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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง  ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน   

สมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย์ 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๑  (๒)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง  (ฉบับที่  2)  พ .ศ .  ๒๕60  อธิบดีกรมประมง 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง  
ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยประเภทการใช้ทําการประมง  
ตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไป  จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงตามประเภทของเคร่ืองมือทําการประมง 
ที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์  ดังนี้ 

  2.1 กรณีการใช้เรือประมงประกอบเคร่ืองมือทําการประมงประเภทอวนลากคู่   
(เรือหลัก)  อวนลากแผ่นตะเฆ่  และอวนลากคานถ่าง  ให้จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงตามแบบท่ี  1  
ท้ายประกาศนี้  สําหรับกรณีการใช้เรือประมงประกอบเคร่ืองมือทําการประมงประเภทอื่น  ให้จัดทํา 
สมุดบันทึกการทําการประมงตามแบบที่  2  ท้ายประกาศน้ี   

  2.2 กรอกข้อมูลการทําการประมงในสมุดบันทึกการทําการประมงอย่างน้อย 
ในทุกย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้งออกทําการประมง  โดยให้ระบุรายละเอียดของการทําการประมง 
ทุกคร้ังที่ มีการทําการประมง  ทั้งนี้  วันใดที่ไม่มีการทําการประมงให้ระบุว่าไม่มีการทําการประมง   
โดยให้ระบุว่าเดินเรือ  หรือจอดเรือ  กรณีจอดเรือให้ระบุจุดจอดเรือให้ชัดเจน 

   การกรอกข้อมูลการทําการประมงในสมุดบันทึกการทําการประมงให้บันทึก
รายละเอียดในการทําการประมงแต่ละครั้ง  ตามกลุ่มเคร่ืองมือทําการประมง  ดังนี้   

   (1) เคร่ืองมือทําการประมงประเภทอวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนล้อมจับ   
อวนล้อมจับปลากะตัก  อวนช้อนปลาจะละเม็ด  อวนติดตา  อวนรุนเคย  ลอบปลา  ลอบปู  ลอบหมึก  
ลอบหมึกสาย  เบ็ดราว  แผงยกปูจักจั่น  และเบ็ดมือ  ให้บันทึกข้อมูลการทําการประมงเม่ือมีการปล่อย
เคร่ืองมือทําการประมง  และเก็บเคร่ืองมือทําการประมงข้ึนจากน้ํา 

   (2) เคร่ืองมือทําการประมงประเภทอวนลากคานถ่าง  และคราดหอย   
ให้บันทึกข้อมูลการทําการประมงเมื่อมีการเร่ิมต้นปล่อยเคร่ืองมือทําการประมงจนถึงเก็บเคร่ืองมือ 
ทําการประมงทั้งหมดขึ้นจากน้ํา  ทั้งนี้  ให้ระบุจํานวนคร้ังทั้งหมดที่นําเคร่ืองมือทําการประมงแต่ละหน่วย
ปล่อยลงทําการประมงให้ครบถ้วน   
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   (๓) เคร่ืองมือทําการประมงประเภทอวนลากคู่  ให้บันทึกข้อมูลการทําการประมง
ทั้งเรือหลักและเรือรอง  กรณีเรือประมงลําใดมีการเก็บสัตว์น้ํา  ให้บันทึกการเก็บสัตว์น้ําไว้ในสมุดบันทึก
การทําการประมงของเรือประมงลํานั้น   

   (4) เคร่ืองมือทําการประมงประเภทอวนครอบปลากะตัก  อวนช้อนหรือ 
อวนยกปลากะตัก  และอวนครอบหมึก  ให้บันทึกข้อมูลการทําการประมงตั้งแต่เร่ิมป่ันไฟเพื่อล่อสัตว์น้ํา  
จนถึงสิ้นสุดการทําการประมงในตําแหน่งที่เรือประมงทําการประมงเดิมนั้น  โดยต้องระบุจํานวนคร้ัง 
ที่ทําการประมงคร้ังนั้นให้ครบถ้วน 

