดจนการทาให้มีความสะดวกในการทางานต่อ
ผู้ใช้ในการเฝ้าติดตามข้อมูลที่รับส่งในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ
๓.๑.๒ ระบบตรวจจั บ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic sensors) ที่ ส ามารถส่ งสั ญ ญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) เพื่อระบุชีถึงการใช้และเลิกใช้เครื่องมือทาการประมงและเครื่องมือการ
ขนถ่ายรับส่งสัตว์นา ดังนี
๓.๑.๒.๑ สาหรับเรือประมง และเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น

๓.๑.๒.๑.๑ การตรวจจับการเปิด/ปิดฝาระวางเก็บสัตว์นาในเรือ สามารถใช้
อุปกรณ์ตรวจจับฯ ที่สามารถรับรู้การเคลื่อนตัวทางกายภาพของตัวฝาระวางฯของเรือขนถ่ายฯ ได้ทุกฝาระวาง
เช่น อุป กรณ์ ตรวจจั บ การเคลื่ อนไหวด้วยการสั มผัส การกดทับ การเข้าใกล้ การบดบังคลื่ นหรือแสง การ
เปลี่ยนแปลงของภาพฝาระวางฯ หรือวิธีการอย่างอื่น โดยอุปกรณ์ตรวจจับต้องสามารถส่งสัญญาณฯเพื่อบ่งชี
ถึงการเปิดและการปิดฝาระวางเก็บสัตว์นา
๓.๑.๒.๑.๒ การตรวจจับการทางานของกว้านหรือเครน สามารถใช้อุปกรณ์
ตรวจจับฯ ที่สามารถรับรู้การหมุนหรือการเคลื่อนตัวทางกายภาพของกว้านหรือแขนเครนของเรือทุกกว้านและ
ทุกเครนที่ถูกใช้ในกิจกรรมการประมงและการขนถ่ายฯ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยการสัมผัส
การเข้าใกล้ การบดบังคลื่นหรือแสง หรือวิธีการอย่างอื่น โดยอุปกรณ์ตรวจจับต้องสามารถส่งสัญญาณฯ เพื่อ
บ่งชีถึงการเริ่มต้นและการสินสุดการใช้งาน
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถใช้การตรวจจับฯ ตามวรรคแรก ส าหรับ เครื่องมื อ
ประมงได้ ให้ใช้ระบบอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) ติดตังไปกับเครื่องมือประมงใน
รูป แบบที่ให้ ร ะบบฯสามารถระบุ ก ารเริ่มใช้งาน (เครื่องมื อประมงเริ่มออกจากเรือ ) และสิ นสุ ดการใช้งาน
(เครื่องมือประมงกลับเข้าสู่เรือหมด) โดยอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีที่ติดตังไปกับเครื่องมือประมงจะต้องได้รับการ
ปกป้องจากความเสียหาย ให้สามารถทางานได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับนาทะเลและมีการกระแทก
ทังนี ให้ยกเว้นการติดตังอุปกรณ์การตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเครื่องมือ เบ็ดมือ เบ็ดตวัด เบ็ดลาก
๓.๑.๒.๒ สาหรับเรือขนถ่ายเพื่อการประมง
เรือขนถ่ายเพื่อการประมงไม่ต้องติดตังอุปกรณ์ตรวจจับอิเล็ กทรอนิกส์ แต่
กาหนดให้ผู้ควบคุมเรือสามารถนาเข้าข้อมูล (manual) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือกดปุ่มเพื่อแสดงการเริ่ม
และเลิ กกิจกรรม ที่ สามารถส่ งสั ญ ญาณอิเล็ กทรอนิกส์ (electronic trigger) เพื่ อระบุถึงการใช้และเลิ กใช้
เครื่องมือการขนถ่ายรับส่งสัตว์นา
๓.๑.๓ ระบบจ่ายไฟ (power supply) เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบ
การเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ระบบ VMS บนเรือตลอดเวลา
๓.๑.๔ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ติดตังกล้องอย่างน้อย ๔ กล้อง สาหรับเรือที่
มีขนาดต่ากว่าสี่ร้อยตันกรอส ให้ติดตังกล้องอย่างน้อย ๒ กล้อง (ไม่นับรวมกล้องมุมมอง ๓๖๐ องศา หรือ
birdeye view) รายละเอียดตาม ผนวก ก
๓.๑.๕ อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ภายนอก (external storage) ที่ ส ามารถบั น ทึ ก วิดี โออย่ า ง
ต่อเนื่องตลอดเวลาตังแต่เรือออกจนกระทั่งเข้าเทียบท่าเรือ (ตามที่ได้แจ้งไว้และได้รับอนุญาตจากศูนย์ PIPO)
ในรูปแบบที่สามารถถอดออกเพื่อการนาส่งอุปกรณ์ฯเพื่อการตรวจสอบวิดีโอที่บันทึกได้
๓.๑.๖ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Fleet broadband) ที่สามารถส่งภาพนิ่งตามข้อ ๔.๑.๒
มายังกรมประมงได้ในรูปแบบเวลาจริง (real-time)

๓.๒ สาหรับเรือประมงที่เป็นเรือรองในการทาการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากคู่ ให้ดาเนินการติดตัง
ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่มีองค์ประกอบเป็นระบบหรืออุปกรณ์ตามข้อ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๕
๔. รายการข้อมูล ข้อกาหนดในการรับส่งข้อมูล และการทางานร่วมกันของระบบ
๔.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ ๓.๑.๑ ต้องสามารถรับค่าทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบตาม
ข้อ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๖ ตลอดจนอุป กรณ์ VMS บนเรือโดยอัตโนมั ติ และจัดรูป แบบข้อมูล ตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี
๔.๑.๑ การเริ่มต้น หรือการสิ นสุ ดกิจกรรมการประมงและการขนถ่ายฯ รายละเอียดการ
จัดรูปแบบตาม ผนวก ข โดยมีรายการของข้อมูลดังต่อไปนี
๔.๑.๑.๑ การเริ่มต้นและการสินสุดการใช้งานกว้าน
๔.๑.๑.๒ การเปิดและปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นาในเรือประมงหรือเรือขนถ่ายฯ
๔.๑.๑.๓ การเริ่มต้นและการสินสุดการใช้งานเครน
๔.๑.๑.๔ การเริ่มต้นและการสินสุดการใช้งานเครื่องมือทาการประมง
๔.๑.๑.๕ การเริ่มต้นและการสินสุดกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์นา สาหรับเรือขนถ่าย
เพื่อการประมง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมเรือสามารถใช้ระบบตามข้อ ๓.๑.๒.๒ ในการนาเข้าข้อมูลที่แสดงถึง
การเริ่มต้นและการสินสุดกิจกรรมการขนถ่ายฯเข้าสู่ระบบได้ด้วยตัวเอง (manual input)
๔.๑.๒ ภาพนิ่ง (snapshot) ที่ดึงมาจากเฟรมภาพในวิดีโอ (video frame) ที่บันทึกในกล้อง
วงจรปิดตามข้อ ๓.๑.๔ โดยตรง เมื่อมีสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) จากระบบสารสนเทศตาม
ข้อ ๓.๑.๑ หรือจากอุปกรณ์ตรวจจับตามข้อ ๓.๑.๒ โดยต้องไม่ใช้การถ่ายภาพนิ่งที่แยกจากการบันทึกวิดีโอ
และภาพนิ่งนีต้องสื่อได้ถึงการเริ่มต้นและการสินสุดกิจกรรมการประมงและการขนถ่ายฯ ตลอดจนการใช้งาน
กว้าน เครน หรือฝาระวาง ที่เกี่ยวข้อง
๔.๑.๓ เมื่ อ ระบบได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ เรื อ ส่ งให้ ต ามข้ อ ๔.๑.๑ แล้ ว กรมประมงจะตอบกลั บ
(acknowledgement) การได้ รับ ข้ อมู ล นั น ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานระบบการรายงานอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(ERS)
๔.๑.๔ ข้ อ ก าหนดการจั ด รูป แบบข้ อ มู ล ให้ ใช้ ต าม ผนวก ก ของมาตรฐานระบบการ
รายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
๔.๑.๕ คาสั่ง (polling) จากกรมประมง ให้มีการส่งภาพนิ่ง (snapshot) ตามข้อ ๔.๑.๒ ให้
จั ด ข้ อ มู ล ตามรู ป แบบที่ ก าหนดตาม ข้ อ ๑ และข้ อ ๒ ใน ผนวก ก ของมาตรฐานระบบการรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (ERS) โดยมีข้อมูลเรียงตามลาดับดังนี
๔.๑.๕.๑ ชนิดของข้อมูลคือคาสั่งให้ส่งภาพนิ่ง ใช้ค่า 12
๔.๑.๕.๒ หมายเลขทะเบียนเรือ

๔.๒ ภาพรวมการทางานของระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี
๔.๒.๑ การทางานเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงถึงการเริ่มต้นและการสินสุดกิจกรรมขนถ่ายฯและ
การประมง ตามข้อ ๔.๑.๑ มีดังนี
๔.๒.๑.๑ ระบบตรวจจับ ฯตามข้อ ๓.๑.๒ ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
trigger) อย่างอัตโนมัติในการแสดงถึงการเริ่มต้นและการสินสุดกิจกรรมขนถ่ายฯและการประมง หรือข้อมูล
จากการนาเข้าของผู้ควบคุมเรือในการแสดงถึงการเริ่มต้นและการสินสุดกิจกรรมการขนถ่ายฯ ไปยังระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ ๓.๑.๑
๔.๒.๑.๒ เมื่อระบบสารสนเทศตามข้อ ๓.๑.๑ ได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ
๔.๒.๑.๑ แล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี
๔.๒.๑.๒.๑ ส่งข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๑ มายังกรมประมงผ่านอุปกรณ์ VMS
หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมที่ติดตังในเรือ
๔.๒.๑.๒.๒ ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) ไปยังระบบ
กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตามข้ อ ๓.๑.๔ ในกรณี ที่ ร ะบบกล้ อ งวงจรปิ ด ไม่ ได้ รั บ สั ญ ญาณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(electronic triggers) จากอุปกรณ์ตรวจจับตามข้อ ๓.๑.๒ โดยตรง
๔.๒.๒ วิ ดี โ อที่ บั น ทึ ก โดยระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ตามข้ อ ๓.๑.๔ จะต้ อ งท างาน
ดังต่อไปนี
๔.๒.๒.๑ บั น ทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตังแต่เรือออกจนกระทั่งเข้าเทียบ
ท่าเรือ (ตามที่ได้แจ้งไว้และได้รับอนุญาตจากศูนย์ PIPO) โดยบันทึกแฟ้มข้อมูลวิดีโอในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ภายนอก (external storage) โดยการบันทึกให้แบ่งเป็นไฟล์ (file) แต่ละไฟล์มีความยาวประมาณ ๒ ชม. โดย
ใช้วันเวลาเริ่มต้นบันทึกวิดีโอในรูปแบบที่เข้าใจได้ของแต่ละไฟล์เป็นชื่อไฟล์ซึ่งสามารถใช้เป็น index ของการ
สืบค้นได้ โดยกาหนดรูปแบบของการตังชื่อไฟล์เป็น ปีค.ศ.-เดือน-วัน ชั่วโมง:นาที:วินาที ดังนี 2017-01-25
15:30:00
๔.๒.๒.๒ บนทุกๆ เฟรมภาพของวิดีโอที่ บันทึกจะต้องปรากฏมีข้อมูล (footage)
ได้แก่ วัน เวลา Latitude Longitude ทิศทาง และความเร็ว (nautical mile) ซึ่งเป็ นข้อมูล ที่เป็ นเวลาจริง
(real-time) ณ เวลาบันทึก ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดบนวิดีโอที่บันทึกตลอดเวลา
๔.๒.๒.๓ เมื่ อ ระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ได้ รั บ สั ญ ญาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(electronic triggers) ตามข้อ ๔.๒.๑.๑ หรือจากระบบสารสนเทศตามข้อ ๓.๑.๑ ระบบกล้องวงจรปิดจะต้อง
ดึงเอาเฟรมภาพนิ่ง (snapshot) ของการเริ่มต้นหรือสินสุดการใช้เครื่องมือทาการประมงหรือการขนถ่ายฯ
โดยตรงจากวิดีโอที่กาลังบันทึก ส่งมายังกรมประมงผ่านระบบสื่อสารดาวเทียมตามข้อ ๓.๑.๖ โดยไม่ใช้การ
ถ่ายภาพนิ่งแยกจากวิดีโอที่บันทึก ในรูปแบบที่เป็นการยืนยันการเริ่มต้นหรือสินสุดกิจกรรมการทาประมงหรือ
การขนถ่ายสัตว์นา

