
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 

ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

ตามประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  
และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์ 
และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงในส่วนของอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําไว้ท้ายประกาศเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
ใช้เป็นมาตรฐานในการติดตั้ง  นั้น 

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบการขาดหายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงอันเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ  ส่วนหนึ่งมาจากความไม่สมบูรณ์ของสมรรถนะและระบบต่อพ่วงของอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง
เรือประมง  จึงเห็นควรปรับปรุงมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงในส่วนของอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ 
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ําเสียใหม่  อาศัยอํานาจตามความ  ในมาตรา  ๘๘  (๑)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงแนบท้ายประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  
และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้มาตรฐานสมรรถนะของ
อุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  แนบท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเรือเก็บรักษา
สัตว์น้ําที่ได้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  แนบท้ายประกาศ
กรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบ
ติดตามเรือประมง  ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ปรับเปลี่ยนระบบ
ติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงสําหรับเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  
แนบท้ายประกาศนี้ภายในสองปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
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การปรับเปลี่ยนระบบติดตามเรือประมงตามวรรคแรก  ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําอาจดําเนินการโดยการปรับปรุงระบบติดตามเรือที่มีอยู่เดิม  
หรือดําเนินการจัดหาระบบติดตามเรือประมงใหม่ทั้งระบบ  ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะ
ของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  แนบท้ายประกาศน้ีก็ได้ 

ข้อ ๓ ในห้วงเวลาก่อนครบกําหนดตามข้อ  ๒  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําหรือผู้ควบคุมเรือที่ยังมิได้มีการปรับเปล่ียนระบบติดตาม
เรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  แนบท้ายประกาศนี้  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง
ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําแนบท้ายประกาศกรมประมง  เร่ือง  
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง   
ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  
๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ข้อ ๔ ในกรณีที่ระบบติดตามเรือประมงที่ได้ติดตั้งอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้  ขัดข้อง  หรือชํารุด  ต้องมีการปรับเปลี่ยน  ให้ผู้ประกอบการเรือประมงท่ีได้จดทะเบียน 
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ปรับเปลี่ยนระบบติดตามเรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงสําหรับเรือประมงที่ได้จดทะเบียน
เป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  แนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็น
เรือขนถ่ายสตัว์น้ํา หรือเรือเกบ็รกัษาสตัว์น้ํา (รุ่นที่ 2) 

 
ระบบติดตามเรือ 
 
๑. กล่าวนํา 
  ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System, VMS) เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ในการรับข้อมูลต่าง ๆ จากเรือที่ติดต้ังอุปกรณ์ที่มีระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก (Global 
Positioning System, GPS) และส่งข้อมูลเหล่าน้ันเข้าสู่ระบบติดตามเรือด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียม  
เพ่ือให้ทางราชการสามารถติดตามและเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมายในทะเลโดยอัตโนมัติ รวมถึง 
แจ้งผู้เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ นอกจากน้ันข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาประมวลผลเพ่ือใช้ 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินเรือในทะเลด้วย 
  ข้อกําหนดและองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบติดตามเรือฉบับน้ีเพ่ือให้ระบบติดตามเรือ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกําหนด 
ของทางราชการได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
 
๒. องค์ประกอบของระบบติดตามเรือ 
  ๒.๑ องค์ประกอบที่ติดต้ังในเรือ 
 ๒.๑.๑ Mobile Transmitting Unit, MTU เป็นอุปกรณ์หลักที่ประมวลข้อมูลต่าง ๆ 
ของเรือเพ่ือส่งไปยังตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับคําสั่งต่าง ๆ จากตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือปรับ 
การทํางานของระบบติดตามเรือ 
 ๒ .๑ .๒  Bridge Unit, BU เป็น อุปกรณ์ ติด ต้ังในสะพานเดินเรือ  ใช้ ในการแสดง 
สถานะต่าง ๆ ของระบบติดตามเรือ นําเข้าข้อมูลสถานะของเรือ แล้วส่งไปยัง XA ผ่าน MTU 
 ๒ .๑ .๓  ระบบจ่ายไฟ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง 
ตามข้อ 3.3  
 ๒.๒ ตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Agent, XA) เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูล
ระหว่าง MTU กับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒ .๓ ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างเรือ เป็นข้อกําหนดประเภท ปริมาณ  และวงรอบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้ระบบติดตามเรือสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ข้อกําหนดอุปกรณ์ที่ติดต้ังในเรือเพ่ือใช้รับ - ส่งข้อมูลระหว่างเรือและ XA ประกอบด้วย 
  ๓.๑ Mobile Transmitting Unit เป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังภายนอกตัวเรือ ทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อมในทะเล  
  ๓.๑.๑ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของ MTU จะติดต้ังอยู่ในกล่องผนึกมิดชิดมีรายการ
อย่างน้อยดังน้ี 
 ๓.๑.๑.๑ ระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลกพร้อมสายอากาศ (GPS receiver 
and antenna) ที่มีความแม่นยําสูง โดยมีความผิดพลาดของตําบลท่ีไม่เกิน ๑๐ เมตร 
 

