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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง 

(อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง)  ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทย 
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้เจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ซึ่งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา
นอกน่านน้ําไทยสามารถแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงได้มากกว่า  ๑  ชุด  โดยแจ้ง 
การติดตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  
กรมประมง  ตามแบบใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือ  (ศฝป.๑)  ก่อนออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  
ทั้งนี้  อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงต้องผ่านการตั้งค่าเร่ิมต้นโดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์
สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็น
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  (รุ่นที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และต้องดําเนินการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ตามประกาศกรมประมง   
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง  
ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่   
๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๒ กรณีที่เจ้าของเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําซึ่งออกไปทําการขนถ่าย 
สัตว์น้ํานอกน่านน้ําไทยหรือผู้ควบคุมเรือได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมง  
ให้ดําเนินการแก้ไขระบบติดตามเรือประมงให้เป็นปกติ  ทั้งนี้  หากอยู่ในระหว่างการขนถ่ายสัตว์น้ํา 
ซึ่งได้รับการอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้หยุดทําการขนถ่ายสัตว์น้ําทันที  เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า 
การขนถ่ายสัตว์น้ําในคร้ังนั้นสามารถตรวจสอบผ่านระบบอื่น  เช่น  ระบบแสดงตนอัตโนมัติ  (AIS)   
ผู้สังเกตการณ์บนเรือ  เป็นต้น 

กรณีที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําดังกล่าวได้แจ้งการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือเพิ่มเติม 
ตามข้อ  ๑  สามารถสลับอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงทดแทนได้  ทั้งนี้  ต้องแจ้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง   
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กรมประมง  ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  และต้องแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงให้เจ้าของเรือขนถ่าย
สัตว์น้ําดังกล่าวหรือผู้ควบคุมเรือทราบภายในหกชั่วโมง   

กรณีระบบติดตามเรือประมงขัดข้องโดยไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 
สิบสองชั่วโมง  นับจากเวลาที่ ได้ รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
และคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  ในคร้ังแรก  ให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําดังกล่าว
ดําเนินการนําเรือขนถ่ายสัตว์น้ําเข้าเทียบท่าทันที  ทั้งนี้  อาจเป็นท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่งอื่น 
หรือท่าเทียบเรือของประเทศไทยก็ได้  โดยการนําเรือขนถ่ายสัตว์น้ํากลับเข้าเทียบท่าต้องแจ้งพิกัดปัจจุบัน  
และแจ้งพิกัดในทุกหนึ่งชั่วโมงผ่านทางวิทยุสื่อสารระบบ  HF/SSB  (USB)  ช่องหลักความถ่ี  8228.0  KHz  
ช่องรองความถี่  6290.0  KHz  หรือทางวิทยุสื่อสารระบบ  MF/HF  (CB  27  MHz)  ช่องหลักความถ่ี  
27.085  MHz  (Ch.11  (C-Band))  ช่องรองความถ่ี  27.105  MHz  (Ch.12  (C-Band))  หรือทางโทรศัพท์   
๐  ๒๕๕๘  ๐๒๐๙,  ๐  ๒๕๗๙  ๐๓๔๑  ต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  
กรมประมง  หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  ที่ส่งผ่านมาจากทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ซึ่งได้แจ้งต่อกรมประมง 
ไว้ล่วงหน้าแล้ว  จนกว่าจะเข้าเทียบท่า  โดยในระหว่างนั้นให้บันทึกตําแหน่งเรือตามใบรายงานตําแหน่งเรือ
กรณีระบบติดตามเรือประมงขัดข้อง  (ศฝป.๗.๑  และ  ศฝป.๗.๒)  แนบท้ายประกาศน้ีทุกหนึ่งชั่วโมง   

ในกรณีที่การแจ้งพิ กัดในทุกหนึ่ งชั่วโมงไม่สามารถกระทําได้อันเนื่องมาจากข้อจํากัด 
ของระบบสื่อสารที่มีอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ให้ผู้ควบคุมเรือรายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวไว้ในใบรายงาน
ตําแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือประมงขัดข้อง  (ศฝป.๗.๑  และ  ศฝป.๗.๒)  แนบท้ายประกาศน้ี 

กรณีนําเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือของประเทศไทย  ให้ส่งใบรายงานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา   
และให้ดําเนินการซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงทันที  ในกรณีที่ดําเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ   
ให้ดําเนินการทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง   

กรณีนําเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือของรัฐชายฝั่งอื่น  ให้ส่งใบรายงานดังกล่าวและเอกสารหลักฐาน
การแจ้งเข้าเทียบท่าจากหน่วยงานของรัฐเจ้าของท่า  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  thaifoc@fisheries.go.th  
และให้ดําเนินการซ่อมแซมระบบติดตามเรือประมงทันที  ในกรณีที่ดําเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ   
ให้ดําเนินการทดสอบระบบการส่งสัญญาณระบบติดตามเรือประมงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํา 
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  เม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  จึงสามารถนําเรือออกจากท่าเทียบเรือได้ 

การแจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการผ่านช่องทางการติดต่อที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
ได้ให้ไว้ในใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือหรือในแบบแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง   
ให้ถือว่ามีการแจ้งและเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําได้รับทราบแล้ว 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสาม  มิให้ใช้บังคับกรณีเหตุขัดข้องเกิดจากความบกพร่องของระบบ
การสื่อสารผ่านดาวเทียม  ระบบของผู้ให้บริการโทรคมนาคม  ระบบของกรมประมง  หรือเหตุอื่นใดที่มิใช่
ความบกพร่องของเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือผู้ควบคุมเรือ 

ข้อ ๓ เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา  ซึ่งออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา 
นอกน่านน้ําไทยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๖  และ  ๗  ของประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง  และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



ศฝป.1 

หน้า 1 

 

ใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรือ 
ส่วนที่ 1 เจ้าของเรือ                  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

   (นาย/นาง/นางสาว)                       เ                                                          

   นิติบุคคล                                            เลขทะเบียนนิติบุคคล     

   ที่อยู่                                  ซอย                          ถนน                           ต าบล/แขวง                        
   เขต/อ าเภอ                                   จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์    
   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้    E-mail                  
   โทรสาร                                                                                 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเรือ                                                                         หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ชื่อผู้ควบคุมเรือ/ไต๋เรือ/ผู้ท าการประมง                                    เ         
   ชื่อเรือ           หมายเลขทะเบียนเรือ 
   เมืองท่าท่ีขึ้นทะเบียน      ชื่อเรียกขาน (Call Sign)     
   วัสดุตัวเรือ           ขนาดเรือ ความยาวตลอดล า             เมตร ความกว้าง         เมตร ความลึก     เมตร 
   ตันกรอส  ตันเนต     ชนิดเครื่องจักร   ชื่อเครื่อง    
   จ านวนเครื่อง           จ านวนสูบ    ขนาดเครื่องยนต์      กิโลวัตต์ 
   ประเภทเรือ      ประเภทการใช้       
   ใบอนุญาตใช้เรือจดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่    หมดอายุวันที่     
   ส าหรับเรือประมง :  (กรณีเรือประมง) หมายเลขใบอนุญาตท าการประมง  
          (กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ า) ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ า         

       ชนิดเครื่องมือประมง                                           หมดอายุวันที่                                 เ 
 
 
 
 
 
 
 

      
  รูปที่ 1 ชื่อเรือ/เลขทะเบียนเรือ            รูปที่ 2 รูปเรือทั้งล า(ด้านข้าง) 

 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3 เครื่องมือประมง             รูปที่ 4 อุปกรณ ์VMS ที่ได้ด าเนินการติดตั้งแล้ว 
 

                 

                  

                 

          

               

               

  



ศฝป.1 

หน้า 2 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือ 
   ยี่ห้อ    รุ่น       รหัสอุปกรณ์ (Serial Number)                  รหัสกล่อง (ID Box)           
   บริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ ์      โทรศัพท์เคลื่อนที ่     
   ระบบสัญญาณที่ใช้       ดาวเทียม                      GSM             
   แหล่งจ่ายไฟที่ม ี       แหล่งจ่ายไฟหลักของเรือ      แบตเตอรี่ส ารอง    ไฟฉุกเฉิน 

กำรติดตั้งอุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือ ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
ตัวอุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีการติดตั้งบนเรือเรียบร้อยแล้ว    
อุปกรณ์ติดตั้งในบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณวิทยุใดๆ       

   อุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพ่ิมเติม 
ล าดับที่ ว/ด/ป การเปลี่ยนแปลง/ซ่อมแซม/แก้ไขเพ่ิมเติม 
   
   
   
   
   
   
   
       

   ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี)            
                            
 ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้ด าเนินการทดสอบอุปกรณ์ระบ ุ
   ต าแหน่งเรือประมงผ่านทางระบบติดตามเรือของกรมประมง (vms.fisheries.go.th/gpsstatus) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 

 

 

 

 

  
  
 ค ำแนะน ำ  สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่  (1) ศูนย์ปฏิบัติการณ์เฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง 
           กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
            (2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209 
            (3) E-mail: vms4staff@gmail.com , vms_staff@hotmail.com 
            (4) Website: http://www.fisheries.go.th/vms/form01 

ผู้ด าเนินการติดตั้ง 
ลงชื่อ    (ช่าง) 

(     ) 
วัน         เดือน          พ.ศ.  

ลงชื่อ    (ช่าง) 
(     ) 
วัน         เดือน          พ.ศ.  

 

 ลงชื่อ          เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 
      (         )  
    วัน         เดือน         พ.ศ.  

 ลงชื่อ         เจ้าหน้าที ่
      (         )  
ต าแหน่ง      
    วัน         เดือน         พ.ศ.  

 

 

mailto:vms4staff@gmail.com
mailto:vms_staff@hotmail.com


 

 

 
 

 

 ใบค ำร้องขอปิดสัญญำณอุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือ (VMS) ช่ัวครำว  

ฉบับที่ / ศฝป. ๔

 

วันท่ียื่นค ำร้อง............./............./..........    
ศูนย์ควบคุมก ำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO)………………………………… 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................................................................... ........................................... 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประช ำชน 

อำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี ............................... หมู่ที่......................... ซอย ............................................ ถนน ..................................................... 

ต ำบล...........................................อ ำเภอ..........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์................................. 

เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้............................................................................................................................................................................... 

 เจ้ำของเรือประมง/เรือขนถ่ำยสตัว์น  ำ/เรือสนับสนุนฯ ช่ือ .......................................................................................................... 

ทะเบียนเรือ.........................................................................................ขนำด...................................................................................ตันกรอส 

ประเภทกำรใช้เรือ........................................................................................................................................................................................ 

ติดตั งอุปกรณ์ระบุต ำแหน่งยี่ห้อ.........................................................................รุ่น..................................................................................... 

รหัสอุปกรณ์ (Serial Number)…………………………………………………………..รหสักล่อง (Box ID)……………………………..……………....……….. 

มีควำมประสงค์        ขอปิดสัญญำณช่ัวครำว         ต่ออำยุกำรปิดสัญญำณช่ัวครำว         ยกเลิกกำรปิดสญัญำณช่ัวครำว 

จำกวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................. ถึง วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ. .......................... 

เนื่องจำก 

 1.           กรณีตัวเรือหรืออุปกรณ์ระบตุ ำแหน่งเรือ เกิดกำรช ำรุด/เสียหำย 

    ก. ต้องซ่อมแซมโดยน ำเรือประมงขึ น คำน และต้องมีหนังสือรับรองจำกอู่ซ่อมเรือ 

    ข. อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือช ำรุด และอยู่ระหว่ำงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยต้องมีหนังสือรบัรองจำกบริษัท 

        ที่ให้บริกำรโทรคมนำคม 

โดยเรือจอดอยู่ ณ ท่ำเทียบเรือ/แพ/อู่เรือ..................................ต ำบล..............................อ ำเภอ...........................จังหวัด........................ 

2.           กรณีเรือประมงอับป ำง (โดยแนบส ำเนำรำยงำนประจ ำวนัรับแจ้งเป็นหลักฐำน ส ำนักงำนต ำรวจฯ) 

ข้ำพเจ้ำขอให้ค ำรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และได้ด ำเนินกำรร้องขอปิดสัญญำณ 

อุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือช่ัวครำวเรียบร้อยแล้ว 

ลงช่ือ ..................................................... เจ้ำของเรือ 
      (......................................................) 

          วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. .............. 

ลงช่ือ ..................................................... เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคมุก ำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO) 
      (......................................................) 

          วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. .............. 

ค ำแนะน ำ สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่ (1) ศูนย์ปฏิบัตกิารเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง  กรมประมง  เกษตรกลาง เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
  (2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209  
  (3) E-mail: vms.pipo@gmail.com

 



                                                                                                                                                                               ฉบับท่ี………./25……….                                                                                                                                                                                
                                                                                     วันท่ี………../…………./……….. 

