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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  89/1  วรรคสอง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“ระบบติดตามเรือประมง”  หมายความว่า  สัญญาณการรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมง

ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม  โปรแกรมระบบติดตามเรือประมง  โปรแกรมระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์  
โปรแกรมระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง  ของเรือประมง   
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามที่อธิบดีประกาศกําหนดไว้  และเรือประมงที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทําการประมงหรือ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําตามที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดไว้ 

“ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ”  หมายความว่า  นิติบุคคล 
ที่จําหน่ายอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง  และให้บริการระบบติดตามเรือประมง  หรือให้บริการสัญญาณ
การรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึงผู้ติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อ  10  ข้อ  13  และ
ข้อ  14  ของประกาศฉบับนี้ 

“ผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง”  หมายความว่า  บุคคลที่ให้บริการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  ที่ลงทะเบียนในนามผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือกับกรมประมง 

ข้อ 2 เพื่อการให้บริการระบบติดตามเรือประมงและการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ
ต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือกับกรมประมง  และต้องได้รับ
การตรวจสอบและความเห็นชอบในเร่ืองมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)   
จากกรมประมง  ก่อนการจําหน่ายอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง  และให้บริการระบบติดตามเรือประมง  
หรือให้บริการสัญญาณการรับส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมแก่เรือประมง 
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ในกรณีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือเป็นผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรืออยู่ก่อนหรือในวันประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินการ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือตามข้อ  3  ภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียน  ต่ออายุทะเบียน  และยกเลิก
ทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  (ศฝป.  9)  ท้ายประกาศนี้   
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือที่ ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน   
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  และกรรมการผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือดังกล่าว  จะต้องไม่เคยมีประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
การให้บริการระบบติดตามเรือประมง 

ข้อ 4 เม่ือศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง
ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ  3  แล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนออธิบดีกรมประมง
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบ
ติดตามเรือ  และออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบ
ติดตามเรือตามแบบท้ายประกาศนี้  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ 

ทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  ให้มีอายุตามอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)   

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือประสงค์ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  ให้ย่ืนคําขอตามแบบคําขอข้ึนทะเบียน  ต่ออายุทะเบียน  
และยกเลิกทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  (ศฝป.  9)  ท้ายประกาศน้ี  
ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ก่อนทะเบียน 
จะหมดอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

การดําเนินการต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ 
ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบ
ติดตามเรือมาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือที่ประสงค์จะได้รับ 
การตรวจสอบและขอความเห็นชอบในเร่ืองมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)   
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ให้ย่ืนหนังสือขอนัดหมายเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และ
ข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตาม
เรือประมง  (รุ่นที่  2)  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ต่อกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง   

ให้คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมประมงพิจารณา  หากเห็นว่าระบบติดตามเรือประมง
เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง   
( รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  ( รุ่นที่  2)  ให้ออกหนังสือรับรอง 
การตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  ตามแบบ
ท้ายประกาศน้ี  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ 

ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและ
ความเห็นชอบในเร่ืองมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง  ( รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  ตามข้อ  5  
สามารถให้บริการระบบติดตามเรือประมงเดิมไปพลางก่อนได้ 

เม่ือถึงกําหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  ทั้งระบบ  
ให้ถือว่าทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือที่ไม่ได้รับการรับรอง 
การตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบในเรื่องมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่
ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  
สิ้นสภาพ 

ข้อ 7 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือที่ประสงค์จะยกเลิก 
เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือกรมประมงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียน 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือ  ให้ดําเนินการแจ้งผู้ใช้บริการระบบติดตาม
เรือประมง  และแจ้งแผนการจําหน่ายผู้ใช้บริการระบบติดตามเรือประมงต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
คาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนยกเลิกเป็นผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือภายในสามสิบวันก่อนวันที่คําสั่งเพิกถอนทะเบียน 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือมีผลใช้บังคับ 

ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือมีการจัดการข้อมูลระบบ
ติดตามเรือประมงแบบรวมศูนย์  โดยให้สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.)  เป็นหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  (Central  data  exchange  agent)  ของกรมประมง  โดยข้อมูลที่จะนําเข้าสู่
ระบบสารสนเทศของกรมประมง  และข้อมูลที่จะแจกจ่ายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกรมประมง  
จะต้องกระทําผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  (XA:  Exchange  Agent)  ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.)  เพื่อลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล  ลดภาระของระบบในการที่ต้องจัดการการรับข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง  การมีเอกภาพในการบริหารการรับ - ส่งข้อมูลกับระบบสารสนเทศภายนอก  
และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการส่งออกและมาถึงของข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือจัดส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมง 
ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการต่างประเทศไปยังระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง  (XA:  Exchange  Agent)   
ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (สรอ.)  และรับผิดชอบต่อค่าคงสภาพของข้อมูล  (data  integrity)  
สําหรับข้อมูลที่ได้รับข้อมูลที่ส่งออก  การเก็บบันทึก  traffic  log,  data  log  ตลอดจน  server  status  log  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในอนาคต 

ข้อ 9 เม่ือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือได้ขึ้นทะเบียนตามข้อ  3  
และได้รับการตรวจสอบและความเห็นชอบในเรื่องมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนด 
เชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  
(รุ่นที่  2)  แล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือจัดการอบรมแก่บุคลากร
ของทางราชการ  และส่งมอบรายการตามข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  
ดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีการกําหนดรหัสผ่านสําหรับตั้งค่าเร่ิมต้นการใช้งาน  (Configuration  Password)  ของ  
Mobile  Transmitting  Unit 

(2) โปรแกรมที่ใช้บันทึกหมายเลขทะเบียนเรือลงใน  Mobile  Transmitting  Unit  และ
วิธีการใชง้าน 

(3) โปรแกรมที่ใช้ในการอ่าน  log  ที่บันทึกใน  Bridge  Unit  และวิธีการใช้งาน 
(4) คู่มือการติดตั้งและเชื่อมต่อ  Mobile  Transmitting  Unit,  Bridge  Unit  และระบบ

จ่ายไฟโดยละเอียด 
(5) คุณลักษณะเฉพาะของ  Mobile  Transmitting  Unit,  Bridge  Unit  และระบบจ่ายไฟ 
ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือจะต้องกํากับดูแล  และ

รับผิดชอบการให้บริการของผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง   
ผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงจะต้องผ่านการอบรมจากกรมประมง  

หรือตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด  และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซม
ระบบติดตามเรือประมง  โดยให้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบ
ติดตามเรือประมงต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง   
โดยผ่านผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือที่สังกัด  ตามแบบคําขอข้ึนทะเบียน  
ต่ออายุทะเบียน  และยกเลิกทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  
(ศฝป.  8)  ท้ายประกาศนี้  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ข้อ 11 เม่ือศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง
ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐาน  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีกรมประมงมอบหมายอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน 

ทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงให้มีอายุสามปี 
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เม่ืออธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว  จะออกบัตร
ประจําตัวผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  ตามแบบท้ายประกาศนี้  
ให้แก่ผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง 

ผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงแล้ว  ประสงค์ต่ออายุทะเบียนผู้ติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  ให้ย่ืนคําขอตามแบบคําขอขึ้นทะเบียน  ต่ออายุทะเบียน  
และยกเลิกทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  (ศฝป.  8)   
ท้ายประกาศนี้  ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง   
ก่อนทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงจะหมดอายุไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

การดําเนินการต่ออายุทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง 
ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และข้ันตอนการขึ้นทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบ
ติดตามเรือประมงมาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 12 อธิบดีกรมประมงจะถอนทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบ
ติดตามเรือ  หรือผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  เม่ือมีเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) เม่ือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือผู้ติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  สิ้นสภาพบุคคล  หรือจดทะเบียนยกเลิกการเป็นนิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี 

(2) เม่ือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือผู้ติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  แจ้งยกเลิกทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือทะเบียนผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  
ตามแบบคําขอขึ้นทะเบียน  ต่ออายุทะเบียน  และยกเลิกทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ระบบติดตามเรือ  (ศฝป.  9)  และแบบคําขอข้ึนทะเบียน  ต่ออายุทะเบียน  และยกเลิกทะเบียนผู้ติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  (ศฝป.  8)  ท้ายประกาศน้ี  ต่อศูนย์ปฏิบัติการ 
เฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