๔.๒.๓ เมื่อได้รับคาสั่ง (polling) ตามข้อ ๔.๑.๕ จากกรมประมง ผ่านทางอุปกรณ์ VMS บน
เรื อ ให้ ร ะบบสารสนเทศตามข้ อ ๓.๑.๑ ส่ ง สั ญ ญาณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic trigger) ไปยั ง ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามข้อ ๓.๑.๔ แล้วดาเนินการตามข้อ ๔.๒.๒.๓ โดยอัตโนมัติ
๔.๒.๔ ในการส่ งข้อ มูล ทุ กครัง ต้ องส่ งเวลาปั จจุบั น (timestamp) Latitude Longitude
ทิศทาง และความเร็ว (nautical mile) จากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยดาวเทียม บนเรือพร้อมกัน
มาด้วยเสมอ
๔.๒.๕ การกาหนด ID (identification) ของข้อมูล ให้ใช้ตามข้อ ๕.๓ ของมาตรฐานระบบ
การรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
๔.๒.๖ การตอบกลั บ การได้ รั บ ข้ อ มู ล (acknowledgement) ให้ ใ ช้ ต ามข้ อ ๕.๔ ของ
มาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
๔.๒.๗ ข้อ มูล ในรู ป แบบข้ อความ (text) ทั งหมดที่ รับ ส่ งตามข้ อก าหนดนี ต้ องถูก บั น ทึ ก
(logging) เก็บไว้ในรูปแบบดังเดิม ให้สามารถตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี
๔.๒.๘ เวลาในทุกรายการข้อมูลใช้เป็น UTC
๔.๒.๙ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในข้อ ๓.๑.๑ สามารถรับข้อมูลปัจจุบันได้แก่ วันเวลา
Latitude Longitude ทิศทางและความเร็ว (nautical mile) แบบเวลาจริง (real time) จากอุปกรณ์ VMS
หรืออุปกรณ์สื่อสารด้วยดาวเทียม บนเรือได้ตลอดเวลา
๔.๒.๑๐ ข้อมูลการเริ่มต้นหรือการสินสุดการขนถ่ายรับส่งสัตว์นา ตามข้อ ๔.๑.๑ จะต้อง
สามารถเก็บบันทึกไว้เพื่อใช้งานตามข้อ ๕.๙ ของมาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
๔.๓ ข้อมูล ทังหมดที่ รับ ส่ งในระบบตามประกาศฉบั บนี จะต้องมีความคงสภาพของข้อมูล (data
integrity) ตังแต่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์ VMS หรือระบบสื่อสารดาวเทียมบนเรือ จนกระทั่งมาถึงกรมประมง
๕. มาตรฐานของผู้ให้บริการระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ให้บริการฯจะต้องมีคุณสมบัติและ/หรือดาเนินการดังต่อไปนีคือ
๕.๑ ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกันกับระบบ
ติดตามเรือประมง
๕.๒ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการทางานที่เป็นไปอย่างอัตโนมัติของกระบวนการที่กาหนดใน
ข้อ ๔.๒ โดยใช้ระบบฯที่กาหนดในข้อ ๓. ที่มีรายการข้อมูลตามข้อ ๔.๑ สาหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายฯ ใน
ความรับผิดชอบ
๕.๓ เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด วิดีโอที่บันทึก และภาพนิ่ง ผู้ให้บริการจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี
๕.๓.๑ แสดงวิธีการค้นหาและแสดง (search and display) วิดีโอที่บันทึกตามข้อ ๔.๒.๒.๑
เมื่อกาหนดเวลาที่ต้องการค้นหา
๕.๓.๒ แสดงให้ เห็น ได้ว่าภาพนิ่งตามข้อ ๔.๒.๒.๒ เป็นภาพนิ่งที่ดึงมาจากเฟรมในวิดีโอที่
กาลังบันทึกอยู่ ณ เวลาที่กาหนดจริงด้วยการเปรียบเทียบทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติ

๕.๔ การรับส่งข้อมูลทังหมดผ่านอุปกรณ์ VMS และอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม แสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ข้อมูลถูกส่งถึงปลายทางถูกต้องครบถ้วน และแสดงว่าข้อมูลนันถึงกรมประมงเรียบร้อยแล้วเมื่อได้รับข้อความ
ตอบกลับ
๕.๕ ผู้ ให้ บ ริก ารฯจะต้องรั บ ประกัน ความพร้อมใช้งาน (availability) ของ การสื่ อสารข้อมู ล ผ่ าน
อุปกรณ์ VMS บนเรือ อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมและการทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ
๓.๑.๑ ในรูปแบบเดียวกันกับระบบติดตามเรือ
๕.๖ ผู้ บ ริ การต้ องจั ดให้ มี ช่อ งทาง (communication channel) การส่ งข้อ มูล จากจุ ดแลกเปลี่ ย น
ข้อมูล ของกรมประมงไปยั งอุป กรณ์ VMS หรืออุปกรณ์ ระบบสื่อสารผ่ านดาวเทียม บนเรือประมงหรือเรือ
ขนถ่ายสัตว์นา
๕.๗ ผู้ จั ดจ าหน่ ายหรื อผู้ ให้ บ ริ การ ต้อ งไม่เปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับ การปรับ แต่งอุป กรณ์ และ/หรือ
องค์ประกอบส่ วนหนึ่งส่วนใดของระบบ ในการที่จะนามาซึ่งความสามารถในการ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่ถูกส่งโดยตรงออกจากอุปกรณ์ VMS และระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเรือประมงหรือเรือขนถ่าย
สัตว์นามาจนถึงกรมประมง

ผนวก ก ระบบกล้องวงจรปิด
ข้อกาหนดทางเทคนิคของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (closed-circuit television: CCTV)
๑. ตัวกล้องงในระบบโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องมีมาตรฐานรับรองระดับ IP68
๒. กล้องและการบันทึกวิดีโอ
๒.๑ มีความสามารถในการบันทึกภาพลั กษณะของการย้อนแสงได้แบบ Wide Dynamic
Range: WDR หรือดีกว่า
๒.๒ มีความละเอียดของภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (resolution) ที่ระดับ 720P และ
สามารถใช้การบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 ได้ หรือดีกว่า
๒.๓ อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องมีค่าความสว่างแสง (illumination) ไม่ต่า
กว่า 0.1 Lux
๒.๔ ใช้เทคโนโลยี day/night สาหรับการแสดงภาพได้ทังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
๒.๕ อัตราการบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 25 fps (frame per second)
๓. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องสามารถบันทึกภาพนิ่งในรูปแบบ snapshot ด้วยการสั่งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic trigger) ได้และภาพนิ่งนันสามารถส่งออกมายังระบบคอมพิวเตอร์ภายนอกได้ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างอัตโนมัติ
๔. การติดตัง
๔.๑ ตาแหน่งที่ติดตังต้องสามารถแสดงภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการขน
ถ่ายสัตว์นาได้ชัดเจนทุกกิจกรรม
๔.๒ ติดตังบนฐานติดตังที่มีการยึดตรึงมั่นคงแข็งแรง
๔.๓ สามารถบันทึกวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึนในดาดฟ้าเปิดรอบลาเรือ คิดจากมุมกล้องรวม
จากกล้องทุกกล้อง
๕. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลวิดีโอ (video storage)
๕.๑ อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลวิดีโอเป็นแบบที่สามารถถอดออกมาตรวจสอบย้อนหลังที่กรม
ประมงได้
๕.๒ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต้องเป็นแบบไม่มีส่วนเคลื่อนไหว (solid state)
๕.๓ ต้องมีความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลวิดีโอได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๖. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถนาเข้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ GPS มาบันทึกลงใน
ภาพวิดีโอที่บันทึกโดยอัตโนมัติในรูปแบบ Footage
๗. สามารถมีกล้องสารองพร้อมนามาติดตังทดแทนเพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดมีความพร้อมใช้งานได้
ตาม ข้อ. ๓.๑.๔ ของมาตรฐานฉบับนี
๘. สาหรับเรือขนถ่ายเพื่อการประมง ให้ติดตังระบบกล้องวงจรปิดตามข้อ ๑. - ๗.
๘.๑ เว้นข้อ ๕.๓
๘.๒ ความสามารถในการเก็บบันทึกข้อมูลวิดีโอตามข้อ ๕.๓ ให้สามารถบันทึกข้อมูลวิดีโอได้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน

ผนวก ข การระบุกิจกรรมการทาประมงและการขนถ่ายสัตว์นา
ให้จัดข้อมูลตามรูปแบบใน ผนวก ก ของมาตรฐานระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) เรียงตามลาดับ
ดังนี
๐. ชนิดของรายการข้อมูลมีค่าเป็น 7
๑. หมายเลขทะเบียนเรือ
๒. วันเวลาปัจจุบันขณะส่งข้อมูล ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
๓. Latitude ของตาบลที่ปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
๔. Longitude ของตาบลที่ปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
๕. ทิศทางเคลื่อนที่ของเรือปัจจุบัน ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
๖. ความเร็วของเรือปัจจุบัน (nautical mile) ที่ได้รับจากอุปกรณ์ VMS หรืออุปกรณ์สอื่ สารผ่านดาวเทียม
๗. ชนิดของกิจกรรม ใช้ค่าดังนี
0 หมายถึงการส่งภาพนิ่ง (snapshot) เมื่อได้รับคาสั่งตามข้อ ๔.๒.๓ จากกรมประมง
1 หมายถึงการเริ่มใช้งานกว้าน ตามข้อ ๔.๑.๑.๑
2 หมายถึงการเลิกใช้งานกว้าน ตามข้อ ๔.๑.๑.๑
3 หมายถึงการเริ่มใช้งานเครน ตามข้อ ๔.๑.๑.๓
4 หมายถึงการเลิกใช้งานเครน ตามข้อ ๔.๑.๑.๓
5 หมายถึงการเริ่มต้นการใช้เครื่องมือทาการประมง ตามข้อ ๔.๑.๑.๔
6 หมายถึงการสินสุดการใช้เครื่องมือทาการประมง ตามข้อ ๔.๑.๑.๔
7 หมายถึงการเปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นา ตามข้อ ๔.๑.๑.๒
8 หมายถึงการปิดฝาระวางที่เก็บสัตว์นา ตามข้อ ๔.๑.๑.๒
9 หมายถึงการส่ งภาพนิ่ ง (snapshot) ด้ว ยเงื่อนไขอื่น เช่ น ตามข้อ กาหนดของกรมประมงให้ ส่ ง
ภาพนิ่งทุกๆ ๑ ชั่วโมง เป็นต้น
10 หมายถึงเริ่มต้นการขนถ่ายสัตว์นา ตามข้อ ๔.๑.๑.๕
11 หมายถึงสินสุดการขนถ่ายสัตว์นา ตามข้อ ๔.๑.๑.๕
๘. ในกรณีที่ กว้าน เครน และ/หรือการเปิดฝาระวาง มีมากกว่า ๑ ตาแหน่ง ให้ส่งหมายเลขของอุปกรณ์ตัวนัน
ต่อมาด้วย
ตัวอย่าง
7,123456789,1045170217,9.2345,101.0092,180,3.4,8,2
หมายถึง ฝาระวางที่เก็บสัตว์นาฝาที่ ๒ ถูกปิด
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ใบรายงานการติดตั้งระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 1 เจ้าของเรือ
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………..