  2.3 การบันทึกข้อมูลการทําการประมงให้ระบุประเภทและปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้ 
ลงในสมุดบันทึกการทําการประมง  ในกรณีจับได้สัตว์น้ําประเภทอื่นนอกเหนือจากประเภทสัตว์น้ํา 
ที่กําหนดไว้ในสมุดบันทึกการทําการประมงตามแบบท้ายประกาศนี้  ให้ระบุประเภทสัตว์น้ําที่จับได้นั้น 
ในช่องประเภทสัตว์น้ําอื่น ๆ  หากช่องประเภทสัตว์น้ําอื่น ๆ  นั้น  มีไม่เพียงพอ  ให้ทําการแก้ไขประเภทสัตว์น้ํา 
ในส่วนของประเภทสัตว์น้ําที่ไม่มีการจับในรอบทําการประมงนั้น  และระบุเป็นประเภทสัตว์น้ําที่จับได้จริง  
โดยลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไขนั้น   

   การบันทึกข้อมูลการทําการประมงให้ดําเนินการแล้วเสร็จก่อนการแจ้ง 
เข้าท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง   
ต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

ข้อ 3 ให้เจ้าของเรือส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงที่ได้บันทึกสําหรับเที่ยวนั้นทุกคร้ัง
เป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ดังนี้ 

  3.1 กรณี เรือประมงที่ต้องแจ้งเข้าออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
ให้รายงานปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้รวม  และปริมาณพร้อมชนิดสัตว์น้ําของสัตว์น้ําที่จับได้มากที่สุด 
สามอันดับแรกในสมุดบันทึกการทําการประมงลงในแบบฟอร์มการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 
ตามประกาศกรมประมงในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง 
ของเรือประมงพาณิชย์   

   ในกรณีที่สัตว์น้ําที่จับได้มีชนิดของสัตว์น้ําไม่ถึงสามอันดับ  ให้รายงานปริมาณ
สัตว์น้ําที่จับได้รวม  และปริมาณพร้อมชนิดของสัตว์น้ําตามที่จับได้จริง  หรือกรณีที่ เป็นเคร่ืองมือ 
ทําการประมงที่ไม่ได้มีการคัดแยกชนิดสัตว์น้ําบนเรือประมง  (อวนล้อมจับ)  ให้รายงานปริมาณสัตว์น้ํา 
ที่จับได้รวม  และระบุชนิดสัตว์น้ําที่จับได้หลัก 

  3.2 กรณีเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไป  ให้ส่งภาพถ่ายสําเนา 
สมุดบันทึกการทําการประมงท่ีมีรายการบันทึกแล้ว  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทางโทรสาร   
หรือทางเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม  LINE  ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้ 
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่จะนําเรือประมงเข้าเทียบท่า   
ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขโทรสาร  หรือกลุ่มโปรแกรม  LINE  ที่ศูนย์ควบคุม 
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การแจ้งเรือเข้าออกกําหนด  ก่อนขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  
โดยให้ส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงเที่ยวนั้นเป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออกภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงหลังจากเรือประมงเข้าเทียบท่าเทียบเรือประมง   

  3.3 กรณีเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไปที่ใช้เคร่ืองมือทําการประมง
ประเภทอวนลาก  อวนล้อมจับ  และอวนครอบปลากะตัก  ให้ส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงเที่ยวนั้น 
เป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ก่อนนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง  หรือส่งภาพถ่ายสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงที่ได้มีการบันทึกแล้วผ่าน 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทางโทรสาร  หรือทางเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม  LINE   
ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
ที่จะนําเรือประมงเข้าเทียบท่าตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขโทรสาร  หรือกลุ่มโปรแกรม  
LINE  ที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกําหนด  โดยให้ส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง 
เที่ยวนั้นเป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง
หลังจากเรือประมงเข้าเทียบท่าเทียบเรือประมง   

