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ประกาศกรมประมง 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง 

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 

   
 

ด้วยจากการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงผ่านระบบติดตาม
เรือประมงของเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา พบว่ามีการ
ขาดหายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงสําหรับเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่าย
สัตว์น้ํา หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา โดยไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุได้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการขาด
หายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงสําหรับเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา 
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา อันอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง 
สายสัญญาณ และสายไฟต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้งในเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือ
เรือเก็บรักษาสัตว์น้ําไว้แล้ว จึงเห็นควรมีการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ดังกล่าวมิให้มีการเคลื่อนย้าย
นอกจากมีเหตุจําเป็น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๘ (๑) แห่งพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้เจ้าของเรือ

หรือผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้รับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
นําเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํามาแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการล็อคตรึงและตีตรา
อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง
เรือประมงตามรูปแบบและวิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

ในกรณีที่มี เหตุจําเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง 
สายสัญญาณหรือสายไฟที่ เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง ให้เจ้าของเรือหรือ
ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้รับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําดําเนินการ
ตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้รับจดทะเบียน
เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง 

 
ข้อ ๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่ง

เรือประมงสายสัญญาณ และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงลําใดแล้ว ห้ามมิให้
มีการถอน ทําให้เสียหาย ทําลาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งการล็อคตรึงและตราที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้จัดทําไว้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(๒) เรือประมงต้องขึ้นคานเพื่อซ่อมแซม 
(๓) มีเหตุต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน้า ๙/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้รับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บ
รักษาสัตว์น้ําแจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และเมื่อ
ดําเนินการแล้วเสร็จ ให้แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทราบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่วันที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อดําเนินการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ
และสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงต่อไป 

 
ข้อ ๓  ในกรณีที่อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ หรือสายไฟที่

เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงเกิดการชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ให้เจ้าของเรือ
หรือผู้รับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง สายสัญญาณ หรือสายไฟที่เชื่อมต่อเข้า
อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงภายในสามวันนับแต่วันตรวจพบ 

กรณีการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงใหม่หรือทดแทนของเดิมหลังจาก
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการ
ประมง กรมประมง ได้รับแจ้งแบบรายงานการติดต้ังอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงให้แจ้งไปยังศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบการติดต้ังและ
ทําการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมงตามประกาศนี้๒ 

 
ข้อ ๔  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๒ ข้อ ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ

ติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบติดตาม
เรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐๓  
 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง/หน้า ๓๕/๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์มาดา/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินีย์/ตรวจ 

๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

ชวัลพร/เพิ่มเติม 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