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคล…………………………………………………………....................................................................
ที่อยู่…………………………………………………………………… ซอย……………………………… ถนน…………………………………………. ตาบล/แขวง…………………………………………………
เขต/อาเภอ…………………………………………………………. จังหวัด…………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์……………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………..........................................................................................................……………………
โทรสาร………………………………………………………………………….............……………………. E-mail: ………………………………………………………………………………...……….
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเรือ
ชื่อผู้ควบคุมเรือ/ไต๋เรือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง (ID No./ Passport No.)................................................................................................................................................................
ชื่อเรือ……………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนเรือ
สัญญาณเรียกขาน (Radio Call Sign)……………………………………………………… ประเภทการใช้เรือ……………………………………………….………………………………………………..
เลขที่ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย………………………………………………… เครื่องมือทาการประมง…………………………………………………………………………………
เลขที่ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์นา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
ส่วนที่ 3 อุปกรณ์
3.1 อุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือ
ตราอักษร/ยี่ห้อ………………………………………… รุ่น……………………….... รหัสอุปกรณ์ (Serial Number)/รหัสกล่อง(ID Box)…………………….……………...……………
3.2 อุปกรณ์ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
ตราอักษร/ยี่ห้อ……………………………………………………………. รุ่น (Model)………………………………………… OS/เฟิร์มแวร์ (Firmware)………………………………………………….
3.2 ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
ดาวเทียม (Satellite broadband)……………………………………………………………………… ตราอักษร/ยี่ห้อ…………………………………..…………………………………………………………
รุ่น (Model)…………………………………………………………………………………………………………………..
3.3 ระบบตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic sensors)
3.3.1 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors)
จุดที่
ตาแหน่ง
ตราอักษร/ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสอุปกรณ์ (Serial number)

3.3.2 อาร์เอฟไอดี (Radio Identification: RFID)
จุดที่
ตาแหน่ง

ตราอักษร/ยี่ห้อ

รุ่น

รหัสอุปกรณ์ (Serial number)

3.3.3 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จุดที่
ตาแหน่ง

ตราอักษร/ยี่ห้อ

รุ่น

รหัสอุปกรณ์ (Serial number)

3.3.4 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลวิดีโอ (Video storage)
อุปกรณ์
ตราอักษร/ยี่ห้อ

รุ่น

รหัสอุปกรณ์ (Serial number)

บริษัทที่ติดตังอุปกรณ์……………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์………………………………………………………………………………..

ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ผู้ดาเนินการติดตั้ง

เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ

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

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

ส่วนที่ 4 การตรวจสอบการติดตัง้ อุปกรณ์ (สาหรับเจ้าหน้าที่)
ลาดับ
การติดตังอุปกรณ์
1 ตัวอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีการติดตังอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
2 ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ระบุตาแหน่ง
เรือประมง (VMS) ได้
3 ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ผ่าน

ไม่ผา่ น

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการทดสอบอุปกรณ์ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ลงชื่อ..................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วัน/เดือน/ปี..........................................................

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

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทาการประมง กรมประมง จตุจักร กรุงเทพฯ
โทร: 0 2561 3132 /Fax: 0 2558 0209 E-mail: thaifoc@fisheries.go.th

ภาคผนวก
OVERSEAS OTTER BOARD TRAWLERS FISHING LOGBOOK / สมุ ด บัน ทึ ก การท าการประมง เครื่ อ งมื อ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ ต้องบันทึกรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้ระบุหมายเลขการแจ้งเข้าออก ดังนี้
๑.๑ เลขที่ PO..................... เลขที่ PI.........................
๒. ให้ระบุลาดับของสมุดบันทึกการทาการประมงเรียงลาดับต่อเนื่องกัน ดังนี้
๒.๑ เล่มที่ THA – V 1…………………. แผ่นที่......................
๓. Name of vessel/ชื่อเรือประมง
๔. Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย
๕. Departure date/วันที่ออกทาการประมง
๖. Departure port (Port/ Province/Country) ท่าเทียบเรือที่ออก (ระบุชื่อท่า/จังหวัด/ประเทศ)
๗. Arrival date/วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ
๘. Arrival port/In port (Port/ Province/Country) ท่าเทียบเรือที่จอด/ จุดจอด (ระบุชื่อท่า/จังหวัด/
ประเทศ)
๙. Name of captain/ชื่อผู้ควบคุมเรือ
๑๐. Phone/โทรศัพท์
๑๑. ให้ระบุ Vessel size/ขนาดเรือ ดังนี้
๑๑.๑ Gross tonnage/ ระวางบรรทุก หน่วยเป็น tons/ตันกรอส
๑๑.๒ Length overall/ความยาวตลอดลาเรือ หน่วยเป็น meter/เมตร
๑๒. Marking of vessel/ เครื่องหมายประจาเรือ
๑๓. IMO number/ หมายเลข IMO (ถ้ามี)
๑๔. Call sign (If any)/นามเรียกขาน (ถ้ามี)
๑๕. ให้ระบุว่าเรืออยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตจาก RFMOs ใด หรือรัฐชายฝั่งใด โดยระบุดังนี้
๑๕.๑ IOTC เลขที.่ ..........
๑๕.๒ SIOFA เลขที่...........
๑๕.๓ Coastal states เลขที่...............
๑๖. Fishing ground/ พื้นที่ทาการประมง (FAO code) โดยระบุดังนี้
๑๖.๑ ( ) 51
๑๖.๒ ( ) 57
๑๖.๓ ( ) 58
๑๖.๔ ( ) 71
๑๖.๕ ( ) Coastal state รัฐชายฝั่ง …………….………..……....Zone โซน ……..…………………………………
๑๖.๖ ( ) อื่นๆ...............

๑๗. ให้ระบุ Transshipment activity/การขนถ่ายสัตว์น้า ดังนี้
๑๗.๑ Carrier vessel/ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้า
๑๗.๒  At sea/ขนถ่ายกลางทะเล พร้อมระบุพิกัดที่ขนถ่ายสัตว์น้า Lat/แลต และ Long/ลอง
๑๗.๓  At port/ขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ ระบุท่าเทียบเรือและประเทศ
๑๘. ให้ระบุ Date of transshipment/วันที่ขนถ่ายสัตว์น้า ดังนี้
๑๘.๑ Start/วันที่เริ่มการขนถ่ายสัตว์น้า
๑๘.๒ Finish/วันที่สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้า
๑๙. ให้ระบุ Date of fishing for transshipment fish/สัตว์น้าที่ขนถ่ายมาจากการทาประมงระหว่างวันที่ ดังนี้
๑๙.๑ Start/วันที่เริ่มการขนถ่ายสัตว์น้า
๑๙.๒ Finish/วันที่สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้า
๑๙.๓ Total weight/ปริมาณสัตว์น้าที่ขนถ่าย (kg/กก.)
๒๐. ให้ระบุ Type of preservation/รูปแบบการเก็บรักษา ดังนี้
๒๐.๑ ( ) Whole/สัตว์น้าเก็บทั้งตัว
๒๐.๒ ( ) Processed/สัตว์น้าแปรรูป (ตัดหัว,เอาเครื่องในออก)
๒๑. Date/วันที่
๒๒. Net ID หมายเลขอวน
๒๓. ให้ระบุ Start fishing/การปล่อยอวนลาก ดังนี้
๒๓.๑ Time Start set (UTC)/เวลาที่เริ่มลากอวน (ชั่วโมง:นาที)
๒๓.๒ พิกัดที่ปล่อยอวนลาก
๒๓.๒.๑ Latitude ละติจูด ให้ระบุ Degree องศา N/S เหนือ/ใต้
๒๓.๒.๒ Longitude ลองจิจูด ให้ระบุ Degree องศา E/W ออก/ตก
๒๓.๓ Bottom Depth of start fishing/ความลึกน้าขณะเริ่มลาก
๒๓.๔ Gear Depth of start fishing/ความลึกอวนขณะเริ่มลาก
๒๔. ให้ระบุ Finish fishing/การกู้อวน ดังนี้
๒๔.๑ Time End set (HH:MM)/เวลาที่เริ่มกู้อวน(ชั่วโมง:นาที)
๒๔.๒ พิกัดที่กู้อวนลาก
๒๔.๒.๑ Latitude ละติจูด ให้ระบุ Degree องศา N/S เหนือ/ใต้
๒๔.๒.๒ Longitude ลองจิจูด ให้ระบุ Degree องศา E/W ออก/ตก
๒๔.๓ Bottom Depth of finish fishing/ความลึกน้าขณะลากเสร็จ
๒๔.๔ Gear Depth of finish fishing/ความลึกอวนขณะลากเสร็จ
๒๕. Catch by species weight (Kg)/ปริมาณการจับรายชนิด(หน่วย:กก.)
๒๖. Total retained(Kg)/น้าหนักรวมสัตว์น้าที่เก็บบนเรือ (กก.)
๒๗. Discard (Kg)/สัตว์น้าทิ้ง (กก.)

๒๘. Total Discard (kg.)/ปริมาณสัตว์น้าที่ทิ้ง (กก.)
๒๙. Total catch (Kg)/ผลจับรวม (กก.)
๓๐. Total weight (Kg)/น้าหนักรวม (กก.)
๓๑. ให้ระบุรายละเอียดการนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ ดังนี้
โดยนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๑.๑ ชื่อท่าเทียบเรือที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๑.๒ ชื่อประเทศที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๑.๓ ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือ หน่วยเป็นกิโลกรัม
๓๒. มีข้อความดังนี้ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น้าที่จับได้ทั้งหมดได้มาจากการทาประมงที่ถูกต้อง และไม่ได้
เกี่ยวพันกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมใดๆเลย ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/
เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมให้โรงงานผู้ใช้สัตว์น้าที่จับได้นี้ ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น้าแทนข้าพเจ้าได้
Therefore, I, Ship's captain/shipowner or representative, allow this client to sign this Catch
Certification on behalf of my authority.
๓๓. ผู้ควบคุมเรือลงนาม และลงวันที่

ภาคผนวก
OVERSEAS PAIR TRAWLERS FISHING LOGBOOK / สมุดบันทึกการทาการประมง เครื่องมืออวนลากคู่ ต้อง
บันทึกรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้ระบุชนิดเรือ โดยใส่เครื่องหมาย  หน้า 
๑.๑ First vessel/เรือหลัก
๑.๒ Second vessel/เรือรอง
๒. ให้ระบุหมายเลขการแจ้งเข้าออก ดังนี้
๒.๑ เลขที่ PO..................... เลขที่ PI.........................
๓. ให้ระบุลาดับของสมุดบันทึกทาการประมงเรียงลาดับต่อเนื่องกัน ดังนี้
๓.๑ เล่มที่ THA – V 1…………………. แผ่นที่......................
๔. Name of first vessel/ชือ่ เรือ (เรือหลัก)
๕. เลขทะเบียนเรือ (เรือหลัก)
๖. Name of second vessel/ชื่อเรือ (เรือรอง)
๗. เลขทะเบียนเรือ (เรือรอง)
๘. Departure date/วันที่ออกทาการประมง
๙. Departure port (Port/Province/Country) ท่าเทียบเรือที่ออก (ระบุชื่อท่า/จังหวัด/ประเทศ)
๑๐. Arrival date/วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ
๑๑. Arrival port/In port (Port/Province/Country) ท่าเทียบเรือที่จอด/จุดจอด (ระบุชื่อท่า/จังหวัด/
ประเทศ)
๑๒. Name of captain/ชื่อผู้ควบคุมเรือ
๑๓. Phone/โทรศัพท์
๑๔. ให้ระบุ Vessel size/ขนาดเรือ ดังนี้
๑๔.๑ Gross tonnage/ ระวางบรรทุก หน่วยเป็น tons/ตันกรอส
๑๔.๒ Length overall/ความยาวตลอดลาเรือ หน่วยเป็น meter/เมตร
๑๕. Marking of vessel/ เครื่องหมายประจาเรือ
๑๖. IMO number (If any)/หมายเลข IMO (ถ้ามี)
๑๗. Call sign (If any)/นามเรียกขาน (ถ้ามี)
๑๘. ให้ระบุว่าเรืออยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตจาก RFMOs ใด หรือรัฐชายฝั่งใด โดยระบุดังนี้
๑๘.๑ IOTC เลขที่...........
๑๘.๒ SIOFA เลขที่...........
๑๘.๓ Coastal states เลขที่...............