(3) เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือผู้ติดตั้ง
ระบบติดตามเรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  แจ้งข้อมูลหรือแสดงหลักฐานที่ใช้ในการขอข้ึนทะเบียน
เป็นเท็จโดยเจตนา 

(4) เม่ือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือ  หรือผู้ติดตั้งระบบติดตาม
เรือประมง  ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง  ไม่ดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้ตามประกาศฉบับนี้ 
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(5) เม่ือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือให้บริการผิดไปจากเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ประกอบการให้ความเห็นชอบในเรื่องมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่
ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  
ไว้แล้ว   

ข้อ 13 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือให้บริการ 
ระบบติดตามเรือประมงผิดไปจากมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง  และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  ดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตั้ง  แก้ไข  หรือดัดแปลงอุปกรณ์  และ  firmware  ใน  Mobile  Transmitting  Unit   
(2) ติดตั้ง  Mobile  Transmitting  Unit  ในเรือประมง  โดยไม่ผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลตั้งต้น  

(หมายเลขทะเบียนเรือ)  ทั้งในกรณีที่เป็นการติดตั้งใหม่หรือการติดตั้งทดแทน  โดยให้ข้อมูลแก่เจ้าของเรือ
ว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้  หรือมีเจตนาที่จะส่งข้อมูลจาก  Mobile  Transmitting  Unit  ที่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการบันทึกข้อมูลตั้งต้น  (หมายเลขทะเบียนเรือ)  อันเป็นเหตุให้มีความเข้าใจผิดในพฤติกรรมการ
ใช้เรือประมง   

(3) เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกใน  Mobile  Transmitting  Unit  หรือเปลี่ยนแปลง  firmware   
ใน  Mobile  Transmitting  Unit  อันเป็นเหตุให้ข้อมูลที่ปรากฏในระบบติดตามเรือประมงมีความคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง  จนสามารถตรวจจับได้จากการสังเกต  หรือจากผลวิเคราะห์ระบบ 

(4) เปลี่ยนแปลงข้อมูล  (Log)  ที่บันทึกใน  Bridge  Unit  หรือ  Mobile  Transmitting  Unit  
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่มีส่วนถูกใช้งานในระบบเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้บันทึกไว้จริง 

(5) ส่งข้อมูลระบบติดตามเรือประมงท่ีไม่ตรงกับข้อมูลตั้งต้น  Mobile  Transmitting  Unit  
โดยมีเจตนาให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญของเหตุการณ์ 

(6) เข้าถึง  แทรกแซง  รบกวน  ลดค่า  ข้อมูลที่ถูกส่งออกมาจาก  Mobile  Transmitting  Unit  
จนถึงการแสดงภาพสถานการณ์ในระบบติดตามเรือประมงของกรมประมง  หรือกระทําการใดอันเป็น 
การลดความคงสภาพของข้อมูล  (Data  Integrity)  ในระบบ 

(7) เข้าถึงระบบในความรับผิดชอบของทางราชการในระดับที่สามารถแก้ไขข้อมูล  และตั้งค่า
การทํางานของระบบ  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  หรือ
กระทําการพยายามล่วงรู้มาตรการอันเป็นการป้องกันการเข้าถึงระบบในความรับผิดชอบของทางราชการ 

ความใน  (1)  มิให้ใช้บังคับกับกรณีการดําเนินการซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงในส่วนที่มี
ผลกระทบกับ  firmware  ใน  Mobile  Transmitting  Unit  ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

ข้อ 14 เม่ือได้รับการร้องขอจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  
กรมประมง  เพื่อตรวจสอบหรือชี้แจงข้อมูลระบบติดตามเรือประมง  ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที่ให้บริการระบบติดตามเรือชี้แจงข้อมูลที่เก่ียวข้องและจัดส่งหลักฐานการรับส่งข้อมูลระบบติดตาม
เรือประมง  (Traffic  Log)  และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือต้องให้ความร่วมมือ 
ในการแก้ไขปรับปรุงระบบติดตามเรือประมงตามที่กรมประมงร้องขอ   

ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให้บริการระบบติดตามเรือกระทําการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ละเลยไม่แก้ปัญหาอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงในความรับผิดชอบตามเหตุสมควรแก่
สถานการณ์เม่ือได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง   
กรมประมง   

(2) แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ เ ป็นการสร้างความเข้าใจผิดเก่ียวกับ 
ระบบติดตามเรือประมง   