  3.4 กรณีเรือประมงขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไปแต่ไม่ถึงสามสิบตันกรอส  ที่มิได้มี
กฎหมายกําหนดให้ต้องแจ้งเข้าออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ให้จัดส่งสําเนาสมุดบันทึกการทํา
การประมงเที่ยวนั้นเป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ก่อนขนถ่ายสัตว์น้ํา  
หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  หรือส่งภาพถ่ายสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง
ที่ได้มีการบันทึกแล้วผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทางโทรสาร  หรือทางเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม  LINE  ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงต่อศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออกที่จะนําเรือประมงเข้าเทียบท่า  ตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขโทรสาร  
หรือกลุ่มโปรแกรม  LINE  ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกําหนด  ก่อนขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  โดยให้ส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงเที่ยวนั้น 
เป็นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจาก
เรือประมงเข้าเทียบท่าเทียบเรือประมง   

ให้เจ้าของเรือเก็บสมุดบันทึกการทําการประมงที่ใช้กรอกข้อมูลสําหรับรอบทําการประมง 
ไว้บนเรือประมง  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา   

ข้อ 4 สมุดบันทึกการทําการประมงให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม  โดยสมุดบันทึกการทําการประมง
สําหรับเรือประมงลําใด  ให้ใช้เฉพาะสําหรับเรือประมงลํานั้น  ห้ามมีการฉีกหรือแบ่งไปใช้กับเรือประมงลําอื่น
ทั้งนี้  หน่วยงาน  องค์กร  สมาคม  ชมรมใด  ประสงค์จะเป็นผู้จัดพิมพ์สมุดบันทึกการทําการประมง   
ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

  4.1 เสนอขอความเห็นชอบต่อกรมประมง  เพื่อดําเนินการจัดพิมพ ์
  4.2 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

  4.3 การจําหน่ายสมุดบันทึกการทําการประมงเล่มใดให้แก่เรือประมงลําใด   
ให้จัดทําระบบควบคุมเล่มที่จัดพิมพ์ไว้  และรายงานกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง  
กรมประมงทุกสิ้นเดือน 

ข้อ 5 การดํ า เนิ นการตาม ข้อ   ๒   และข้ อ   3   เจ้ าของเรืออาจให้ ผู้ ค วบ คุม เรือ 
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้  แต่เจ้าของเรือยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง
ตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

ข้อ 6 กรณีที่เจ้าของเรือที่ออกไปทําการประมงพาณิชย์ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
ได้จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงตามแบบท้ายประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดรูปแบบสมุดบันทึก  
การทําการประมง  ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น  ให้ยังคงใช้ได้สําหรับการทําการประมงเที่ยวนั้น  
โดยจะต้องส่งรายงานดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกโดยทันที 
ที่เรือประมงเข้าเทียบท่าแล้ว 

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2561  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



สมุดบันทกึการท าการประมง แบบที่ 1 

 
หมายเหตุ สมุดบันทึกการท าการประมงนี้ให้จัดท าเป็นเล่ม มีจ านวน 50 แผ่น พร้อมส าเนาของแต่ละแผ่น 

 

สมุดบันทกึการท าการประมง แบบที่ 2 

 
หมายเหตุ สมุดบันทึกการท าการประมงนี้ให้จัดท าเป็นเล่ม มีจ านวน 50 แผ่น พร้อมส าเนาของแต่ละแผ่น 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนลากแผนตะเฆ 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



  บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 1)   เลขท่ี PO  

อวนลากแผ่นตะเฆ่     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง     วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า     วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสตัว์น  ามากับเรือขนถ่าย  วันท่ี       /       / 
พื นที่ขนถ่าย ละติจูด               ลองจิจูด 
ปริมาณสตัว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรมั) 

ปริมาณสตัว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรมั) 
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ม.
) 

พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 
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(ไล

้กอ
) 
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หอ
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สัตว์น  าอื่นๆ 
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าเล

ย 

ปล
าเป

ด็ ปริมาณ
รวม 

ปริมาณ
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง    

                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                                  เต่า วาฬ 
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โลมา ฉลามวาฬ 