๑๙. Fishing ground/ พื้นที่ทาการประมง (FAO code) โดยระบุดังนี้
๑๙.๑ ( ) 51
๑๙.๒ ( ) 57
๑๙.๓ ( ) 58
๑๙.๔ ( ) 71
๑๙.๕ ( ) Coastal state รัฐชายฝั่ง …………….………..……....Zone โซน ……..…………………………………
๑๙.๖ ( ) อื่นๆ...............
๒๐. ให้ระบุ Transshipment activity/การขนถ่ายสัตว์น้า ดังนี้
๒๐.๑ Carrier vessel/ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้า
๒๐.๒  At sea/ขนถ่ายกลางทะเล พร้อมระบุพิกัดที่ขนถ่ายสัตว์น้า Lat/แลต และ Long/ลอง
๒๐.๓  At port/ขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือ/ ประเทศ)
๒๑. ให้ระบุ Date of transshipment/วันที่ขนถ่ายสัตว์น้า ดังนี้
๒๑.๑ Start/วันที่เริ่มการขนถ่ายสัตว์น้า
๒๑.๒ Finish/วันที่สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้า
๒๒. ให้ระบุ Date of fishing for transshipment fish/สัตว์น้าที่ขนถ่ายมาจากการทาประมงระหว่างวันที่ ดังนี้
๒๒.๑ Start/วันที่เริ่มการขนถ่ายสัตว์น้า
๒๒.๒ Finish/วันที่สิ้นสุดการขนถ่ายสัตว์น้า
๒๒.๓ Total weight/ปริมาณสัตว์น้าที่ขนถ่าย (kg/กก.)
๒๓. ให้ระบุ Type of preservation/รูปแบบการเก็บรักษา ดังนี้
๒๓.๑ ( ) Whole/สัตว์น้าเก็บทั้งตัว
๒๓.๒ ( ) Processed/สัตว์น้าแปรรูป (ตัดหัว,เอาเครื่องในออก)
๒๔. Date/วันที่
๒๕. Net ID หมายเลขอวน
๒๖. ให้ระบุ Start fishing/การปล่อยอวนลาก ดังนี้
๒๖.๑ Time Start set (UTC)/เวลาที่เริ่มลากอวน (ชั่วโมง:นาที)
๒๖.๒ พิกัดที่ปล่อยอวนลาก
๒๖.๒.๑ Latitude ละติจูด ให้ระบุ Degree องศา N/S เหนือ/ใต้
๒๖.๒.๒ Longitude ลองจิจูด ให้ระบุ Degree องศา E/W ออก/ตก
๒๖.๓ Bottom Depth of start fishing/ความลึกน้าขณะเริ่มลาก
๒๖.๔ Gear Depth of start fishing/ความลึกอวนขณะเริ่มลาก

๒๗. ให้ระบุ Finish fishing/การกู้อวน ดังนี้
๒๗.๑ Time End set (HH:MM)/เวลาที่เริ่มกู้อวน(ชั่วโมง:นาที)
๒๗.๒ พิกัดที่กู้อวนลาก
๒๗.๒.๑ Latitude ละติจูด ให้ระบุ Degree องศา N/S เหนือ/ใต้
๒๗.๒.๒ Longitude ลองจิจูด ให้ระบุ Degree องศา E/W ออก/ตก
๒๗.๓ Bottom Depth of finish fishing/ความลึกน้าขณะลากเสร็จ
๒๗.๔ Gear Depth of finish fishing/ความลึกอวนขณะลากเสร็จ
๒๘. Catch by species weight (Kg)/ปริมาณการจับรายชนิด(หน่วย:กก.)
๒๙. Total retained (Kg)/น้าหนักรวมสัตว์น้าที่เก็บบนเรือ (กก.)
๓๐. ให้ระบุ Retained on board of/เก็บสัตว์น้าไว้ที่เรือ โดยใส่เครื่องหมาย  หน้า  ดังนี้
๓๐.๑  หลัก
๓๐.๒  รอง
๓๑. Discard (kg.)/สัตว์น้าทิ้ง (กก.)
๓๒. Total Discard (kg.)/ปริมาณสัตว์น้าที่ทิ้ง (กก.)
๓๓. Total catch (Kg)/ผลจับรวม (กก.)
๓๔. Total weight (Kg)/น้าหนักรวม (กก.)
๓๕. ให้ระบุรายละเอียดการนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ ดังนี้
โดยนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๕.๑ ชื่อท่าเทียบเรือที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๕.๒ ชื่อประเทศที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๕.๓ ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือ หน่วยเป็นกิโลกรัม
๓๖. มีข้อความดังนี้ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น้าที่จับได้ทั้งหมดได้มาจากการทาประมงที่ถูกต้อง และไม่ได้
เกี่ยวพันกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมใดๆเลย ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้
ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมให้โรงงานผู้ใช้สัตว์น้าที่จับได้นี้ ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น้า
แทนข้าพเจ้าได้ Therefore, I, Ship's captain/ship owner or representative, allow this client
to sign this Catch Certification on behalf of my authority.
๓๗. ผู้ควบคุมเรือลงนาม และลงวันที่

ภาคผนวก
OVERSEAS HANDLINE FISHING LOGBOOK / สมุดบันทึกการทาการประมง เครื่องมือเบ็ดมือ ต้องบันทึก
รายละเอียด ดังนี้
๑.ให้ระบุลาดับของสมุดบันทึกทาการประมงให้เรียงลาดับต่อเนื่องกัน ดังนี้
๑.๑ แผ่นที่............... เล่มที่ THA – V1………………….
๒. เลขที่ PO
๓. เลขที่ PI
๔. Name of vessel/ชื่อเรือประมง
๕. Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย
๖. Departure date/วันที่ออกทาการประมง
๗. Departure port (Port/ Province/Country) ท่าเทียบเรือที่ออก (ระบุชื่อท่า/จังหวัด/ประเทศ)
๘. Arrival date/วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ
๙. Arrival port/In port (Port/ Province/Country) ท่าเทียบเรือที่จอด/จุดจอด (ระบุชื่อท่า/จังหวัด/
ประเทศ)
๑๐. Name of captain/ชื่อผู้ควบคุมเรือ
๑๑. Phone/โทรศัพท์
๑๒. ให้ระบุ Vessel size/ขนาดเรือ ดังนี้
๑๒.๑ Gross tonnage/ น้าหนักบรรทุก หน่วยเป็น tons/ตันกรอส
๑๒.๒ Length overall/ ความยาวตลอดลา หน่วยเป็น meters/เมตร
๑๓. Marking of vessel/ เครื่องหมายประจาเรือ
๑๔. IMO number/หมายเลข IMO (ถ้ามี)
๑๕. Call sign/นามเรียกขาน
๑๖. ให้ระบุว่าเรืออยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตจาก RFMOs ใด หรือรัฐชายฝั่งใด โดยระบุดังนี้
๑๖.๑ IOTC เลขที.่ ..........
๑๖.๒ SIOFA เลขที่...........
๑๖.๓ Coastal states เลขที่...............
๑๗. Fishing ground/ พื้นที่ทาการประมง (FAO code) โดยระบุดังนี้
๑๗.๑ ( ) 51
๑๗.๒ ( ) 57
๑๗.๓ ( ) 58
๑๗.๔ ( ) 71
๑๗.๕ ( ) Coastal state รัฐชายฝั่ง …………….………..……...Zone โซน ……...……………………………
๑๗.๖ ( ) อื่นๆ...............

๑๘. ให้ระบุ transshipment activity/ การขนถ่ายสัตว์น้า ดังนี้
๑๘.๑ Carrier name/ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้า
๑๘.๒ At sea/ขนถ่ายกลางทะเล
๑๘.๒.๑ Latitude ละติจูด ให้ระบุ Degree องศา N/S เหนือ/ใต้
๑๘.๒.๒ Longitude ลองจิจูด ให้ระบุ Degree องศา E/W ออก/ตก
๑๘.๓ At port/ขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ
๑๘.๓.๑ Port/ท่าเทียบเรือ ที่ทาการขนถ่ายสัตว์น้า
๑๘.๓.๒ Country/ประเทศ ที่ทาการขนถ่ายสัตว์น้า
๑๙. Date of transshipment/วันที่ขนถ่ายสัตว์น้า
๑๙.๑ Start/เริ่ม วันที่เริ่มขนถ่ายสัตว์น้า
๑๙.๒ Finish/สิ้นสุด วันที่เสร็จสิ้นการขนถ่ายสัตว์น้า
๒๐. Date of fishing for transshiping fish/สัตว์น้าที่ขนถ่ายมาจากการทาประมงระหว่างวันที่
๒๐.๑ Start/เริ่ม วันที่เริ่มต้นจับสัตว์น้าในรอบการขนถ่ายครั้งนี้
๒๐.๒ Finish/สิ้นสุด วันที่สิ้นสุดการจับสัตว์น้าในรอบการขนถ่ายครั้งนี้
๒๐.๓ Total weight/ปริมาณสัตว์น้าที่ขนถ่าย หน่วยกิโลกรัม
๒๑. Date/วันที่
๒๒. ให้ระบุ Position/ตาบลที่เรือ ดังนี้
๒๒.๑ Latitude ละติจูด ให้ระบุ Degree องศา N/S เหนือ/ใต้
๒๒.๒ Longitude ลองจิจูด ให้ระบุ Degree องศา E/W ออก/ตก
๒๓. No. of Fisherman จานวนคนที่ทาประมง (คน)
๒๔. No. of handline used จานวนเบ็ดที่ใช้
๒๕. Depth ความลึกน้า (m/ม.)
๒๖. ให้ระบุ Type of school/รูปแบบของฝูงปลา ดังนี้
๒๖.๑ Free school ฝูงปลาอิสระ
๒๖.๒ Log/ขอนไม้
๒๖.๓ AFADs/แพล่อปลาประจาที่
๒๖.๔ DFADs/แพล่อปลาอิสระ
๒๖.๕ Live dolphin/ฝูงโลมา
๒๖.๖ Shark ฉลาม
๒๖.๗ whale วาฬ
๒๖.๘ Other อื่นๆ
๒๗. ให้ระบุ Catch by species weight (kg) ปริมาณการจับโดยชนิด (หน่วย: กก.) ดังนี้
๒๗.๑ Species/ชนิดสัตว์น้า
๒๗.๒ Catch (Kg)/ปริมาณ (กก.)
๒๘. Total retained/สัตว์น้าที่เก็บบนเรือ

๒๙. ให้ระบุ Discards/สัตว์น้าที่ทิ้ง (หน่วย: กก.) ดังนี้
๒๙.๑ Species/ชนิดสัตว์น้า
๒๙.๒ Catch (Kg)/ปริมาณ (กก.)
๓๐. Total Discards (Kg)/ปริมาณสัตว์น้าที่ทิ้ง (กก.)
๓๑. Total catch (Kg)/ผลจับรวมในแต่ละรอบทาการประมง (กิโลกรัม)
๓๒. Total weight (Kg) น้าหนักรวมของสัตว์น้าแต่ละชนิด (กก.)
๓๓. ให้ระบุรายละเอียดการนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ ดังนี้
โดยนาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๓.๑ ชื่อท่าเทียบเรือที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๓.๒ ชื่อประเทศที่นาสัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือ
๓๓.๓ ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นท่าเทียบเรือ หน่วยเป็นกิโลกรัม
๓๔. ผู้ควบคุมเรือลงนาม และลงวันที่
๓๕. มีข้อความดังนี้ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น้าที่จับได้ทั้งหมดได้มาจากการทาประมงที่ถูกต้อง และไม่ได้
เกี่ยวพันกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมใดๆเลย ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/
เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมให้โรงงานผู้ใช้สัตว์น้าที่จับได้นี้ ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น้าแทนข้าพเจ้าได้
Therefore, I, Ship's captain/shipowner or representative, allow this client to sign this Catch
Certification on behalf of my authority

OVERSEAS OTTER BOARD TRAWLERS FISHING LOGBOOK/สมุดบันทึกการทาการประมง เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่

Departure date/
วันที่ออกทาการประมง

Province/จังหวัด

Vessel size/ Gross tonnage/ระวางบรรทุก :
ขนาดเรือ
Length overall/ความยาวตลอดลาเรือ :
Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ
Country/ประเทศ IMO number (If any)/หมายเลข IMO (ถ้ามี)

tons/ตันกรอส
meter/เมตร

 At sea/

 At port/

Latitude ละติจูด :

ขนถ่ายกลางทะเล Longitude ลองจิจูด :

Port/ ท่าเทียบเรือ :

ขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ Country/ประเทศ :

Date of transshipment/วันที่ขนถ่ายสัตว์นา
Start/เริม่

/

/

- Finish/สินสุด

/

/

Date of fishing for transshiping fish/สัตว์นาที่ขนถ่ายมาจากการทาประมงระหว่างวันที่

Degree (E/W)
องศา (ออก/ตก)

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́


Total Discards (Kg)
ปริมาณสัตว์นาที่ทิง (กก.)

Degree (N/S)
องศา (เหนือ/ใต้)


Total retained (Kg)
สัตว์นาที่เก็บบนเรือ (กก.)

