เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๑) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศกรมประมง เรื่อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติด ตั้ ง ระบบ
ติดตามเรื อประมง และดูแ ลรั กษาระบบติ ดตามเรือประมงของเรื อประมงพาณิ ชย์ ให้ สามารถใช้ งาน
ได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบติ ด ตามเรื อ ประมง และดู แ ลรั ก ษาระบบติ ด ตามเรื อ ประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตทํ า การประมงพาณิ ช ย์ ห รื อ ควบคุ ม เรื อ ต้ อ งดู แ ลระบบติ ด ตามเรื อ ประมง
ให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา ทั้งขณะที่ออกทําการประมงและขณะที่จอดเทียบท่า กรณีการแจ้งปิด
ระบบติดตามเรือประมงให้สามารถทําได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเรือประมงชํารุด และต้องซ่อมแซมโดยนําเรือประมงขึ้นคาน
(๒) กรณีเรือประมงอับปาง
(๓) แจ้งยกเลิกการทําการประมง โดยแจ้งคืนใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
(๔) แจ้งขอหยุดทําการประมงชั่วคราว โดยแจ้งงดใช้เรือชั่วคราวและนําใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
มาฝากไว้ที่สํานักงานประมงจังหวัด
(๕) อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือชํารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์
(๖) อยู่ระหว่างการดําเนินคดีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) มีการแจ้งการงดใช้เรือชั่วคราวต่อกรมเจ้าท่า
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (๑) (๓) (๔) และ (๗) ให้แจ้งก่อนปิดระบบติดตามเรือประมง
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง กรณีเหตุการณ์ตาม (๒) (๕) และ (๖) ให้แจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจาก
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตามแบบ ศฝป. ๔ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

ฉบับที่ / ศฝป. ๔

ใบคำร้องขอปิดสัญญำณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ (VMS) ชั่วครำว
วันที่ยื่นคำร้อง
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO)

/

/

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)
อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่
แขวง/ตำบล
เบอร์โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้

หมู่ที่
เขต/อำเภอ

ซอย
จังหวัด

เป็นเจ้ำของเรือ
ชื่อ
ติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งยี่ห้อ
รหัสอุปกรณ์ (Serial Number)

ทะเบียนเรือ

ถนน

ขนำด

ตันกรอส

รุ่น
รหัสกล่อง (Box ID)

มีควำมประสงค์
ขอปิดสัญญำณชั่วครำว
ต่ออำยุกำรปิดสัญญำณชั่วครำว
ยกเลิกกำรปิดสัญญำณชั่วครำว
จำกวันที่ เดือน
พ.ศ.
ถึง วันที่ เดือน
พ.ศ..
เนื่องจำก
1.
กรณีเรือประมงชำรุด และต้องซ่อมแซมโดยนำเรือประมงขึ้นคำน(โดยแนบหนังสือรับรองจำกอู่ซ่อมเรือ)
2.
กรณีเรือประมงอับปำง (โดยแนบสำเนำรำยงำนประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐำน สำนักงำนตำรวจฯ)
3.
แจ้งยกเลิกกำรทำกำรประมง โดยแจ้งคืนใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
4.
แจ้งขอหยุดทำกำรประมงชั่วครำว โดยมีกำรแจ้งงดใช้เรือและนำใบอนุญำตทำกำรประมงมำฝำกไว้ที่สำนักงำนประมงจังหวัด
(โดยแนบหนังสือรับรองกำรงดใช้เรือจำกกรมเจ้ำท่ำ)
5.
อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชำรุด และอยูร่ ะหว่ำงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ (โดยแนบหนังสือรับรองจำกบริษัทผู้ให้บริกำร)
6.
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินคดีตำมพระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (โดยแนบสำเนำบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี)
7.
มีกำรแจ้งกำรงดใช้เรือชั่วครำวต่อกรมเจ้ำท่ำ (โดยแนบสำเนำหนังสือรับรองกำรงดใช้เรือจำกกรมเจ้ำท่ำ)
โดยเรือจอดอยู่ ณ ท่ำเทียบเรือ/แพ/อู่เรือตำบล อำเภอ จังหวัด.
ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และได้ดำเนินกำรร้องขอปิดสัญญำณอุปกรณ์ระบุตำแหน่ง
เรือ (VMS) ชั่วครำวเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วัน
ลงชื่อ
(
วัน

เจ้ำของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
)
เดือน

พ.ศ.
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก (PIPO)
)

เดือน

พ.ศ.

คำแนะนำ สามารถส่งเอกสารนี้ได้ที่ (1) ศูนย์ปฏิบัตกิ ารเฝ้าระวังการทาการประมงกรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
(2) โทรสาร 0 2561 3132, 0 2558 0209
(3) E-mail: vms4staff@gmail.com, vms_staff@hotmail.com