๓.๑.๑.๒ อุปกรณ์… 
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 ๓ .๑ .๑ .๒  อุปกรณ์ สื่ อสารผ่ านดาวเที ยมพร้อมสายอากาศ  (Satellite 
communication transceiver unit and antenna) สามารถใช้รับ – ส่งข้อมูลระหว่างเรือในทะเลและ XA  
ได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมต้องรองรับความกว้างของช่องสัญญาณจากผู้ให้บริการ
เพียงพอต่อการรับ - ส่งข้อมูลตามที่ทางราชการกําหนด และภายในเวลาที่กําหนด  
 ๓.๑.๑.๓ หน่วยประมวลผลภายใน (Internal processing unit) มีหน้าที่รับ
ข้อมูลตําบลที่ เข็ม ความเร็ว ฯลฯ จาก GPS และรับข้อมูลจาก BU และส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
ผ่านดาวเทียมไปยัง XA นอกจากน้ันยังสามารถรับคําสั่งจาก XA เพ่ือปรับวงรอบการส่งข้อมูลได้อีกด้วย 
  ๓.๑.๒ ข้อกําหนดและคุณลักษณะของ Mobile Transmitting Unit  
 ๓.๑.๒.๑ MTU ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปิดผนึกแน่นหนา ติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อ
ถูกเปิด (Temper Evidence) ไม่ว่ากรณีใด ๆ MTU จะต้องส่งสัญญาณไปแสดงที่ BU และส่งข้อมูลแจ้งไปยัง 
XA แม้ว่า MTU ถูกถอดสายไฟหรือสายนําสัญญาณต่าง ๆ แล้วเปิดออก เมื่อถูกนํากลับมาติดต้ังใช้งานอีกครั้ง 
MTU จะต้องส่งสัญญาณไปทั้งสองแห่งเช่นกัน 
 ๓ .๑ .๒ .๒  MTU ต้องมีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมในทะเล ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงทั้งความช้ืน อุณหภูมิ ลม ฝน ฯลฯ ตลอดเวลา และสามารถทํางานได้ตามปกติที่ อุณหภูมิ 
ระหว่าง –๔๐ ถึง ๘๕ องศาเซลเซียส ทั้งน้ีเมื่อติดต้ังสายนําสัญญาณหรือสายไฟ MTU จะต้องผ่านการทดสอบ
ตาม IP67 และ IEC60945 นอกจากน้ันวัสดุที่เป็นกล่อง MTU ต้องไม่ลดทอนสัญญาณดาวเทียมอันจะทําให้
การรับ - ส่งข้อมูลของ MTU ด้อยประสิทธิภาพลง 
 ๓ .๑ .๒ .๓  ข้อมูลที่ รับจาก  GPS และ BU จะถูกแก้ไขด้วยวิธีใด  ๆ  ไม่ ได้  
โดยข้อมูลที่ส่งออกไปน้ันจะต้องส่งให้ BU เพ่ือบันทึกเป็นหลักฐานด้วย (data logging) 
 ๓.๑.๒.๔ การรับ - ส่งข้อมูลตามที่ทางราชการกําหนด ระหว่าง MTU กับ XA 
ต้องไม่มากกว่า ๕ นาที (data delivery period < 5 minutes) 
 ๓.๑ .๒ .๕ MTU สามารถเช่ือมต่อกับ BU ได้ด้วยสายนําสัญญาณ หรือการ
สื่อสารแบบไร้สาย ในกรณีที่ใช้สายนําสัญญาณจะต้องไม่ลดทอนคุณสมบัติด้านกันนํ้าและฝุ่นละอองของ MTU 
และหากติดต้ังระบบสื่อสารไร้สาย จะต้องไม่แพร่คลื่นรบกวนการทํางานของอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS  
และอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมภายใน MTU นอกจากน้ันอุปกรณ์สื่อสารไร้สายต้องไม่รบกวนการทํางาน 
ของระบบเดินเรือ และระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ภายในเรือโดยเฉพาะอย่างย่ิง GMDSS 
 ๓.๑.๒.๖ MTU ต้องมีช่องทางในการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ด้วยช่องสัญญาณ 
อย่างน้อย ดัง น้ี  Local Area Network หรือ  Wireless Local Area Network, Serial Communication  
และ Basic Input - Output (สําหรับรับสัญญาณชนิด On/Off ให้เพียงพอต่อการรับสัญญาณจาก BU) 
 ๓.๑.๒.๗ MTU สามารถส่งข้อมูลสถานะต่าง ๆ ไปแสดงผลที่ BU ได้อย่างน้อย
ดังน้ี ผลการส่งข้อมูลครั้งสุดท้าย ระดับความแรงสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร ระดับไฟฟ้าที่จ่ายให้ ฯลฯ 
 ๓.๑.๒.๘ การต้ังค่าเริ่มต้นของ MTU (configuration) ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อการ
ป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต 
 ๓ .๑ .๒ .๙  MTU สามารถส่งข้อมูล/สถานะของ MTU อย่างน้อย  ๑  ครั้ ง  
เมื่อระบบจ่ายไฟในเรือขัดข้อง 
 