Longitude
ลองจิจูด

Discards (Kg) สัตว์นาทิง (กก.)

Gear Depth of finish fishing
ความลึกอวนขณะลากเสร็จ

Degree (E/W)
องศา (ออก/ตก)

Latitude
ละติจดู

Catch by species weight (kg) ปริมาณการจับ (หน่วย : กก.)
Bottom Depth of finish fishing
ความลึกนาขณะลากเสร็จ

Degree (N/S)
องศา (เหนือ/ใต้)

Time End set (local time) HH:MM
เวลาที่เริ่มกูอ้ วน (เวลาท้องถิ่น) ชช:นน

Longitude
ลองจิจูด

Finish fishing/การกู้อวน
Gear Depth of start fishing
ความลึกอวนขณะเริ่มลาก

Latitude
ละติจดู

Bottom Depth of start fishing
ความลึกนาขณะเริ่มลาก

Time Start set (local time) HH:MM
เวลาที่เริ่มลากอวน (เวลาท้องถิ่น) ชช:นน

Net ID/หมายเลขอวน

แผ่นที่

Arrival port/In port/ท่าเทียบเรือทีจ่ อด/จุดจอด
 IOTC………………..  SIOFA……….….…....  Coastal states…………….…… Start/เริม่
/
/
- Finish/สินสุด
/
/
Port/ชื่อท่าเทียบเรือ
Province/จังหวัด
Country/ประเทศ Fishing ground/ พืนที่ทาการประมง (FAO code) ( ) 51 ( ) 57 ( ) 58 ( ) 71 Total weight/ปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่าย :
kg/กก.
( ) Coastal state รัฐชายฝั่ง
Zone โซน
Type of preservation/รูปแบบการเก็บรักษา
( ) Other อื่นๆ
( ) Whole/สัตว์นาเก็บทังตัว ( ) Processed/สัตว์นาแปรรูป (ตัดหัว, เอาเครื่องในออก)
Start fishing/การปล่อยอวนลาก

Date/วันที่

.

Carrier Name/ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์นา :

Call sign (If any)/นามเรียกขาน (ถ้ามี)
Arrival date/
วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ

เล่มที่ THA - V1

Transshipment activity/การขนถ่ายสัตว์นา

Phone/โทรศัพท์

Departure port/ท่าเทียบเรือที่ออก
Port/ชื่อท่าเทียบเรือ

.
.

Name of captain/ชื่อผู้ควบคุมเรือ

Vessel registration number /
เลขทะเบียนเรือไทย

Name of vessel/ชื่อเรือประมง

เลขที่ PO
เลขที่ PI

 +
Total
catch (Kg)
ผลจับรวม
(กก.)

Total weight (Kg) นาหนักรวม (กก.)
โดยนาสัตว์นาขึนท่าเทียบเรือ 1. ท่าเทียบเรือ

ประเทศ

จานวน

กิโลกรัม

2. ท่าเทียบเรือ

ประเทศ

จานวน

กิโลกรัม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์นาที่จับได้ทังหมดได้มาจากการทาประมงที่ถูกต้อง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมใดๆ เลย
ทังนี ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมให้โรงงานผู้ใช้สัตว์นาทีจ่ ับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์นาแทนข้าพเจ้าได้
Therefore, I, Ship's captain/ship owner or representative, allow this client to sign this Catch Certification on behalf of my authority.

ลงชื่อ
(
วันที่

/

/

เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
)
.

OVERSEAS PAIR TRAWLERS FISHING LOGBOOK/สมุดบันทึกการทาการประมง เครื่องมืออวนลากคู่
Vessel registration no. (1st vessel)/เลขทะเบียนเรือ (หลัก)

Name of first vessel/ชื่อเรือ (หลัก)

เลขที่ PO
 First vessel/เรือหลัก
 Second vessel/เรือรอง เลขที่ PI

Vessel registration no. (2nd vessel)/เลขทะเบียนเรือ (รอง)

Departure date/
วันที่ออกทาการประมง

Departure port/ท่าเทียบเรือที่ออก
Port/ชื่อท่าเทียบเรือ

Vessel size/
ขนาดเรือ

Gross tonnage/ระวางบรรทุก :
Length overall/ความยาวตลอดลาเรือ :

Country/ประเทศ IMO number (If any)/หมายเลข IMO (ถ้ามี)

tons/ตันกรอส
meter/เมตร

 At sea/

Port/ ท่าเทียบเรือ :

 At port/

Latitude ละติจูด :

ขนถ่ายกลางทะเล Longitude ลองจิจูด :

ขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ Country/ประเทศ :

Date of transshipment/วันที่ขนถ่ายสัตว์นา
Start/เริม่

/

/

- Finish/สินสุด

/

/

Date of fishing for transshiping fish/สัตว์นาที่ขนถ่ายมาจากการทาประมงระหว่างวันที่

o

́

o

́

o

́

o

o

́

o

́

o

́

o

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

o

́

o

́

o

́

o

o

́

o

́

o

́

o

o

́

o

́

o

́

o

o

́

o

́

o

́

o

o
o

Total Discards (Kg)
ปริมาณสัตว์นาที่ทิง (กก.)

Degree (E/W)
องศา (ออก/ตก)

  +
Retained on board of
เก็บสัตว์นาไว้ที่เรือ

Degree (N/S)
องศา (เหนือ/ใต้)

Total retained (Kg)
สัตว์นาที่เก็บบนเรือ (กก.)

Longitude
ลองจิจูด

Discards (Kg) สัตว์นาทิง (กก.)


Gear Depth of finish fishing
ความลึกอวนขณะลากเสร็จ

Degree (E/W)
องศา (ออก/ตก)

Latitude
ละติจดู

Catch by species weight (kg) ปริมาณการจับ (หน่วย : กก.)
Bottom Depth of finish fishing
ความลึกนาขณะลากเสร็จ

Degree (N/S)
องศา (เหนือ/ใต้)

Time End set (local time) HH:MM
เวลาที่เริ่มกูอ้ วน (เวลาท้องถิ่น) ชช:นน

Longitude
ลองจิจูด

Finish fishing/การกู้อวน
Gear Depth of start fishing
ความลึกอวนขณะเริ่มลาก

Latitude
ละติจดู

Bottom Depth of start fishing
ความลึกนาขณะเริ่มลาก

Time Start set (local time) HH:MM
เวลาที่เริ่มลากอวน (เวลาท้องถิ่น) ชช:นน

Net ID/หมายเลขอวน

.

Arrival port/In port/ท่าเทียบเรือทีจ่ อด/จุดจอด
 IOTC………………..  SIOFA……….….…....  Coastal states…………….…… Start/เริม่
/
/
- Finish/สินสุด
/
/
Port/ชื่อท่าเทียบเรือ
Province/จังหวัด
Country/ประเทศ Fishing ground/ พืนที่ทาการประมง (FAO code) ( ) 51 ( ) 57 ( ) 58 ( ) 71 Total weight/ปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่าย :
kg/กก.
( ) Coastal state รัฐชายฝั่ง
Zone โซน
Type of preservation/รูปแบบการเก็บรักษา
( ) Other อื่นๆ
( ) Whole/สัตว์นาเก็บทังตัว ( ) Processed/สัตว์นาแปรรูป (ตัดหัว, เอาเครื่องในออก)
Start fishing/การปล่อยอวนลาก

Date/วันที่

. แผ่นที่

Carrier Name/ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์นา :

Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ

Province/จังหวัด

เล่มที่ THA - V1

Transshipment activity/การขนถ่ายสัตว์นา

Call sign (If any)/นามเรียกขาน (ถ้ามี)
Arrival date/
วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ

.

Name of captain/ชื่อผู้ควบคุมเรือ
Phone/โทรศัพท์

Name of second vessel/ชื่อเรือ (รอง)

.

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

́

หลัก รอง

Total
catch (Kg)
ผลจับรวม
(กก.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total weight (Kg) นาหนักรวม (กก.)
โดยนาสัตว์นาขึนท่าเทียบเรือ 1. ท่าเทียบเรือ

ประเทศ

จานวน

กิโลกรัม

2. ท่าเทียบเรือ

ประเทศ

จานวน

กิโลกรัม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์นาที่จับได้ทังหมดได้มาจากการทาประมงที่ถูกต้อง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมใดๆ เลย
ทังนี ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมให้โรงงานผู้ใช้สัตว์นาทีจ่ ับได้นี ลงนามในใบรับ รองการจับสัตว์นาแทนข้าพเจ้าได้
Therefore, I, Ship's captain/ship owner or representative, allow this client to sign this Catch Certification on behalf of my authority.

ลงชื่อ
(
วันที่

/

/

เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
)
.

OVERSEAS HANDLINE FISHING LOGBOOK/สมุดบันทึกการทาการประมง เครื่องมือเบ็ดมือ
Name of vessel/ชื่อเรือประมง

เลขที่ PO
เลขที่ PI

เล่มที่ THA - V1

แผ่นที่

Name of captain/ชื่อผู้ควบคุมเรือ

Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย

Phone/โทรศัพท์

Departure date/
วันที่ออกทาการประมง

Departure port/
ท่าเทียบเรือที่ออก
Port/ชื่อท่าเทียบเรือ

Arrival date/
วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ

Transshipment activity/การขนถ่ายสัตว์นา

Province/จังหวัด
Arrival port/In port/
ท่าเทียบเรือที่จอด/จุดจอด

Port/ชื่อท่าเทียบเรือ

Province/จังหวัด

Carrier Name/ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์นา :

Vessel size/ Gross tonnage/ระวางบรรทุก :
ขนาดเรือ
Length overall/ความยาวตลอดลาเรือ :
Country/ประเทศ Marking of vessel/เครื่องหมายประจาเรือ

tons/ตันกรอส
meter/เมตร

 At sea/

ขนถ่ายกลางทะเล Longitude ลองจิจูด :

IMO number (If any)/หมายเลข IMO (ถ้ามี)

Start/เริม่

Call sign (If any)/นามเรียกขาน (ถ้ามี)

Date of fishing for transshiping fish/สัตว์นาที่ขนถ่ายมาจากการทาประมงระหว่างวันที่

 IOTC
Country/ประเทศ  Coastal state

 SIOFA
.

/

/

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

o

́

/

รูปแบบของ
ฝูงปลา

/
kg/กก.

( ) Other อื่นๆ

Zone โซน

Discards (Kg) สัตว์นาทิง (กก.)


Total Discards (Kg)
ปริมาณสัตว์นาที่ทิง (กก.)

Type of
school



/

/

Total retained (Kg)
สัตว์นาที่เก็บบนเรือ (กก.)

Degree (E/W)
องศา (ออก/ตก)

*
Depth ความลึกนา (m/เมตร)

Degree (N/S) องศา
(เหนือ/ใต้)

- Finish/สินสุด

Start/เริม่
/
/
- Finish/สินสุด
Total weight/ปริมาณสัตว์นาที่ขนถ่าย :

Catch by species weight (kg) ปริมาณการจับ (หน่วย : กก.)
No. of handline used จานวนเบ็ดที่ใช้

Longitude
ลองจิจูด

No. of Fisherman จานวนคนที่ทาประมง (คน)

Date/วันที่

Latitude
ละติจดู

ขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ Country/ประเทศ :

Date of transshipment/วันที่ขนถ่ายสัตว์นา

Fishing ground/ พืนที่ทาการประมง (FAO code) ( ) 51 ( ) 57 ( ) 58 ( ) 71 ( ) Coastal state รัฐชายฝั่ง

Position/ตาบลทีเ่ รือ

Port/ ท่าเทียบเรือ :

 At port/

Latitude ละติจูด :

.

 +
Total
catch (Kg)
ผลจับรวม
(กก.)

Total weight (Kg) นาหนักรวม (กก.)
โดยนาสัตว์นาขึนท่าเทียบเรือ 1. ท่าเทียบเรือ

ประเทศ

จานวน

กิโลกรัม

2. ท่าเทียบเรือ

ประเทศ

จานวน

กิโลกรัม

หมายเหตุ * Type of school/รูปแบบของฝูงปลา (ระบุหมายเลขสิ่งล่อฝูงปลา)
1. Free school ฝูงปลาอิสระ
2. Log ขอนไม้ 3. AFADs แพล่อปลาประจาที่
5. Live dolphin โลมา
6. Shark ฉลาม 7. Whale วาฬ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์นาที่จับได้ทังหมดได้มาจากการทาประมงที่ถูกต้อง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมใดๆ เลย
ทังนี ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมให้โรงงานผู้ใช้สัตว์นาทีจ่ ับได้นี ลงนามในใบรับ รองการจับสัตว์นาแทนข้าพเจ้าได้
Therefore, I, Ship's captain/ship owner or representative, allow this client to sign this Catch Certification on behalf of my authority.