ข้อ 17 กรณีที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือประสงค์จะยกเลิก
การให้บริการกับผู้ใช้บริการระบบติดตามเรือประมงเป็นการเฉพาะราย  อันเนื่องมาจากการไม่จ่าย 
ค่าใช้บริการ  ให้แจ้งเหตุดังกล่าวมายังศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  
กรมประมง  เพื่อขอความเห็นชอบก่อน 

ข้อ 18 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือที่ให้บริการระบบติดตาม
เรือประมงในรุ่นที่  1  และไม่ประสงค์จะให้บริการระบบติดตามเรือประมงรุ่นที่  2  ให้ขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบในเรื่องมาตรฐาน
สมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  และคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  โดยสามารถให้บริการระบบติดตามเรือประมงในรุ่นที่  1  ได้  
ตามระยะเวลาและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์
และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  (รุ่นที่  2)  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2560  ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนด 
เชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา   
( รุ่นที่  2)  พ .ศ .  2560  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  พ .ศ .  2560  และประกาศกรมประมง   
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง  และ
เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  ( รุ่นที่  2)  เพิ่มเติม   
พ.ศ.  2560  ลงวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ.  2560  เท่านั้น 

ข้อ 19 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ลงชื่อ                                                                 . 
    (                                                           ) 
ต ำแหน่ง                                                          . 
วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 

ลงชื่อ                                                         ผู้ยื่นค ำขอ 
(                                                           ) 

วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 

  เลขที่เอกสำร              /               . 
 

แบบค ำขอขึ้นทะเบียน ต่ออำยุทะเบียน และยกเลิกทะเบียนผูป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ให้บริกำรระบบตดิตำมเรือ 
 

 เขียนที่                                                                . 
 วันที่            เดือน                         พ.ศ.                  . 

1.ข้อมูลผู้ขอขึน้ทะเบียน (ผู้แทนนติบิุคคล) 

ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว                                                               นำมสกุล                                                            อำยุ                           ปี 
วัน/เดือน/ปีเกิด                               สัญชำติ                     เลขประจ ำตัวประชำชน  -     -      -   -  
ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้ เลขท่ี                                   หมู่ท่ี                        ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน                                                               .                                          
ตรอก/ซอย                                 ถนน                             ต ำบล/แขวง                                        อ ำเภอ/เขต                                            . 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์                        เบอร์โทรศัพท์                                   E-mail                                                 . 
2.ข้อมูลส ำนักงำนที่ใหบ้รกิำร  

นิตบิุคคลประเภท   ชื่อนิติบุคคล   จดทะเบียนเมื่อ  ทะเบียนเลขท่ี    
สถำนท่ีตั้ง                                   เลขท่ี                    หมู่ท่ี                     ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน                                                              . 
ตรอก/ซอย                                 ถนน                             ต ำบล/แขวง                                        อ ำเภอ/เขต                                            . 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์                        เบอร์โทรศัพท์                                   E-mail                                                 . 
3.ข้อมูลหลักฐำน 

3.1 กำรขอขึ้นทะเบียน/ตอ่อำยทุะเบียนผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ใหบ้รกิำรระบบตดิตำมเรือ ๐ 
รุ่นอุปกรณ์ท่ีให้บริกำร 1. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                            .ดำวเทียม     
 ประเทศต้นทำงที่รับสัญญำณจำกดำวเทียม         
 2. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                            .ดำวเทียม     
 ประเทศต้นทำงที่รับสัญญำณจำกดำวเทียม         
 3. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                            .ดำวเทียม     
 ประเทศต้นทำงที่รับสัญญำณจำกดำวเทียม         
โดยมีหลักฐำนประกอบกำรขอขึ้นทะเบียน  ๐  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน             ชุด 
ต่ออำยุทะเบียน ดังน้ี ๐  ส ำเนำหนังสืออนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม              จ ำนวน             ชุด 
 ๐  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอ ำนำจฯ                        จ ำนวน             ชุด 
 ๐  หลักฐำนอื่นๆ                                                                                . จ ำนวน             ชุด 

3.2 กำรยกเลิกทะเบยีนผูป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ให้บริกำรระบบตดิตำมเรือ ๐  
โดยมีหลักฐำนประกอบกำรยกเลิก  ๐  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จ ำนวน             ชุด 
  ๐  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอ ำนำจฯ                                      จ ำนวน             ชุด 
 

เหตุผลท่ีขอยกเลิกทะเบียน เน่ืองจำก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
            
 

 
 
 
 
                                                                                         
ตรำประทับนิติบุคคล      หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน ควำมเห็น                                                            

 
   

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมท้ังหมดข้ำงต้นเป็นควำมจริง ค ำสั่งกำรอนุมัติ                                                                              . 