๓.๑.๒.๑๐… 
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   ๓.๑.๒.๑๐ สายนําสัญญาณและสายไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 ๓.๑.๒.๑๐.๑ สายไฟฟ้าจะต้องเป็นเส้นเดียว มีความยาวเพียงพอที่จะ 
ต่อจากระบบจ่ายไฟโดยไม่ต้องตัดต่อสาย 
 ๓.๑.๒.๑๐.๒ สายนําสัญญาณและสายไฟฟ้าต้องเป็นวัตถุที่ความคงทน 
ต่อสภาวะแวดล้อมในทะเล แสงแดด ไอเกลือ ฯลฯ เพ่ือให้อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
 ๓.๑.๒ .๑๐.๓ หัวต่อสายสัญญาณและสายไฟฟ้า ต้องเป็นแบบหล่อ 
(molded plug) เมื่อติดต้ังกับ MTU จะต้องไม่ลดทอนคุณสมบัติด้านกันนํ้าและฝุ่นละอองของ MTU 
  ๓.๒ Bridge Unit เป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังภายในสะพานเดินเรือ เพ่ือใช้ในการแสดงสถานะต่าง ๆ 
ข้อความ รวมถึงการส่งข้อมูลผ่าน MTU ไปยัง XA มีข้อกําหนดและคุณลักษณะดังน้ี 
 ๓.๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ใช้ในทะเล โดยมีความทนทานต่อความช้ืนและอุณหภูมิ 
ที่เปลี่ยนแปลงได้ BU อาจเป็นคอมพิวเตอร์ (desktop computer) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook 
computer) หรือ tablet หรือ embedded system 
 ๓.๒.๒ BU สามารถแสดงสถานการณ์ทํางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หน้าจอแสดงข้อความ 
(text display) หรือ หน้าจอแสดงรูปภาพ (graphical display) หรือหลอดสีต่าง ๆ (multicolor LED) เพ่ือให้
ผู้ควบคุมเรือทราบความพร้อมของอุปกรณ์ อย่างน้อยดังน้ี 
 ๓.๒.๒.๑ ผลการส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายของ MTU ในห้วงเวลาไม่เกินวงรอบการส่ง
ครั้งที่ผ่านมา เช่น สําเร็จ หรือล้มเหลว 
 ๓.๒.๒.๒ ระดับความแรงสัญญาณสื่อสารดาวเทียมที่ MTU วัดได้  
 ๓.๒.๒.๓ สถานะของระบบจ่ายไฟที่จ่ายไฟให้กับ MTU และ BU เช่น ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่าย ฯลฯ 
 ๓.๒.๓ ผู้ควบคุมเรือสามารถนําเข้าข้อมูลสถานะต่าง ๆ ของเรือด้วยปุ่มกด หรือการ
กรอกข้อมูลลงโปรแกรมที่ติดต้ังใน BU เพ่ือส่งไป MTU อย่างน้อยดังน้ี 
 ๓.๒.๓.๑ การเริ่มและเลิกการทําการประมง (fishing message) 
 ๓.๒.๓.๒ การเดินเรือออกจากท่าเรือหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก PIPO และการ
เดินเรือกลับสู่ท่าเรือตามที่แจ้งกับ PIPO (in-port/out-of-port message) 
 ๓.๒.๓.๓ การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (emergency message) 
โดยมีการป้องกันการส่งสัญญาณโดยไม่ต้ังใจ เช่นฝาครอบปุ่ม หรือการยืนยันการส่งข้อมูล เป็นต้น 
 ๓.๒.๔ มีหน่วยความจําเพียงพอที่จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่รับ – ส่งกับ XA ได้อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (data transmission logging) รวมถึงบันทึกข้อมูลสถานะ 
ของ MTU ที่เป็นปัจจุบันทุก ๑๕ นาทีต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (VMS logging) ข้อมูลทั้งหมด
ที่ BU จะรับจาก MTU จะถูกแก้ไขด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ได้ 
 ๓.๒.๕ สามารถเช่ือมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
เฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์นํ้าที่ทําการขนถ่ายสัตว์นํ้านอกน่านนํ้าไทย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตลอดจนระบบสารสนเทศท่ีนําข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้มาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 
 