4. DFADs แพล่อปลาแบบปล่อยลอยอิสระ
8. Other อื่นๆ

ลงชื่อ
(
วันที่

/

/

เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
)
.

กปน.๗
SIOFA TRANSSHIPMENT AT SEA/IN PORT NOTIFICATION

Date/วันที่แจ้ ง: ……………….…………….
I. DETAILS OF THE NOTIFYING VESSEL (รายละเอียดของเรือที่แจ้ง)
Notifying vessel is UNLOADING / RECEIVING vessel / ประเภทของเรือที่แจ้ง
 เรือประมง (เรือส่งสัตว์น้า)

 เรือขนถ่ายสัตว์น้า (เรือรับสัตว์นา้ )

II. DETAILS OF THE UNLOADING FISHING VESSEL (รายละเอียดของเรือประมง)
Name of vessel / ชื่อเรือประมง
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง
IMO number / หมายเลข IMO
Master’s name / ชื่อผู้ควบคุมเรือ

Nationality / สัญชาติ

III. DETAILS OF THE RECEIVING FISHING VESSEL (รายละเอียดของเรือขนถ่ายสัตว์น้า)
Name of vessel / ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้า
Registration number / เลขทะเบียนเรือ
Radio call sign / สัญญาณเรียกขาน
Vessel flag State / รัฐเจ้าของธง
IMO number / หมายเลข IMO
Master’s name / ชื่อผู้ควบคุมเรือ

Nationality / สัญชาติ

IV. DETAILS OF TRANSSHIPMENT (รายละเอียดการขนถ่ายสัตว์น้า)
Estimated date of transshipment (UTC) / วันที่คาดว่าจะท้าการขนถ่ายสัตว์น้า
Estimated time of transshipment (UTC) / เวลาที่คาดว่าจะเริ่มท้าการขนถ่ายสัตว์น้า
Estimated location of transshipment / พิกัดที่คาดว่าจะท้าการขนถ่ายสัตว์น้า

ละติจูด:
ลองจิจูด:
º

Transshipment In port /
การขนถ่ายสัตว์น้าที่ท่าเทียบเรือ

Name of Port / ชื่อท่าเทียบเรือ
Country of Port / ประเทศของท่าเทียบเรือ

Species to be transshipped (FAO species / group code / scientific name)
ชนิด (กลุ่มชนิดของสัตว์น้า / ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์น้าที่จะท้าการขนถ่าย)

Quantities to be (Kg) transshipped / ปริมาณสัตว์น้าที่จะท้าการขนถ่าย (กก.)
Number of units (boxes/packages) to be transshipped / จ้านวนภาชนะที่จะขนถ่าย
Weight of a unit (Kg) / น้าหนักต่อหน่วยของภาชนะที่บรรจุสัตว์น้า

1'

"

º

'

"

º

'

"

กปน.๔
แบบคำขออนุญำตทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำ (Request for Transshipment)
Information Required/ข้อมูลเรือ

Fishing Vessel/เรือประมง

Carrier Vessel/เรือขนถ่ำยสัตว์นำ

Name of the vessel (ชื่อเรือ):
Flag (สัญชาติเรือ):
RFMOs Number (หมายเลข RFMOs) (ถ้ามี):
IMO Number (หมายเลข IMO) (ถ้ามี):

Detail of Transshipment/รำยละเอียดกำรขนถ่ำยสัตว์นำ
 Transshipment in port (ขนถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือ)
Port Name/ชื่อท่าเทียบเรือ
พิกัด Latitude/ละติจูด
 Transshipment at sea/ขนถ่ายในทะเล
พิกัด Latitude/ละติจูด

Country/ประเทศ
Longitude/ลองจิจดู
Longitude/ลองจิจูด

Date and time of transshipment/วันทีแ่ ละเวลำจะทำกำรขนถ่ำยสัตว์นำ
Start date/วันที่เริม่ ขนถ่ายสัตว์นา้ :
End date/วันที่สินสุดการขนถ่ายสัตว์น้า:

Time/เวลาที่เริ่มขนถ่ายสัตว์น้า (ระบุเป็น UTC)

Species of transshipment/ชนิดและปริมำณสัตว์นำที่จะทำกำรขนถ่ำย
No. (ล้าดับที่)

Species/ชนิดสัตว์น้าที่จะท้าการขนถ่าย

Total (Kg)/ปริมาณ(กิโลกรัม)

1
2
3
4
รวม
Applicant/ผู้ขออนุญาต
(
Position/ต้าแหน่ง
Date/วันที่

)
Time/เวลา (UTC)

Approval/ผู้อนุญาต
(
Position/ต้าแหน่ง
Date/วันที่

)
Time/เวลา(UTC)

ส่วนนี ใช้ในกรณีต้องกำรขอขยำยเวลำในกำรขนถ่ำยสัตว์นำเท่ำนัน
Request for extension of transshipment/ขอขยำยเวลำในกำรขนถ่ำยสัตว์นำ
Request to extend until:
(วันที่ต้องการขออนุญาตขยายจากวันที่สินสุดในครังแรก)

Number of extended date
(จ้านวนวันที่ขอขยาย)

Reasons of request (สาเหตุที่ขอขยายเวลาในการขนถ่ายสัตว์น้า) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติท้าให้การขนถ่ายล่าช้า  สัตว์น้าไม่พร้อมขนถ่ายหรือรับส่ง  ล้าดับของการเข้ารับสัตว์นา้ ล่าช้า
 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์บนเรือขัดข้อง
 ลูกเรือไม่พร้อมปฏิบัติงาน
Applicant/ผู้ขออนุญาต
Approval/ผู้อนุญาต
(
)
(
Position/ต้าแหน่ง
Position/ต้าแหน่ง
Date/วันที่
Time/เวลา(UTC)
Date/วันที่
Time/เวลา(UTC)

วัน

)

กปน.๙

IOTC Transhipment Declaration
Carrier Vessel (เรือขนถ่ายสัตว์น้า)

Fishing Vessel (เรือประมง)

Name of the Vessel(ชื่อเรือ)

Name of the Vessel (ชื่อเรือ)

Radio Call Sign(สัญญาณเรียกขาน)

Radio Call Sign (สัญญาณเรียกขาน)

Flag (สัญชาติเรือ)

Flag (สัญชาติเรือ)

Flag state license number

Flag state license number

(เลขทีใ่ บจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้า)

(เลขทีใ่ บอนุญาตท้าการประมง)

National Register Number

National Register Number

(เลขทะเบียนเรือ)

(เลขทะเบียนเรือ)

IOTC Register Number

IOTC Register Number

(เลข IOTC)

(เลข IOTC)

กปน.๙

Indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit
(ระบุน้าหนักเป็นกิโลกรัม หรือหน่วยที่ใช้ เช่น กล่อง หรือตะกร้า และน้าหนักที่ขึนท่า)
LOCATION OF TRANSHIPMENT (พิกัดที่ท้าการขนถ่ายสัตว์น้า)
Latitude (ละติจูด)
Longitude (ลองจิจูด)

Day Month
(วันที่) (เดือน)

Year
(ปี ค.ศ.)

Hour
(ชั่วโมง)

Departure / วันออกเดินทาง

:

Return/วันเดินทางกลับ

:

Transshipment/
การขนถ่ า ยสั ต ว์ น้า
Start(เริ่ ม )

:

Finish(สิ นสุ ด )
Finish (สิ นสุ ด )

:

Agent’s name

กิโลกรัม (Kg)

Master’s name of LSTLV Master’s name of Carrier

(ชื่อตัวแทนเรือ)

(ชื่อผู้ควบคุมเรือประมง)

(ชื่อผู้ควบคุมเรือขนถ่าย)

Signature (ลายมือชื่อ)

Signature (ลายมือชื่อ)

Signature (ลายมือชื่อ)

กปน.๙

Port
Species (ชนิดสัตว์น้า)
(ท่าเทียบเรือ)

At Sea (ในทะเล)
Lat. (ละติจูด)

Long. (ลองจิจูด)

Type of product (ลักษณะของสัตว์น้าที่เก็บ) / Quantity (ปริมาณกิโลกรัม)
Whole Gutted Headed Filleted
(ทังตัว) (ควักไส้) (ตัดหัว)
(ชิน)

If transshipment effected at sea, IOTC Observer Signature (ลายมือชื่อผู้สังเกตการณ์) :
(

)

กปน.๗A

SIOFA TRANSSHIPMENT AT SEA/ IN PORT DECLARATION
In port / ที่ท่าเทียบเรือ | Y/N |

Name of Port / ชื่อท่าเทียบเรือ |

At Sea / กลางทะเล | Y/N |

Latitude/Longitude พิกัดที่ทาการขนถ่าย |

| Country of Port / ประเทศของท่าเทียบเรือ |

|

|

Declaring vessel is UNLOADING or RECEIVING (only applicable for at-sea transshipments) Vessel/ ระบุประเภทเรือ (เฉพาะการขนถ่ายกลางทะเล)  เรือประมง

 เรือขนถ่ายสัตว์นา

Name of declaring vessel / ชือ่ เรือที่รายงาน:

Name of other vessel / ชื่อเรือที่ส่งสัตว์นาหรรือรับสัตว์นา:

Radio Call sign of declaring vessel / สัญญาณเรียกขานของเรือทีร่ ายงาน:

Radio Call sign of other vessel / สัญญาณเรียกขานของเรือที่ส่งสัตว์นาหรรือรับสัตว์นา:

Radio Call sign of declaring vessel / สัญญาณเรียกขานของเรือทีร่ ายงาน:

Radio Call sign of other vessel / สัญญาณเรียกขานของเรือที่ส่งสัตว์นาหรรือรับสัตว์นา:

External identification of declaring vessel /เครื่องหรมายประจาเรือที่รายงาน:

External identification of other vessel / เครื่องหรมายประจาเรือที่ส่งสัตว์นาหรรือรับสัตว์นา:

Flag State of declaring vessel / รัฐเจ้าของธงของเรือทีร่ ายงาน:

Flag State of other vessel / รัฐเจ้าของธงของเรือที่ส่งสัตว์นาหรรือรับสัตว์นา:

Start of transshipment operation / วันและเวลาที่เริ่มทาการขนถ่ายสัตว์นา (day/month/year/ วัน/เดือน/ปี) |

| |

|

| |

|

| from (time) จากเวลา |

|

End of transshipment operation / วันและเวลาที่สินสุดการขนถ่ายสัตว์นา (day/month/year/ วัน/เดือน/ปี) |

| |

|

| |

|

| to (time) ถึงเวลา |

|

Declaring master’s name & date of birth / ชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้ควบคุมเรือ:
TRANSSHIPPED CATCH /สัตว์นาที่ทาการขนถ่าย
Species (FAO species/group code/scientific name)
ชนิดสัตว์นา/กลุ่มชนิดของสัตว์นา/ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์นา
ที่จะทาการขนถ่าย

Signature /ลายมือชื่อ:

Presentation 1: ลักษณะของสัตว์นาที่เก็บ
Presentation 2: ลักษณะของสัตว์นาที่เก็บ
ระบุ........................................................................... ระบุ..........................................................................

Presentation 3: ลักษณะของสัตว์นาทีเ่ ก็บ
ระบุ.........................................................................

TOTAL
Weight (Kg)
นาหรนักรวม
No. units: Weight per unit: Total weight: No. units: Weight per unit: Total weight: No. units: Weight per unit: Total weight:
(กก.)
จานวนภาชนะ นาหรนักต่อภาชนะ นาหรนักทังหรมด จานวนภาชนะ นาหรนักต่อภาชนะ นาหรนักทังหรมด จานวนภาชนะ นาหรนักต่อภาชนะ นาหรนักทังหรมด

กปน.๗A
Species (FAO species/group code/scientific name)
ชนิดสัตว์นา/กลุ่มชนิดของสัตว์นา/ชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์นา
ที่จะทาการขนถ่าย

Presentation 1: ลักษณะของสัตว์นาที่เก็บ
Presentation 2: ลักษณะของสัตว์นาที่เก็บ
ระบุ........................................................................... ระบุ..........................................................................