 

ลงชื่อ                                                 พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
       (                                                  ) 
  วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 



ที่ กษ ๐511/       กองบริหารจัดการเรือประมง 
และการท าการประมง กรมประมง 

        เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. 10900 
 

หนังสือรับรอง 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ 

 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท...................................................................... ได้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทีใ่ห้บริการระบบติดตามเรือ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมประมง
ประกาศก าหนดเมื่อวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. .............. ทะเบียนเลขที่......................................
โดยแสดงรายการตามเอกสารค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือ ดังนี ้

1. ชื่อนิติบุคคล................................ 

2. หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่............................. 

3. ส านักงานที่ให้บริการ ตั้งอยู่...................... 

4. อุปกรณ์ติดตามเรือประมงที่ให้บริการ รุ่น.............................ดาวเทียม.................................
ประเทศต้นทางที่รับสัญญาณจากดาวเทียม..................... 

 
ออกให้ ณ วันที่         เดือน                   พ.ศ. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ 
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
โทร. ๐ ๒558 0209 
โทรสาร ๐ ๒561 3132 



หนังสือขอนัดหมายเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ 
มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของ 

ระบบตดิตามเรือประมง (รุ่นที ่2) และคุณลักษณะเฉพาะของระบบตดิตามเรือประมง (รุ่นที ่2) 

 

 

(เลขที่เอกสาร)       (ช่ือนิติบุคคล) 
        (ที่อยู่สํานักงานใหญ่ของนิติบุคคล) 
 

      วันที่         เดือน                พ.ศ. 
 

เรื่อง   ขอนัดหมายเพ่ือตรวจสอบและให้ความเห็นชอบมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนด 
        เชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) 
 

เรียน ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 
    

ด้วยบริษัท...........................................................ทะเบียนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที่ให้บริการระบบติดตามเรือเลขที่......................................................ได้ดําเนินการจัดทําระบบติดตามเรือประมง 
(รุ่นที่ 2) ตามข้อกําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 
(รุ่นที่ 2) และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) และได้เตรียมความพร้อมสําหรับการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตาม
เรือประมง (รุ่นที่ 2) และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เรียบร้อยแล้ว 

ในการน้ี บริษัท......................................................ขอนัดหมายมายังท่านเพ่ือการตรวจสอบ
และให้ความเห็นชอบมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 
และคุณลักษณะเฉพาะของระบบติดตามเรือประมง ตามวันเวลาและสถานท่ี รายละเอียดตามกําหนดการ 
ที่แนบมาพร้อมน้ี ทั้งน้ี ขอมอบหมาย..................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................
เป็นผู้ประสานงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
(ช่ือนิติบุคคล) 
(หมายเลขโทรศัพท์) 
(หมายเลขโทรสาร) 
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ลงชื่อ                                                         ผู้ยื่นค ำขอ 
(                                                           ) 

วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 

ลงชื่อ                                                    ผู้แทนนิติบุคคล 
    (                                                           ) 
ต ำแหน่ง                                                          . 
บริษัทท่ีให้บริกำร      
วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 

ลงชื่อ                                                                 . 
    (                                                           ) 
ต ำแหน่ง                                                          . 
วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 

 
 เลขที่เอกสำร              /               . 

 

แบบค ำขอขึ้นทะเบียน ต่ออำยทุะเบียน และยกเลิกทะเบียนผู้ติดต้ังระบบติดตำมเรือประมง              
ซ่อมแซมระบบติดตำมเรือประมง  

  

 เขียนที่                                                                . รูปถ่ำย 1 นิ้ว 

 วันที่            เดือน                         พ.ศ.                  . 
 

