
 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดรายการ  วิธีการในการบันทึกข้อมูล  และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูล 

เก่ียวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง   
ของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ
เรือประมงทุกลําที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๒ การเก็บบันทึกตามข้อ  ๒  ต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 



 

 
บนัทกึข้อมูลเรอืประมงทีเ่ข้ามาใชบ้รกิารจอดเรือ  
ขนถ่ายสตัว์น้าํ นําสตัว์น้ําหรอืผลติภณัฑ์สตัว์น้ํา 

ขึ้นท่าเทียบเรอืประมง

 
หมายเลขเอกสาร.................................... 
 

 

 

ส่วนที่ 1 ชื่อท่าเทียบเรือ :   จังหวดั    
ประจําวันที ่:                เดือน                                    พ.ศ.                                              .            
ชื่อผู้บันทึก :  ลายมือช่ือผู้บันทึก :   
    
ส่วนที่ 2 (1) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                       ขนาดเรือ                        ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา                                                          
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
 

  
ส่วนที่ 2 (2) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                ขนาดเรือ                    ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา                                                          
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
 

  
ส่วนที่ 2 (3) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                ขนาดเรือ                     ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา                                                          
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
บนัทกึข้อมูลเรอืประมงทีเ่ข้ามาใชบ้รกิารจอดเรือ  
ขนถ่ายสตัว์น้าํ นําสตัว์น้ําหรอืผลติภณัฑ์สตัว์น้ํา 

ขึ้นท่าเทียบเรอืประมง

 
หมายเลขเอกสาร.................................... 
 

 

 

ส่วนที่ 2 (4) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                ขนาดเรือ                     ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา 
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
  
 
ส่วนที่ 2 (5) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                ขนาดเรือ                     ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา 
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
 

  
ส่วนที่ 2 (6) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                ขนาดเรือ                     ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา    
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
 

  
ส่วนที่ 2 (7) ชือ่เรือ................................................................ เลขทะเบียนเรือ  
เลขทีใ่บอนุญาตทําการประมง                ขนาดเรือ                      ตันกรอส  
ทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรกัษาสัตว์น้ํา    
ชื่อเจ้าของเรือประมง   ปริมาณสัตว์น้ํา  กิโลกรัม 
เวลาเข้าเทียบทา่ เวลาออกจากทา่  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

ปริมาณ (กก.)       
ชนิดสัตว์น้ํา 7) 8) 9) 10) 11) 12) 

ปริมาณ (กก.)       
 