Presentation 3: ลักษณะของสัตว์นาที่เก็บ
ระบุ.......................................................................

No. units: Weight per unit: Total weight: No. units: Weight per unit: Total weight: No. units: Weight per unit: Total weight:
จานวนภาชนะ นาหรนักต่อภาชนะ นาหรนักทังหรมด จานวนภาชนะ นาหรนักต่อภาชนะ นาหรนักทังหรมด จานวนภาชนะ นาหรนักต่อภาชนะ นาหรนักทังหรมด

TOTAL นาหรนักรวม (กก.)

If transshipment effected at sea, Observer Name and Signature:
(กรณีที่มีการขนถ่ายสัตว์นาในทะเล ผู้สังเกตการณ์ลงนาม)

TOTAL
Weight (Kg)
นาหรนักรวม
(กก.)

กปน.๕

แบบรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า (Transshipment Declaration)
Information Required
(ข้อมูลเรือ)
Name of vessel (ชื่อเรือ)
Registration Number (เลขทะเบียนเรือ)
IMO Number (หมายเลข IMO) (ถ้ามี)
Identification Number of RFMOs

Fishing Vessel
(เรือประมง)

Carrier Vessel
(เรือขนถ่ายสัตว์น้า)

(เลข RFMOs) (ถ้ามี)

Radio Call Sign (สัญญาณเรียกขาน)
Vessel master’s name (ชื่อผู้ควบคุมเรือ)
วัน/เดือน/ปี

Start (วันที่เริ่มขนถ่าย):
End (วันที่สิ้นสุดการขนถ่าย):

In Port (ท่าเทียบเรือที่ขนถ่าย)

Port Name (ชื่อท่าเทียบเรือ):
Latitude:

Longitude:

At-Sea Location (พิกัดที่ขนถ่ายในทะเล)

Latitude:

Longitude:

Transshipment Date (วันที่ทา้ การขนถ่าย)

Species Name (ชนิดสัตว์น้า)

Time (เวลา UTC):
Time (เวลา UTC):
Country (ประเทศ):

Weight (Kg)

Type of Product Presentation

Type of Preservation

น้าหนัก (กก.)

(ลักษณะของสัตว์น้าที่เก็บ)

(ลักษณะการเก็บรักษาสัตว์น้า)

If transshipment is effected at-sea, Observer Name and Signature: ……………………………......…………………………………...........................
Signature of Master (ลายเซ็นผูค้ วบคุมเรือ) .......................................................................................................................................................
Vessel Name (ชื่อเรือ).............................................................................................................................................................................................
วันที่รายงาน.................................................................................................................................................................................................................

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ลาดับ
1

2

ศูนย์

ทีต่ ั้ง

เขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าคลองด่าน

เลขที่ 361/10 ม. 11 ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรปราการ
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3
(กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ 666 ม. 6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าแหลมงอบ

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 อ. เขาสมิง อ.เมืองตราด อ.แหลมงอบ
อ.เกาะกูด และ อ.เกาะช้าง
เลขที่ 34 ม. 8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด
ด่านตรวจประมงตราด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งหมด และ อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งหมด

3

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่
ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก
ด่านตรวจประมงตราด
ชั้น 3 ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 23110

อ.คลองใหญ่

4

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสมุทรสาคร

1024 อาคารสะพานปลา ถ.วิเชียรโชฎก
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งหมด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสาคร
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5
(สมุทรสาคร)

ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา

ท่าเทียบเรือกรมประมง ถ.แหล่งพระราม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

เลขที่ 79 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี

26/2 ถ.กะลาพอ อ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 94110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปัตตานี
ด่านตรวจประมงปัตตานี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

เลขที่ 123/18 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตรัง
ด่านตรวจประมงตรัง
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

เลขที่ 268/2 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง
92110

5

6

7

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา ทั้งหมด

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ทั้งหมด

-2ลาดับ
8

9

ศูนย์

ทีต่ ั้ง

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองภูเก็ต

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต
ด่านตรวจประมงภูเก็ต
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

เลขที่ 65/73 ม. 7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง
ด่านตรวจประมงระนอง
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

เลขที่ 174 ม. ๑ ถ.สะพานปลา ต.ปากน้้า
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

เขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง ทั้งหมด

PO
PI

(หมายเลขตอบรับการแจ้งออก)
(หมายเลขตอบรับการแจ้งเข้า)

หน้าที่ 1/4
กปน. ๑A

แบบตอบรับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สาหรับเรือประมงนอกน่านนาไทย)

การแจ้งออก

วัน/เวลาแจ้ง …../………./………. ...... : ...... การแจ้งเข้า

วัน/เวลาแจ้ง …../………./………. ...... : ......

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะออก……………..…………………………….
ที่อยู่……………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
ชื่อท่าที่คาดว่าจะเข้า…………..…………..
วันที่…………….เวลา….…….ที่อยู…่ ………..……………….………………..
วัตถุประสงค์ในการออก
ทาการประมง
ขึ้นคาน/ซ่อมบารุง สถานที่………………………………………….
อื่น ๆ……………………..…………………………………………………
พืนที่ทาการประมง
รัฐอื่น
ทะเลหลวง
SIOFA
IOTC

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะเข้า.………..…..…………………………….
ที่อยู่………………………………………………………………………………..…
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
วัตถุประสงค์ในการเข้า
ขึ้นสัตว์นา้ ปริมาณสัตว์นารวม
้
……………………………กก.
จอดเรือ
รับบริการ น้า/น้ามัน/น้าแข็ง
ขึ้นคาน/ซ่อมบารุง สถานที่…………………….…………………..
อื่น ๆ …………………..……………………………..…………………..
สัตว์นาและนาหนักที่จับได้มากที่สุดในรอบทาการประมง
1. ชนิด………………………………..นาหนัก………………………..กก.
2. ชนิด………………………………..นาหนัก………………………..กก.
3. ชนิด………………………………..นาหนัก………………………..กก.
ชื่อเรือประมง : ……………………………………………………………… ทะเบียนเรือ :
เครื่องหมายประจาเรือประมง : ……………………………………………………………….… ขนาดของเรือ : ………………………… ตันกรอส
ใบอนุญาตทาการประมง

ชนิดเครื่องมือทาการประมง : ………………………………………………..
เครื่องมือเบ็ด

อุปกรณ์ประจาเรือ
ระบบติดตามเรือ VMS ยี่ห้อ ............................................ รุ่น ………..…………..…..…………. หมายเลขเครื่อง ……….……………….………..
วิทยุสื่อสาร VHF/FM HF/CB HF/SSB ความถี่ ……………………………………………………... หมายเลขเครื่อง …………………….……………
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………...
ผู้ควบคุมเรือประมง ชื่อ : …………………….………… สกุล ………………………….. ระดับประกาศนียบัตร …………….…………………………
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :
เบอร์โทรศัพท์ :………………………………….……….. ที่อยู่ : ………….…………………………………………………………………………………..…………
เจ้าของเรือประมง ชื่อ : …………………………………………………… สกุล ……………………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประชาชน :
เบอร์โทรศัพท์ :………………………………….……….. ที่อยู่ : ………….…………………………………………………………………………………..…………
ผลการตรวจสอบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แจ้งออก ( PO )
แจ้งเข้า ( PI )
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก …………………..……………. แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ……………..………………….
วันที่ ….……………………………………………. เวลา……………………… วันที่ ….……………………………………………. เวลา………………………
(ประทับตราจากระบบ)
(ประทับตราจากระบบ)

(หมายเลขตอบรับการแจ้ง).

LR
.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล

จานวนรายชื่อคนประจาเรือ
อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจาตัว

หน้าที่ในเรือ

หน้าที่ 2/4

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(……………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
หมายเหตุ : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่า 1 ท่า ให้ดาเนินการเพิ่มเติมในหน้าที่ 4/4
เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
รวมทั้งสิ้น ..............คน คนสัญชาติไทย..............คน คนสัญชาติเมียนมาร์..............คน
คนสัญชาติกัมพูชา..............คน คนสัญชาติลาว..............คน คนสัญชาติอื่น ๆ..............คน

QR CODE
จากระบบ

LR
.
ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

(หมายเลขตอบรับการแจ้ง).

ชื่อ – สกุล

จานวนรายชื่อคนประจาเรือ
อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจาตัว

หน้าที่ในเรือ

หน้าที่ 3/4

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………………...
(…………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
หมายเหตุ : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่า 1 ท่า ให้ดาเนินการเพิ่มเติมในหน้าที่ 4/4
เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง
รวมทั้งสิ้น ..............คน คนสัญชาติไทย..............คน คนสัญชาติเมียนมาร์..............คน
คนสัญชาติกัมพูชา..............คน คนสัญชาติลาว..............คน คนสัญชาติอื่น ๆ..............คน

QR CODE
จากระบบ

หน้าที่ 4/4
PO
PI

(หมายเลขตอบรับการแจ้งออก)
(หมายเลขตอบรับการแจ้งเข้า)

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 2
ชื่อท่าเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ เลขที่............ถนน........................ตาบล..........................อาเภอ.................................จังหวัด ...........................................
วัน/เดือน/ปี .

/

วัตถุประสงค์เพื่อ

ขึ้นสัตว์น้า ปริมาณสัตว์น้า (กก./Kg.) : …………….............…………………………………………………………..……….

/

จอดเรือ

รับบริการ น้า/น้ามัน/น้าแข็ง

ขึ้นคาน/ซ่อมบารุง

อื่น ๆ ....................................................................................................

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 3
ชื่อท่าเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่............ถนน........................ตาบล..........................อาเภอ.................................จังหวัด...........................................
วัน/เดือน/ปี .

/

วัตถุประสงค์เพื่อ

ขึ้นสัตว์น้า ปริมาณสัตว์น้า (กก./Kg.) : …………….............………………………………………………………..………….

/

จอดเรือ

รับบริการ น้า/น้ามัน/น้าแข็ง

ขึ้นคาน/ซ่อมบารุง

อื่น ๆ ....................................................................................................

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 4
ชื่อท่าเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่............ถนน........................ตาบล..........................อาเภอ.................................จังหวัด...........................................
วัน/เดือน/ปี .

/

วัตถุประสงค์เพื่อ

ขึ้นสัตว์น้า ปริมาณสัตว์น้า (กก./Kg.) : …………….............……………………………………..…………………………….

/

จอดเรือ

รับบริการ น้า/น้ามัน/น้าแข็ง

ขึ้นคาน/ซ่อมบารุง

อื่น ๆ ....................................................................................................

ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………………...
(…………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
หมายเหตุ : เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง

กปน.๒

คำขอมีผู้สังเกตกำรณ์บนเรือ
คำขอมีผู้สังเกตกำรณ์กำรทำประมง

คำขอมีผู้สังเกตกำรณ์กำรขนถ่ำยสัตว์นำ

ข้อมูลทั่วไปของเรือประมง
เจ้าของเรือ (นาย/นาง/นางสาว)

หมายเลขบัตรประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

แฟกซ์

อีเมล์

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

ชื่อเรือประมง

เลขทะเบียนเรือ

เลขที่ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทย

หมดอายุ

เครื่องมือประมงที่ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายประจ้าเรือประมง

หมายเลข IMO (ถ้ามี)

สัญญาณเรียกขาน (Radio Call Sign)

เลขที่ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทย

วันหมดอายุ

SIOFA เลขที่

IOTC เลขที่

รัฐอื่น เลขที่

ศูนย์ PIPO ที่แจ้งออก

วันที่คาดว่าจะออก

ชื่อผู้ควบคุมเรือ

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

ผู้สังเกตการณ์ลงเรือประมง(ระบุสถานที่)

วันที่

สังเกตการณ์ขึนจากเรือประมง(ระบุสถานที่)

วันที่

ลายมือชื่อ...…………………………………………..……… ผู้ได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทย/ผู้รับมอบอ้านาจ
(….……………………….….……………………)
วันที่ …….………………………………………………

สำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที่รับเอกสำร
เลขที่ใบคำขอ
(กปน.๒)...……........................