1.ข้อมูลผู้ขอขึน้ทะเบียน 

ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว                                                               นำมสกุล                                                            อำยุ                           ปี 
วัน/เดือน/ปีเกิด                               สัญชำติ                     เลขประจ ำตัวประชำชน  -     -      -   -  

ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้ เลขท่ี                                   หมู่ท่ี                        ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน                                                               .                                          
ตรอก/ซอย                                 ถนน                             ต ำบล/แขวง                                        อ ำเภอ/เขต                                            . 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์                        เบอร์โทรศัพท์                                   E-mail                                                 . 

2.ข้อมูลส ำนักงำนที่ใหบ้รกิำร (ถ้ำไม่มี ให้บันทกึเปน็ที่อยูบ่้ำนทีพ่ักอำศยั) 

ชื่อ หน่วยงำน/ส ำนักงำน/บริษัท/ห้ำง/ร้ำน                                                                                                                                               . 
สถำนท่ีตั้ง                                   เลขท่ี                    หมู่ท่ี                     ชื่อหมู่บ้ำน/อำคำร/ชุมชน                                                              . 
ตรอก/ซอย                                 ถนน                             ต ำบล/แขวง                                        อ ำเภอ/เขต                                            . 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์                        เบอร์โทรศัพท์                                   E-mail                                                 . 
3.ข้อมูลหลักฐำน 

3.1 กำรขอขึ้นทะเบียน/ตอ่อำยทุะเบียนผูต้ดิตั้งระบบตดิตำมเรือประมง ซ่อมแซมระบบตดิตำมเรือประมง ๐ 
รุ่นอุปกรณ์ท่ีสำมำรถติดตั้ง ซ่อมแซมได้ 1. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                    ของ บริษัท                                               . 
 2. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                    ของ บริษัท                                               .. 
 3. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                    ของ บริษัท                                               .. 
โดยมีหลักฐำนประกอบกำรขอขึ้นทะเบียน ๐  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/ใบขับขี่ จ ำนวน             ชุด 
ต่ออำยุทะเบียน ดังน้ี ๐  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                      จ ำนวน             ชุด 

 

๐  ส ำเนำใบรับรองกำรผ่ำนหลักสูตรอบรมกำรเป็นผู้ติดตั้งระบบติดตำมเรือประมง ซ่อมแซมระบบติดตำม
เรือประมง  
 1. รุ่น                                 ของ บริษัท                                              จ ำนวน             ชุด 
 2. รุ่น                                 ของ บริษัท                                              จ ำนวน             ชุด 
 3. รุ่น                                 ของ บริษัท                                              จ ำนวน             ชุด 

 ๐  หลักฐำนอื่นๆ                                                                                . จ ำนวน             ชุด 

3.2 กำรยกเลิกทะเบยีนผูต้ดิตั้งระบบตดิตำมเรือประมง ซ่อมแซมระบบตดิตำมเรือประมง ๐  
รุ่นอุปกรณ์ท่ียกเลิกทะเบียน 1. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                         ของ บริษัท                                           . 
 2. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                         ของ บริษัท                                           . 
 3. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมง รุ่น                                         ของ บริษัท                                           . 
โดยมีหลักฐำนประกอบกำรยกเลิก  ๐  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/ใบขับขี่ จ ำนวน             ชุด 
  ๐  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                      จ ำนวน             ชุด 
 

เหตุผลท่ีขอยกเลิกทะเบียน เน่ืองจำก  

 
 
 

                                                                                                    

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมท้ังหมดข้ำงต้นเป็นควำมจริง      หลักฐำนถูกต้องครบถ้วน ควำมเห็น                                                            
 
 

 

ควำมเห็นบริษัทที่สังกัด                                                       .  ค ำสั่งกำรอนุมัติ                                                                              . 

ลงชื่อ                                                   พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ 
       (                                                  ) 
  วันท่ี            เดือน                        พ.ศ.               . 



 

 

       
(ภาพ)      บัตรประจ าตัวผู้ติดต้ังระบบติดตามเรือประมง  

ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง 
                                    

  .ทะเบียนเลขที ่  
  .เลขประจ ำตัวประชำชน                                                                  
  ชื่อ                                 นำมสกุล                                              . 
  อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรอืประมง รุ่น                        . 

  บริษัท                                                       . 

 

แบบบัตรประจ าตัวผู้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนหน้ำ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ด้ำนหลัง 

 

 

  วันออกบัตร                              วันหมดอำยุ                                  . 
 
             ลงชื่อ                                                     ผูอ้อกบัตร 

 (                                                             ) 

    ต ำแหน่ง                                                                            . 
. 
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