ใบแจ้งเหตุเม่ือเรือไม่ส่งข้อมูล VMS 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและคำดกำรณส์ถำนกำรณ์ด้ำนกำรประมง 
ก.)  เจ้ำของเรือและอุปกรณ์ VMS                                                                        หมำยเลขบัตรประชำชน 

        เจ้ำของเรือ (นำย/นำง/นำงสำว)      
อำศัยอยู่บ้ำนเลขท่ี   หมู่ที ่  ซอย  ถนน      
ต ำบล/แขวง   เขต/อ ำเภอ   จังหวัด      
รหัสไปรษณีย ์    เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิต่อได ้       
โทรสำร    E-mail          
หมำยเลข SERIAL NUMBER ของอุปกรณ์ตดิตำมเรือ (VMS)        ช่ือเรือ    
หมำยเลขทะเบียนเรือ                            ประเภทกำรใช้เรือ                 
ใบอนุญำตใช้เรือหมดอำยุวันท่ี                                                                                                     
(กรณีเรือประมง) เลขท่ีใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน  ำ                                              หมดอำย ุ                           เ                                                  
(กรณีเรือขนถ่ำยสตัว์น  ำ) เลขท่ีใบจดทะเบียนเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ                                          หมดอำย ุ                          เ                                                  
ข.) รำยงำน 

 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ                                       
 ลงช่ือ    (ไต๋เรือ/เจ้ำของเรือ)            ลงช่ือ         (เจ้ำหน้ำท่ี) 
       (    )                                         (    ) 
      ……../……../…….. เวลำ........ : ……..น.                                       ……../……../…….. เวลำ........ : ……..น. 

ส่วนที่ 1 กรณีอุปกรณ์เสียหาย 
       ในท่ำเทียบเรือ  
        นอกท่ำเทียบเรือ 
หมำยเหตุ...................................................................................... 

ส่วนที่ 2 กรณีสัญญาณขาดหาย(กรอกข้อมูลแบบฟอร์มแนบ
ท้าย) 
       1 ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง       12 ช่ัวโมง   30 ช่ัวโมง                                                
       ปิดกั นสัญญำณ 
หมำยเหตุ...................................................................................... 

 
ส่วนที่ 3 กรณีรุกล ้าเขตน่านน ้า 
ต่างประเทศ 
       รุกล  ำเขตน่ำนน  ำรัฐต่ำงประเทศ........................................... 
ในประเทศ 
      รุกล  ำเขตชำยฝั่งภำยในประเทศ............................................ 
 รุกล  ำเขตพื นท่ีอนุรักษ์............................................................ 
      รุกล  ำเขตพื นควบคุมพิเศษ.................................................... 
หมำยเหตุ...................................................................................... 
 

ส่วนที่ 4 กรณีพฤติกรรมการเดินเรือผิดปกต ิ
หมำยเหตุ…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………............................... 
 

ส่วนที ่5  อื่นๆ 
โปรดระบุ .................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 

ศฝป.๗.๑ 



 

 

ตารางบันทึกต าแหน่งต าบลที่เรือเมื่อสัญญาณข้อมลู VMS ขัดข้อง 

 

ชื่อเรือ:                                                            หมายเลขทะเบียนเรือ:                                            เเ 
ประเภทการใช้เรือ                    ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่                            เ 
(กรณีเรือประมง) เลขที่ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน ้า                                         หมดอายุ                เ                                                                                            
(กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น ้า) เลขที่ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น ้า                                     หมดอายุ                  เ                                          

ล้าดับที ่
วัน/เดือน/ป ี

 
( 01/01/2558 ) 

เวลา 
 

( 09.00 ) 

ต้าบลเรือ 
( N 11º44’51.6” ) 
( E 99º55’59.4” ) 

หมายเหต ุ

๑. 
    

 

๒. 
    

 

๓. 
    

 

๔. 
    

 

๕. 
    

 

๖. 
    

 

๗. 
    

 

๘. 
    

 

๙. 
    

 

๑๐. 
    

 

๑๑. 
    

 

๑๒. 
    

 

๑๓. 
    

 

๑๔. 
    

 

๑๕. 
    

 

ศฝป.๗.๒ 

 



ล้าดับที่ 
วัน/เดือน/ป ี

 
( 01/01/2558 ) 

เวลา 
 

( 09.00 ) 

ต้าบลเรือ 
( N 11º44’51.6” ) 
( E 99º55’59.4” ) 

หมายเหต ุ

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 