                                  เต่า วาฬ 
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                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม                           
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 
โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

               

               

         

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนลากคานถาง 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



 บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 1)    เลขท่ี PO  

อวนลากคานถ่าง     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง     วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า     วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสตัว์น  ามากับเรือขนถ่าย  วันท่ี       /       / 
พื นที่ขนถ่าย ละติจูด               ลองจิจูด 
ปริมาณสตัว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรมั) 

ปริมาณสตัว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรมั) 

วัน
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ม.
) 

พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) กุ้ง

โอ
คัก
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ปูม
้า 

กั ง
 

หอ
ยเ

ชล
ล ์

สัตว์น  าอื่นๆ 

ปล
าเล

ย 

ปล
าเป

ด็ ปริมาณ
รวม 

ปริมาณ
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง    

                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 
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                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                                  เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม                           
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 
โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

               

               

         

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนลากคู (เรือหลัก) 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 
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                                                                                          บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 1)                เลขท่ี PO 

อวนลากคู่ (เรือหลัก)    เลขท่ี PI 
 

ช่ือเรือ (เรือหลัก) 
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 

เครื่องหมายประจ าเรือ ออกท าประมง วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสตัว์น  ามากับเรือขนถ่าย  วันท่ี       /       / 
พื นที่ขนถ่าย ละติจูด               ลองจิจูด 
ปริมาณสตัว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรมั) 

ปริมาณสตัว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรมั) 

ช่ือเรือ (เรือรอง) 
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 

เครื่องหมายประจ าเรือ กลับเข้าท่า     วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
จังหวัด 
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ือน

 

ลา
กอ

วน
คร

ั งที่
 

เวล
าท

ี่เริม่
ต้น

ท า
ปร

ะม
ง 

ระ
ยะ

เวล
าท

 าป
ระ

มง
 (ช

ม.)
 

พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
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สัตว์น  าอื่นๆ 

ปล
าเล

ย 
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ด็ ปริมาณ
รวม 

ปริมาณ
สัตว์น  า 
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ปริมาณรวม                           
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................  
โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

               

               

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

         



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนลากคู (เรือรอง) 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



      บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO 

อวนลากคู่ (เรือรอง)    เลขท่ี PI 
 

ช่ือเรือ (เรือหลัก) 
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 

เครื่องหมายประจ าเรือ ออกท าประมง วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
จังหวัด 

ปริมาณสตัว์น  าที่รับมาจากเรือหลกั 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรมั) 

ช่ือเรือ (เรือรอง) 
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 

เครื่องหมายประจ าเรือ กลับเข้าท่า     วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
จังหวัด 

วันท่ี เดือน 
วาง
อวน
ครั งท่ี 

เวลาท่ี
เริ่มต้น 

ท าประมง 

ระยะ 
เวลาท า
ประมง  
(ชม.) 

พิกัดต าบลที่เรือ 

กิจกรรมระหว่างออกท าการประมง ปริมาณสตัว์น  าท่ีรับมา 
จากเรือหลัก ละติจดู 

(เหนือ) 
ลองจิจูด 

(ตะวันออก) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ปริมาณรวม  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป .........../.........../........... 
 

           

         

         

           เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนรุนเคย 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



                  บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)                    เลขท่ี PO  

                 อวนรุนเคย     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
รุน
อวน
ครั งท่ี 

เวลาที่เริม่ต้น 
ท าประมง 

ระยะ 
เวลาท า
ประมง
(ชม.) 

พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

เคย ปู กั ง ปลาเลย ปลาเปด็ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า
ที่เททิ ง 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม         
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   ........../........../............. 
 