๓.๓ ระบบ… 
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  ๓ .๓ ระบบจ่ายไฟ เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เพ่ือให้ MTU และ BU ทํางานได้ต่อเน่ือง  
มีข้อกําหนดและคุณลักษณะดังน้ี 
 ๓.๓.๑ สามารถสํารองไฟฟ้าสนับสนุน MTU ให้ทํางานได้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน แม้ว่าระบบจ่ายไฟฟ้าของเรือไม่สามารถสนับสนุนกําลังไฟฟ้าได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงสัญญาณ
สถานะของระบบจ่ายไฟ 
 ๓ .๓ .๒ มีระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้า (automatic voltage regulator) เพ่ือควบคุม
ระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ในระบบติดตามเรือทั้งปวง นอกจากน้ัน 
ยังสามารถป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสําหรับวงจรไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์ระบบติดตามเรือ 
 ๓.๔ ข้อกําหนดด้านการติดต้ัง เพ่ือให้ MTU และ BU ต้องได้รับการติดต้ังที่มั่นคงแข็งแรง 
เหมาะสมกับการใช้งานในทะเล และสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่ออกแบบ อุปกรณ์
ดังกล่าวต้องได้รับการติดต้ังดังน้ี 
 ๓ .๔ .๑ MTU ต้องติดต้ังในพ้ืนที่ โล่ง ปราศจากสิ่งปิดบังการรับสัญญาณดาวเทียม  
และอยู่ในรัศมีที่ได้รับสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์สื่อสาร/เดินเรือ เช่น สายอากาศเรดาร์ สายอากาศ 
เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ฯลฯ น้อยที่สุด 
 ๓ .๔ .๒ พ้ืนที่ ติดต้ังจะต้องไม่ทําให้การแพร่คลื่นของ MTU รบกวนการทํางานของ 
GMDSS  
 ๓.๔.๓ พ้ืนที่ติดต้ังต้องไม่ทําให้อายุการใช้งาน MTU ลดลง เช่นไม่ติดต้ังที่ท่อไอเสียหรือ
บริเวณข้างเคียง ไม่ติดต้ังในพ้ืนที่ที่มีไอนํ้ามันสูง เป็นต้น 
 ๓.๔.๔ ต้องติดต้ัง MTU บนฐานที่มั่นคงแข็งแรงไม่โยกคลอน หรือร่วงหล่นง่าย โดยยึดตรึง
กับโครงสร้างตัวเรือในลักษณะที่ถอดถอนได้ยาก 
 ๓ .๔ .๕ การติดต้ัง MTU ต้องเป็นไปตามมาตรการการยึดตึงและตีตราเรือตามที่ 
กรมประมงกําหนด 
 ๓.๔.๖ การติดต้ังสายนําสัญญาณและสายไฟฟ้าให้กับ MTU และ BU ต้องเป็นไปตาม
มาตรการการยึดตรึงและตีตราตามที่กรมประมงกําหนด 
  ๓.๕ ข้อมูลทั้งหมดที่รับ-ส่งในระบบตามประกาศน้ีต้องไม่ถูกแก้ไขด้วยวิธีใด ๆ ต้ังแต่ส่งออก
จาก MTU จนถึง XA (data integrity) ผู้ให้บริการและ/หรือเจ้าของเรือต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือการปรับแต่ง
อุปกรณ์ และ/หรือองค์ประกอบส่วนของระบบ ในการที่จะนํามาซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ระหว่างการจาก MTU ไปยัง XA หรือการทําให้ความสามารถในการส่งข้อมูลตามวงรอบของ MTU เปลี่ยนไป
จากที่กําหนด 
 