/

วันที่อนุมัติเอกสำร

/

/

ชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่/ลำยเซ็น

ผู้อนุมัต/ิ ลำยเซ็น

ผลกำรอนุมัติ
ผู้สังเกตการณ์ชื่อ
เลขประจ้าตัวผู้สงั เกตการณ์

สกุล

/

กปน.๒A
FOR OFFICIAL USE
REQUEST FOR OBSERVER DEPLOYMENT

Date received

FISHING (LSTLV) CPC REQUESTING TRANSHIPMENT:
CPC CONTACT:

/ /
Date approved
/ /
Approval number
/
Name of IOTC officer

ADDRESS:
TEL:
FAX:
EMAIL:
Carrier Vessel details
Name Vessel:
IOTC Number:
Flag of Vessel:
Satellite Phone:
Satellite Fax:
Name of vessel Owner/Operator:
Address:
TEL: +
EMAIL:

FAX: +

MOBILE PHONE: +

Operational details*
Port of departure:
Departure date:
Port of observer embarkation:
Departure date following embarkation of observer:
Vessels from which transhipments will be taken

IOTC No.

Expected date of
transhipment

Will transhipment involve SBT?
Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Expected date of arrival in port:
Port of arrival (observer disembarkation):
Port of landing:
Ports of call on route:
* If deployment cannot be effected at port, full details on transfer vessels to be used must be submitted.
PLEASE NOTE: ACCURATE DETAILS ON DATE AND PLACE OF EMBARKATION AND PLACE OF DESEMBARKATION OF THE OBSERVER ARE VITAL TO THE EFFECTIVE
IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND TO MAINTAINING THE COSTS OF THE PROGRAMME WITHIN THE BUDGET

สัญญาจัดให้มีผู้สังเกตการณ์
สัญญาเลขที่............................................/....................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ...........
สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง กรมประมง โดย.................................................................................
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“กรมประมง”ฝ่ายหนึ่ง
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………..นามสกุล……………..…………………….
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ .....................................................อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...................
ถนน...................................................ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................................วันออกบัตร................................บัตรหมดอายุ...........................................
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ..................................................มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.......................................
ถนน........................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด............................................................โดย.............................................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท...........................................................................
ลงวันที่......................................(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่..........................................................................)
ปรากฏตามสำเนาเอกสาร แนบท้ายสัญญานี้ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง และ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..…………………………นามสกุล……………….………………………………….
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่...............................................................................................................................
วันออกบัตร............................................................................................................................................................
บัตรหมดอายุ.........................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวผู้สังเกตการณ์ เลขที่........................................................................................................................
วันออกบัตร................................................................................................................... .........................................
บัตรหมดอายุ.........................................................................................................................................................
ปรากฏตามสำเนาเอกสาร แนบท้ายสัญญานี้ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้สังเกตการณ์” อีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งคู่สัญญาได้มีข้อตกลงระหว่างกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์
(๑) กรมประมง ตกลงจัดให้มีผู้สังเกตการณ์เพื่อประจำอยู่ในเรือประมง โดยมอบหมาย
ผู้สังเกตการณ์ จำนวน .................คน
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาต ตกลงรับผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือประมง ตามที่ระบุในผนวก
4 แนบท้ายสัญญา ระหว่างการทำการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเล ตามพระราชกำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ยินยอมรับเป็นผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือประมง
ตามรายละเอียดของระยะเวลา และสถานที่หรือท่าเรือ ที่ระบุในข้อ 8

-2–
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
คู่สัญญาตกลงให้ถือเอาเอกสารที่แนบท้ายสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย คือ
(๑) ผนวก ๑ (หน้าที่ของกรมประมง)...............................................จำนวน...๑....หน้า
(๒) ผนวก ๒ (หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือ) .........จำนวน...๑....หน้า
(๓) ผนวก ๓ (หน้าที่ของลูกเรือ)......................................................จำนวน...๑....หน้า
(๔) ผนวก ๔ (รายละเอียดของเรือประมง)......................................จำนวน...๑....หน้า
ข้อ ๓ หน้าที่กรมประมง
หน้าที่กรมประมงให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ผนวก ๑
ข้อ ๔ อำนาจ หน้าที่ สิทธิ และจรรยาบรรณ ของผู้สังเกตการณ์
อำนาจ หน้าที่ สิทธิ และจรรยาบรรณ ของผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการฝึกอบรม และการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๕ หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือ
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ค วบคุมเรือ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ผนวก ๒ และให้
รวมถึงหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ ให้เป็นไป
ตาม ผนวก ๒ และผนวก ๓ และหน้าที่ของผู้ควบคุมเรือในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือให้ เป็นไป
ตามผนวก 3
ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือประมง
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ในการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์
ประจำอยู่ในเรือประมง
(๑) อัตราค่าจ้าง.........................................................................................บาท ต่อวัน
(............................................................................................................................................................................)
โดยจ่ายให้แก่ผู้สังเกตการณ์โดยตรง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่กำหนดออกจากท่าจนถึงวันที่กำหนด
เข้าท่า
(๒) ประกัน ค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ สำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สังเกตการณ์ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ............................................................................ ........................................
จนถึงวันที่ ............................................................................................................................................................
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ (เช่น ค่าแท็กซี่ ค่าธรรมเนียม
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วโดยสาร ค่าที่พัก เป็นต้น) ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามข้อ (๑) ถึง (๓) ให้เป็นไปตามที่กรมประมงและผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ตกลงกัน

-3ข้อ ๗ การจ่ายเงิน
(1) ขณะทำสัญญาตกลงชำระล่วงหน้า
เป็นเงินสด จำนวนเงิน………………………………บาท (……………………………………………….)
เป็นเช็คของธนาคาร……..........................................เช็คเลขที่.........................................
ลงวันที่………………......………จำนวนเงิน………...........……………บาท (………………………………..…....................….…)
(2) เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นและได้รับหนังสือยืนยันจากกรมประมง
เป็นเงินสด จำนวนเงิน………………………………บาท (……………………………………………….)
เป็นเช็คของธนาคาร……..........................................เช็คเลขที่.........................................
ลงวันที่………………......………จำนวนเงิน………...........……………บาท (………………………………..…....................….…)
ข้อ ๘ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา มีดังนี้
(๑) วันที่กำหนดออกจากท่า.................................................................................................
(๒) วันกำหนดจะเข้าท่า.......................................................................................................
(๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่...................................เดือน.......................................วัน
(๔) สถานที่/ท่าเรือที่กำหนด................................................................................................
(๕) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น
(๕.1) เมื่อถึงวันที่กำหนดออกจากท่า แล้วเรือไม่สามารถออกจากท่าได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
เจ้าของเรือจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตรา 2,100 บาทต่อวัน จนกว่าเรือจะสามารถออกจากท่า
(๕.2) เมื่อครบกำหนดกลับ เข้ า ท่ าแล้ว ผู้ส ังเกตการณ์ ไ ม่ส ามารถเข้ า ท่ า ได้ ต าม
ระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของเรือจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตรา 2,100 บาทต่อวัน จนกว่าผู้สังเกตการณ์จะกลับถึงท่า
(๕.3) หากยกเลิ ก การออกจากท่ า หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญา เจ้ า ของเรื อ จะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียโอกาสให้กับผู้สังเกตการณ์ ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือน
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับและทั้งสามฝ่าย
ได้ศึกษาเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อ
พยาน
ลงชื่อ……………………………………..กรมประมง
(………………………………....)
ลงชื่อ……………………………………..ผู้ได้รับใบอนุญาต
(…………………………………...)
ลงชื่อ…………………………..………….ผู้สังเกตการณ์
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(……………………………………)

ผนวก ๑
หน้าที่ของกรมประมง
ข้อ ๑ ประสานกับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือป ระมง
ขณะทำการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
ข้อ ๒ พิจารณาแผนและรายชื่อเรือประมงที่จะจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือประมงตามที่
ผู้ได้รับใบอนุญาตเสนอและพิจารณาอนุมัติคำขอดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน
ข้อ ๓ มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ที่ประจำอยู่ในเรือประมงที่
ระบุไว้ตามผนวก 4
ข้อ ๔ ประสานการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ เช่น วันกำหนดออกจากท่า วันกำหนดเข้าท่า ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ สถานที่หรือ
ท่าเรือที่นัดหมาย วิธีการเดินทาง รายละเอียดจำนวนค่าใช้จ่าย เป็นต้น
ข้อ 5 หน้าที่อื่น ๆ ...................................................................................................... ...................
........................................................................................................................................................... ..................
ข้อ 6 .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ผนวก ๒
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต และผู้ควบคุมเรือ
ข้อ ๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าที่บนเรือประมงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของเรือ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์
ประจำอยู่ในเรือประมงของตน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับออกจาก
เรือประมงลำดังกล่าวนั้น และประกันค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุสำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องจัดให้มี
(๑) อาหาร ที่พัก สุขอนามัยของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ การอำนวยความสะดวก
ในการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน
(๒) ที่ว่างบนสะพานเดินเรือ ห้องควบคุมเรือ หรือบนดาดฟ้าเรือที่เพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ ควบคุมเรือต้องอำนวยความสะดวกและให้ ความช่ว ยเหลื อ แก่
ผู้สังเกตการณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
(๒) การเข้าไปและใช้สถานที่ และเครื่องมือต่าง ๆ บนเรือประมง ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทั้งการเข้าไปยังสถานที่ บุคคล และสิ่งของ ดังต่อไปนี้
๒.๑ สะพานเดินเรือ แผนที่การเดินเรือ สัตว์น้ำบนเรือ และพื้นที่ที่ใช้สำหรับการแปรรูป
ชั่งน้ำหนัก และเก็บรักษาสัตว์น้ำ หรือพื้นที่อื่นใด ตามความเหมาะสม
๒.๒ บันทึกการทำการประมง สมุดปูมเรือประมง เอกสารต่าง เพื่อตรวจสอบและทำ
สำเนา
๒.๓ เข้าถึงบุคคลบนเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่
ผู้สังเกตการณ์ร้องขอ
๒.๔ เครื ่ อ งมื อ การเดิ น เรื อ และวิ ท ยุ โ ทรคมนาคม หรื อ การติ ด ต่ อ สื ่ อ สารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕ อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ทำการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพการทำการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ
รวมทั้งแผนที่ บันทึกสัตว์น้ำ เครื่องมือทำการประมง และอุปกรณ์ โดยนำรูปหรือฟิล์มถ่ายภาพนั้นออกจากเรือ
ไปด้วย
ข้อ ๖ อนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์นำตัวอย่างและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงและการขน
ถ่ายสัตว์น้ำออกไปจากเรือประมง
ข้อ 7 ผู้ได้รับอนุญาต และผู้ควบคุมเรือ ต้องมิให้มีการทำร้าย ขัดขวาง ต่อต้าน จงใจทำให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่เกินควร แทรกแซง มีอิทธิพล ทำให้เกิดความหวาดกลัว หรือพยายามให้สินบน
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์
ข้อ 8 อธิบ ดีกรมประมงหรือ รัฐ ชายฝั่ง หรื อ องค์ การระหว่า งประเทศอาจมีค ำสั่ งให้ผู้ ได้ รั บ
ใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือนำผู้สังเกตการณ์ออกจากเรือประมง ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด
ข้อ 9 อธิบ ดีกรมประมงหรื อรัฐ ชายฝั่ งหรื อองค์การระหว่ างประเทศอาจมี ค ำสั่ง ให้ผ ู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือนำสัตว์น้ำขึ้นท่า ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ผนวก ๓
หน้าที่ของลูกเรือประมง
ข้อ ๑ ลูกเรือต้องไม่ทำร้ายร่างกาย ขัดขวาง ต่อต้าน ทำให้หวาดกลัว มีอิทธิพล หรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์
ข้อ ๒ ลูกเรือประมงต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สังเกตการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยุโทรคมนาคม และเครื่องมือ
สื่อสารบนเรือ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์
(๒) การเก็บตัวอย่าง เคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ และการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ บนเรือเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่
(๓) การปฏิบัติหน้าที่บนเรืออย่างปลอดภัย
ข้อ ๓ ปฏิบัติต ามคำสั่งของผู้ควบคุมเรือในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์

ผนวก ๔
รายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมง
เรือประมงชื่อ ................................................. หมายเลขทะเบียน ...............................................
ขนาด ............................. ตันกรอส เครื่องหมายประจำเรือประมง………………………………….………………………….
ประเภทของเครื่องมือทำการประมง ....................................................................................................................
ใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย เลขที่....................................................................................................
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กรมประมงกำหนด
 IOTC เลขที่ ...................................................................
 SIOFA เลขที.่ ......................................................  รัฐชายฝั่ง เลขที.่ .............................................................