         

           

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนลอมจับ 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



       บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)  เลขท่ี PO 

อวนล้อมจับ    เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วัน
ที่ 

เด
ือน

 

วา
งอ

วน
คร

ั งที่
 

เวล
าท

ี่เริม่
ต้น

ท า
ปร

ะม
ง 

ระ
ยะ

เวล
าท

 าป
ระ

มง
 (ช

ม.
) 

 วิธีท ำประมง 
1 ซั้ง 
2 ปั่นไฟ 
3 ซั้ง-ปั่นไฟ 
4 ปลำจอ 

พิกัดต าบลทีเ่รือ ให้ระบุค าว่า “หลัก” ในช่องช่ือสัตว์น  าท่ีจับได้มากท่ีสุด และท าเครื่องหมาย / ในช่องช่ือสัตว์น  าท่ีจับไดร้องลงมา 
ปริมาณสตัว์น  า 

ที่จับได้ (กิโลกรัม) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) ทูแ

ขก
 

หล
ังเข

ียว
 (กุ

แล
) 

ทู-
ลัง

 

โอ
 

สีก
ุนบั

 ง 

สีก
ุนต

าโต
 

หา
งแ

ข็ง
 (แ

ข้ง
ไก

่) 

สีก
ุนอื่

นๆ
 

ข้า
งเห

ลือ
ง 

สล
ิดห

ิน 

สา
ก 

(น
  าด

อก
ไม

้) 

ปา
กค

ม 
(ไล

้กอ
) 

หม
ึกก

ล้ว
ย 

ปล
าเล

ย 

ปล
าเป

ด็ 

ปริมาณรวม 

ปร
ิมา

ณส
ัตว

์น  า
ที่เ

ทท
ิ ง 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                           เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน ำสัตว์น้ ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด............................... ...........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   ........../........../............. 
 

           

           

         

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนลอมจับปลากะตัก 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



      บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO 

               อวนล้อมจับปลากะตัก    เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วัน
ที่ 

เด
ือน

 

วา
งอ

วน
คร

ั งที่
 

เวล
าท

ี่เริม่
ต้น

ท า
ปร

ะม
ง 

ระ
ยะ

เวล
าท

 าป
ระ

มง
 (ช

ม.)
 

พิกัดต าบลทีเ่รือ 
ให้ระบุค าว่า “หลัก” ในช่องช่ือสัตว์น  าท่ีจับได้มากท่ีสุด และท าเครื่องหมาย /  

ในช่องช่ือสัตว์น  าท่ีจับไดร้องลงมา 

ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ 
(กิโลกรัม) สังเกต 

เห็น 
สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) กะ

ตัก
 

หล
ังเข

ียว
 

(กุ
แล

) 

ทูแ
ขก

 

ทู-
ลัง

 

โอ
 

สล
ิดห

ิน 

สีก
ุนบั

 ง 

สีก
ุนต

าโต
 

ข้า
งเห

ลือ
ง 

หม
ึกก

ล้ว
ย 

ปล
าเล

ย 

ปล
าเป

ด็ 

ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                       เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด............................... ...........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   ........../........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ………………………………………………..            

         



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนครอบหมึก 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



     บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)                    เลขท่ี PO  

        อวนครอบหมกึ    เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

 

 

วัน
ที่ 

เด
ือน

 

จ า
นว

นค
รั ง

ที่ค
รอ

บ 

เวล
าท

ี่เริม่
ต้น

ท า
ปร

ะม
ง 

เวล
าส

ิ นส
ุดท

 าก
าร

ปร
ะม

ง 

พิกัดต าบลทีเ่รือ 
ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 

สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

หมึก
กล้วย 

หมึกหอม 
หมึก

กระดอง 
สีกุนตาโต สีกุนบั ง 

หลังเขียว 
(กุแล) 

ข้าง
เหลือง 

สีกุนอื่นๆ ปลาเลย ปลาเปด็ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

                     เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                     เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 
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โลมา ฉลามวาฬ 

                     เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                     เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม              
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด............................... ...........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   ........../........../............. 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนครอบปลากะตัก - อวนชอน/ยกปลากะตัก 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



                 บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO  

       อวนครอบปลากะตัก - อวนช้อน/ยกปลากะตัก  เลขท่ี PI   
 อวนครอบปลากะตัก อวนช้อน/ยกปลากะตัก 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วัน
ที่ 