๔. ข้อมูลของระบบติดตามเรือ เป็นข้อมูลที่ MTU รับ-ส่งกับ XA ดังน้ี 
  ๔.๑ ข้อมูลปัจจุบันที่ส่งจาก MTU ไปยัง XA ดังน้ี 
 ๔.๑.๑ แลตติจูดของตําบลท่ี 
 ๔.๑.๒ ลองจิจูดของตําบลท่ี 
 ๔.๑.๓ ทิศทางเรือเดิน (heading) 
 ๔.๑.๔ ความเร็วเรือ (speed over ground) 
 ๔.๑.๕ วัน-เวลา UTC 
 

๔.๑.๖ ผลการ... 
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 ๔.๑.๖ ผลการรับสัญญาณจาก GPS ของ MTU 
 ๔.๑.๗ ระดับแรงดันไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟ 
 ๔.๑.๘ ระดับความแรงสัญญาณดาวเทียมสื่อสารที่ MTU รับได้ 
 ๔.๑.๙ หมายเลขทะเบียนเรือ ที่บันทึกใน MTU เมื่อติดต้ัง 
 ๔.๑.๑๐ ข้อความแรกที่ MTU เริ่มทํางาน พร้อมสาเหตุของการหยุดทํางานคร้ังล่าสุด 
 ๔.๑.๑๑ การเริ่มและเลิกการทําประมงที่รับจาก BU 
 ๔.๑.๑๒ การเดินเรือออกจากท่าเรือหลังจากได้รับอนุญาตจาก PIO และการเดินเรือเข้า
สู่ท่าเรือตามที่แจ้งกับ PIPO ซึ่งรับจาก BU 
 ๔.๑.๑๓ การขอรับความช่วยเหลือที่รับจาก BU 
 ๔.๑.๑๔ ข้อมูลที่กําหนดในมาตรฐานระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการเฝ้า
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ระบุให้ระบบสารสนเทศในเรือส่งข้อมูลผ่าน MTU ไป XA โดยมีรายละเอียด
ตามมาตรฐานดังกล่าว 
 ๔.๑.๑๕ ข้อความสุดท้ายที่ MTU หยุดทํางาน พร้อมสาเหตุของการหยุดทํางาน 
  ๔.๒ ข้อมูลที่ MTU รับจาก XA 
 ๔.๒.๑ คําสั่งให้ MTU ส่งข้อมูลปัจจุบันตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๙ ไปยัง XA 
 ๔.๒.๒ ข้อมูลที่กําหนดในมาตรฐานระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการเฝ้า
ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นํ้าหรือเรือเก็บรักษา
สัตว์นํ้าที่ทําการขนถ่ายสัตว์นํ้านอกน่านนํ้าไทย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในส่วนที่ระบุให้ระบบสารสนเทศในเรือส่งข้อมูลผ่าน MTU ไป XA โดยมีรายละเอียด
ตามมาตรฐานดังกล่าว 
 ๔.๒.๓ คําสั่งปรับวงรอบการส่งข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๘ ให้เป็นไปตามความถี่ 
ที่กําหนดในประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๔.๓ MTU ส่งข้อมูลปัจจุบันตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๘ ไป BU เพ่ือบันทึกเก็บตามข้อ ๓.๒.๔ 
ยกเว้นขณะที่ BU หยุดทํางานตามข้อ ๕.๒.๗ 
  ๔.๔ BU ส่งข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๑๑-๓.๑.๑๓ ไปยัง MTU เพ่ือส่งต่อไป XA 
 ๔.๕ รูปแบบข้อมูล (data format) ของข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลตาม ๔.๑.๑๔ และ ๔.๒.๒  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอุปกรณ์ MTU  
 
