
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่ ๗๗/๒๕๕๘ 

เรื่อง มาตรฐานสมรรถนะและข้อกําหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional 
Requirements) ของระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System; VMS) สําหรับเรือประมง 

และเรือบรรทกุสินค้าประมงห้องเย็น ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ แห่งกฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมเจ้าท่าออกประกาศกําหนดมาตรฐานสมรรถนะและข้อกําหนดเชิงหน้าที่ 
(Performance Standards and Functional Requirements) ของระบบติดตามเรือ  (Vessel 
Monitoring System; VMS) สําหรับเรือประมง และเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ขนาดตั้งแต่ 
๖๐ ตันกรอสขึ้นไป ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  มาตรฐานสมรรถนะและข้อกําหนดเชิงหน้าที่ สําหรับระบบติดตามเรือที่

ติดต้ังในเรือประมง และเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป มีดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ต้องเป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบ Two-way Global Satellite Service 
๑.๒ อุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานได้กับผู้ให้บริการ Mobile Communication 

Service Provider เช่น Inmarsat, Iridium หรือ Thuraya หรือเทียบเท่า และสามารถส่งข้อมูลมาท่ี 
GPS Gateway System ของกรมประมงได้ โดยมีข้อมูลเป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

No. GPS Data 
๑ รหัสกล่อง รหัสอุปกรณ์ 
๒ ช่ือเรือ/รหัสเรือ 
๓ เวลาที่ส่งข้อมูล yyyy-mm-dd hh:mm:ss ๒๐๐๗-๑๒-๐๙ ๑๓:๔๓:๑๐ 
๔ เวลา GPS yyyy-mm-dd hh:mm:ss ๒๐๐๗-๑๒-๐๙ ๑๓:๔๓:๑๐ 
๕ สถานะ GPS เช่น ๑=Valid ๐=Invalid 
๖ ละติจูด Latitude ๑๓.๐๔๕๖๔๕๖ 
๗ ลองติจูด Longitude ๑๐๑.๓๔๕๖๓๔๕ 
๘ ความเร็ว เช่น ๖๘.๓๕ Km/h 
๙ ทิศทาง เช่น ๐-๓๕๙ 

๑.๓ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC ๖๐๙๔๕ (Certification for 
Marine Computers) 

๑.๔ อุปกรณ์ต้องกันน้ําได้ในระดับ IP ๖๖ เป็นอย่างน้อย 
๑.๕ สามารถเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งผ่านดาวเทียมตามที่กรมประมงกําหนดได้ หรือ

ทําให้กรมประมงได้รับข้อมูลตําแหน่งจากเครือข่ายดาวเทียมโดยตรง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง/หน้า ๔/๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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๑.๖ อุปกรณ์ต้องรองรับการส่งข้อความสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ bytes ทําให้
สามารถรองรับปริมาณข้อมูล (data) ได้มากในการส่งแต่ละครั้งเพื่อใช้ในกรณี เช่น การแจ้งเรือประมง
พร้อม ๆ กัน เช่น เพื่อเตือนภัยสภาพอากาศ เป็นต้น 

๑.๗ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการติดต้ังประจําที่ได้ (Fixed installation) 
๑.๘ การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ในเรือ (Terminal) ไปยัง Server ของผู้ให้บริการควร

มีค่า Typical Latency < ๒๐ secs เช่น SkyWave/mail box หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เป็นต้น 
๑.๙ ต้องรองรับการ Upgrade การต้ังค่าแบบ Over The Air ได้ ทําให้สามารถ

เปลี่ยนค่าความถี่ในการส่งได้ 
๑.๑๐ สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ ในช่วงที่กว้าง คือ -๔๐ องศาเซลเซียส ถึง +

๘๕ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
๑.๑๑ อุปกรณ์ต้องสามารถแจ้งหรือรองรับการในกรณีผู้ใช้ทําให้อุปกรณ์เกิดใน

ลักษณะดังนี้ ก) การปิด/ถอด/แก้ไขอุปกรณ์ออกจากระบบไฟในเรือ และหรือ ข) การดักจับ/ปลอม
แปลง (Sniffing/Spoofing) ข้อมูลที่ส่งมายังกรมประมง 

 
ข้อ ๒  เมื่อมีการติดต้ังระบบติดตามเรือให้เรือลําใดแล้วเสร็จ ให้เจ้าของเรือ หรือผู้

ติดต้ังอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการระบบติดตามเรือ แจ้งข้อมูลหมายเลข รหัสกล่อง รหัสอุปกรณ์ ช่ือ และ
หมายเลขทะเบียนเรือต่อสํานักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จุฬา  สุขมานพ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
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๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 