เด
ือน

 

จ า
นว

นค
รั ง

ที่ค
รอ

บ/
ช้อ

น 

เวล
าท

ี่เริม่
ต้น

ท า
ปร

ะม
ง 

เวล
าส

ิ นส
ุดท

 าก
าร

ปร
ะม

ง พิกัดต าบลทีเ่รือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู  
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

กะตัก 
หลังเขียว 

(กุแล) 
ทู-ลัง 

ข้าง
เหลือง 

สีกุนบั ง 
สาก 

(น  าดอกไม้) 
ทูแขก 

หมึก
กล้วย 

ปลาเลย ปลาเปด็ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 

                     เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 
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โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม              
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 
โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด............................... ...........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   ........../........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนชอนปลาจะละเม็ด 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



     บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)                    เลขท่ี PO  

            อวนช้อนปลาจะละเม็ด    เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
วางอวน
ครั งท่ี 

เวลาที่เริม่ต้น  
ท าประมง 

ระยะ 
เวลาท า 
ประมง 
(ชม.) 

พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกตเห็น 

สัตว์ทะเลหายาก ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

ปลาจะละเม็ด ปลาเลย ปลาเปด็ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 

              เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

              เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

              เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 
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              เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

              เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม       
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด................................ ..........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

อวนติดตา 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



      บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO 

                อวนติดตา     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วัน
ที่ 

เด
ือน

 

เวล
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ระ
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) 

พิกัดต าบลทีเ่รือ 
(เริ่มวางอวน/กู้อวน) 

พิกัดต าบลทีเ่รือ 
(สิ นสุดวางอวน/กู้อวน) 

ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

หล
ังเข

ียว
 (ก

ุแล
) 

ทู-
ลัง
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ล็ด
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ปูม
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กุ้ง
แช

บ๊ว
ย 

กุ้ง
โอ

คัก
 

ปล
าเล

ย 

ปล
าเป

ด็ ปริมาณ 
รวม 

ปร
ิมา

ณส
ัตว

์น  า
ที่เ

ทท
ิ ง 

ละติจดู
(เหนือ) 

ลองจิจูด
(ตะวันออก) 

ละติจดู
(เหนือ) 

ลองจิจูด
(ตะวันออก) 

                             เต่า วาฬ 
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ปริมาณรวม                   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด............................... ...........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

         

           เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

ลอบปลา 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



  บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)  เลขท่ี PO  

           ลอบปลา     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตวน์  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 

เวลาที่
เริ่มต้น 
ท าการ
ประมง 

ระยะ 
เวลาท า
ประมง 
(ชม.) 

1 วาง
ลอบ 

2 กู้ลอบ 
 

ระยะ 
เวลา 
ที่ลอบ 

อยู่ในน  า 
(ชม./วัน) 

จ านวน
ลอบ 

พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

ทรายแดง 
กะรัง 
(เก๋า) 

กะพง สีกุน สร้อยนกเขา ปลาวัว ปู ปลาเลย ปลาเปด็ 
ปริมาณ

รวม 

ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                      เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม             
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้าสัตว์น้้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 1. ท่าเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  จ้านวน.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่าเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด........................... ....................  จ้านวน.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

ลอบป ู

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



     บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)                    เลขท่ี PO  

            ลอบป ู     เลขท่ี PI   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น้้าที่จบัได้ทั้งหมดได้มาจากการท้าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั้งนี ้ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น้้าที่จับได้นี้ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น้า้แทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด........................... ....................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ้าเรือ 
 

ออกท้าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ้าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น้้ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื้นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น้้าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น้้ารวมท้ังหมด 
ในรอบท้าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
เวลาที่
เริ่มต้น 

ท้าประมง 

ระยะ 
เวลาท้า
ประมง 
(ชม.) 