๕.เพ่ือให้ระบบติดตามเรือสามารถทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การติดต้ังและใช้งานต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดต่อไปน้ี 
  ๕.1 การทํางานร่วมกันของอุปกรณ์เพ่ือให้ระบบติดตามเรือสามารถทํางานได้ มีลักษณะการ
ทํางานดังน้ี 
 ๕.1.๑ เมื่อเริ่มทํางาน MTU จะส่งข้อมูลปัจจุบันตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๑๐ ไปยัง XA 
 ๕.1.๒ MTU ส่งข้อมูลปัจจุบันตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๘ ไปยัง XA ตามวงรอบ ๑ ช่ัวโมง 
หรือตามที่กรมประมงกําหนด โดย XA สามารถส่งคําสั่งให้ MTU ปรับวงรอบการส่งข้อมูลได้ตามเง่ือนไขดังน้ี 
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 ๕.1.๒.๑ ผู้ควบคุมเรือนําเข้าข้อมูลเพ่ือแจ้งสถานะเป็น “การกลับเข้าสู่ท่าเรือ” 
เรือไม่มีความเร็ว และไม่มีความแตกต่างของตําบลท่ี ๒ ครั้งสุดท้าย 
 ๕.1.๒.๒ ผู้ควบคุมเรือนําเข้าข้อมูลเพ่ือแจ้งสถานะเป็น “เริ่มทําการประมง”  
และเรือมีความเร็วระหว่าง ๒-๖ น็อต 
 ๕ .1.๓  MTU ส่ งข้ อมู ล ปั จจุ บั น ตามข้ อ  ๔ .๑ .๑ -๔ .๑ .๙  เมื่ อ ได้ รั บ คํ าสั่ งต าม 
ข้อ ๔.๒.๑ 
 ๕.1.๔ เมื่อผู้ควบคุมเรือนําเข้าข้อมูลเพ่ือแจ้งสถานะตามข้อ ๓.๒.๓ MTU จะนําข้อมูล
ปัจจุบันตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๘ พร้อมกับข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๑๑ หรือ ๔.๑.๑๒ หรือ ๔.๑.๑๓ แล้วแต่กรณี  
ส่งให้ XA 
 ๕ .1.๕ เมื่อ XA ได้รับข้อมูลตามข้อ ๕ .1.๔ จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสร้างการ 
แจ้งเตือนไป FMC และ ศขท.ศรชล. พร้อมแสดงข้อมูลแวดล้อมเก่ียวกับเรือลําที่ส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็น 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการวางแผนและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 ๕.1.๖ BU บันทึกข้อมูลทุกชนิดที่ส่งจาก MTU ไป XA ยกเว้นขณะที่ BU หยุดทํางาน 
ตามข้อ ๕.1.๗ 
 ๕.1.๗ BU สามารถหยุดทํางานได้เมื่อเรือเทียบท่าหรือจอดเรือ และศูนย์ PIPO รับการ
แจ้งเข้าของเรือลําน้ันแล้ว และให้ BU เริ่มทํางานก่อนออกเรือครั้งต่อไป 
 ๕.1.8 เมื่อ MTU หยุดทํางานเนื่องจากระบบจ่ายไฟขัดข้อง ถูกเปิดกล่อง ฯลฯ MTU จะส่ง
ข้อมูลตามข้อ ๔.๑.๑-๔.๑.๘ และ ๔.๑.๑๕ ไป XA 
  5.2 ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ติดต้ังตามข้อ 3 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมงก่อน 
 


