
ท�าท่ีจะเข
า 

พ้ืนที่ทําการประมง           1.อ�าวไทยฝ��งตะวันออก       2.อ�าวไทยตอนบน         3.อ�าวไทยตอนกลาง        4.อ�าวไทยตอนล�าง  
                         5.กลางอ�าวไทย                6.อันดามันตอนบน       7.อันดามันตอนล�าง          

   

ชื่อท�าเทียบเรือที่ออก………………………………………………....……..          ชื่อท�าเทียบเรือที่เข
า…………………………………………………………. 
ที่อยู�...............................................................................................        ที่อยู�..............................................................................................                
วัน/เดือน/ป+                 /             /                                       วัน/เดือน/ป+               /             /                               
เวลา                              เวลา             :             

วันที่.......................เวลา..................ที่อยู�..............................................   วัตถุประสงค�ในการเข�า   

วัตถุประสงค�ในการออก                                   ข้ึนสัตว0น้าํ ปริมาณสัตว0น้ําที่จับได
 (กก./Kg.) : ………......….…. 
       ทําการประมง                                                                         จอดเรือ            รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง                         
       ข้ึนคาน /ซ�อมบํารุง  สถานที่............................................................            ข้ึนคาน /ซ�อมบํารุง สถานที่....................................................... 
       อ่ืน ๆ                                                                               อ่ืน ๆ ...........................................................................................   

 

(สําหรับพนักงานเจ�าหน�าท่ี) 
(สําหรับพนักงานเจ�าหน�าท่ี) 

              แบบฟอร�มการแจ�งการเข�าออกท%าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในน%านน้ําไทย) 
 
ส%วนที่ 1 สําหรับเจ�าของหรือผู�ควบคุมเรือประมง 
 
         
                                                             
              

              :             ช่ือท�าท่ีคาดว�าจะเข
า.................................. 

                         
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส%วนที่ 2 สําหรับพนักงานเจ�าหน�าที่         ผ%าน        ไม%ผ%าน                                        ผ%าน         ไม%ผ%าน 

 

  PO  
 

                 
  PI                   

 

ชื่อเรือประมง : ………………………………………………. ทะเบียนเรือ :  

เคร่ืองหมายประจําเรือประมง : ……………………………………………………………..    ขนาดของเรือ : ............................. ตันกรอส 
ใบอนุญาตทําการประมง  

 

            ชนิดเครื่องมือทําการประมง : ………………………… 
 
อุปกรณ�ประจําเรือ 
ระบบติดตามเรือ VMS  ยี่ห
อ ……………………………..…….รุ�น....................................................หมายเลขเคร่ือง ……..................................... 
วิทยุสื่อสาร VHF/FM  HF/CB  HF/SSB ความถ่ี..................................................................หมายเลขเคร่ือง ............................................. 
เบอร00โทรศัพท00 :.................................................... 
 

ผู��ควบคุมเรือประมง  ชื่อ : ........................................  สกุล ....................................ระดับประกาศนียบตัร..................................................... 
 

             หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :   
 

เบอร��โทรศัพท�� : ......................................................ที่อยู% : ............................................................................................... 
 

เจ�าของเรือประมง    ชื่อ : ...............................................................  สกุล …………….…………………………………………….. 
 

             หมายเลขบัตรประชาชน : 
 

เบอร��โทรศัพท�� : …………………………………………….. ที่อยู% : .............................................................................................. 

                                 แจ�งออก (PO)                                                                 แจ�งเข�า (PI) 

พนกังานเจ�าหน�าทีผู่�ตรวจการแจ�งเรือออก                                               พนกังานเจ�าหน�าทีผู่�ตรวจการแจ�งเรือเข�า   
ลงชื่อ..........................................................                                       ลงชื่อ............................................................. 

       (.........................................................)                                            (.............................................................) 
ตําแหน%ง..........................................................                                  ตําแหน%ง...............................................................  

    วันที่......................................................เวลา.................................            วันที่......................................................เวลา................................. 
(ประทับตรา)                                                                            (ประทับตรา) 

การแจ�งออก       วัน/เวลาแจ
ง......./.........../......... ...... : ......    การแจ�งเข�า       วัน/เวลาแจ
ง......./........../......... ...... : ...... 
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จํานวนวันท่ีกําหนด............. 
วันท่ีใช
ไปแล
ว............. 
วันท่ีคงเหลือ............. 



 
 

 

 
 รายชื่อคนประจําเรือ สัญญาจ�าง 

ลําดับ ชื่อ – สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว หน�าที่ในเรือ มี ไม%ม ี
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         

 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :………………………………………………………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 ขอรับรองว�าข
อมูลต�าง ๆ ท่ีข
าพเจ
าได
ให
ไว
ข
างต
นน้ี เปNนความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  …………………………………………………………… 
        (……………………………………………………….…) 

        เจ
าของเรือประมง/ผู
ควบคุมเรือประมง 
/        /    

 

หมายเหตุ : ให
เจ
าของเรือประมง/ผู
ควบคุมเรือประมง หรือผู
แทน นําเอกสารน้ีไปยื่นต�อศูนย0ควบคุมการแจ
งเรือเข
าออก 
               ภายในระยะเวลายีส่บิสี่ช่ัวโมง แต�ไม�น
อยกว�าสองช่ัวโมงก�อนการนําเรือเข
าหรือออกจากท�าเทียบเรือประมง 

  : เจ
าของเรือประมง หมายถึง ผู
มกีรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในเรือประมง 

 

 

 

 

                   LR
.   

(สําหรับพนักงานเจ�าหน�าท่ี).   
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 รายชื่อคนประจําเรือ สัญญาจ�าง 

ลําดับ ชื่อ – สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว หน�าที่ในเรือ มี ไม%ม ี
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         

 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 ขอรับรองว�าข
อมูลต�าง ๆ ท่ีข
าพเจ
าได
ให
ไว
ข
างต
นน้ี เปNนความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………... 
      (…………………………………………………….…) 
      เจ
าของเรือประมง/ผู
ควบคุมเรือประมง 

/        /    
 

หมายเหตุ : ให
เจ
าของเรือประมง/ผู
ควบคุมเรือประมง หรือผู
แทน นําเอกสารน้ีไปยื่นต�อศูนย0ควบคุมการแจ
งเรือเข
าออก 
               ภายในระยะเวลายีส่บิสี่ช่ัวโมง แต�ไม�น
อยกว�าสองช่ัวโมงก�อนการนําเรือเข
าหรือออกจากท�าเทียบเรือประมง 

  : เจ
าของเรือประมง หมายถึง ผู
มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในเรือประมง

                   LR
.   

(สําหรับพนักงานเจ�าหน�าท่ี).   
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