1 วำง
ลอบ 

2 กู้ลอบ 
 

ระยะเวลา 
ที่ลอบ 

อยู่ในน้้า 
(ชม./วัน) 

จ้านวน
ลอบ 

พิกัดต้าบลทีเ่รือ ปริมาณสตัว์น้้าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) สังเกตเห็น 
สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

ปูม้า ปูลาย หอยหวาน กั้ง ปลาเลย ปลาเปด็ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น้้า 
ที่เททิ้ง 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม          

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

ลอบหมึก 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)  เลขท่ี PO  

             ลอบหมึก     เลขท่ี PI   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น้้าที่จบัได้ทั้งหมดได้มาจากการท้าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั้งนี ้ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น้้าที่จับได้นี้ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น้า้แทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด........................... ....................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ้าเรือ 
 

ออกท้าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ้าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น้้ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื้นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น้้าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น้้ารวมท้ังหมด 
ในรอบท้าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
เวลาที่
เริ่มต้น  

ท้าประมง 

ระยะ 
เวลาท้า
ประมง 
(ชม.) 

1 วำง
ลอบ 

2 กู้ลอบ 
 

ระยะเวลา 
ที่ลอบ 

อยู่ในน้้า 
(ชม./วัน) 

จ้านวน
ลอบ 

พิกัดต้าบลทีเ่รือ ปริมาณสตัว์น้้าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) สังเกตเห็น 
สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

หมึกหอม 
หมึก

กระดอง 
กะพง ปู ปลาเลย ปลาเปด็ ปริมาณรวม 

ปริมาณ 
สัตว์น้้า 
ที่เททิ้ง 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

                   เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม          

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

ลอบหมึกสาย 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



      บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO 

          ลอบหมกึสาย    เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
เวลาที่เริม่ต้น 
ท าประมง 

ระยะเวลา
ท าประมง 

(ชม.) 

1 วางลอบ 
2 กู้ลอบ 

ระยะเวลาท่ี
ลอบอยู่ในน  า 
(ชม./วัน) 

จ านวนลอบ 
พิกัดต าบลที่เรือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) สังเกตเห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

หมึกสาย ปริมาณสัตว์น  า 
ที่เททิ ง 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

             เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย 
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน้าสัตว์น้้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 1. ท่าเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่าเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

คราดหอย 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



    บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)                     เลขท่ี PO  

          คราดหอย     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
เวลาที่เริม่ต้น 
ท าประมง 

จ านวน 
ครั งท่ี 
คราด 

พิกัดต าบลทีเ่รือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) สังเกตเห็น 
สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

หอยลาย หอยแครง หอยคราง หอยขลุ่ย หอยตลับ หอยอ่ืนๆ สัตว์น  าอื่นๆ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 
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ปริมาณรวม           
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่ำเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

เบ็ดราว 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



      บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO  

             เบ็ดราว      เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
เวลาที่
เริ่มต้น 

ท าประมง 

ระยะ 
เวลาท า 
ประมง 
(ชม.) 

1 วางเบ็ด 
2 กู้เบ็ด 

พิกัดต าบลทีเ่รือ 
(เริ่มวางเบ็ด/กู้เบด็) 

พิกัดต าบลทีเ่รือ 
(สิ นสุดวางเบด็/กูเ้บ็ด) 

ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

อินทรี โอ สาก 
กะรัง 
(เก๋า) 

กะพง ยอดจาก ดุกทะเล ปลาเลย ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 
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ปริมาณรวม            
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้าสัตว์น้้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 1. ท่าเทียบเรือประมง...................................................................... . จังหวัด...............................................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่าเทียบเรือประมง....................................................................... จังหวัด.......................... .....................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

เบ็ดมือ 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



      บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO  

            เบ็ดมือ     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน 
เวลาที่
เริ่มต้น 

ท าประมง 

ระยะ 
เวลาท า
ประมง 
(ชม.) 

พิกัดต าบลทีเ่รือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกต 
เห็น 

สัตว์ทะเล 
หายาก 

ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

อินทรี สีกุน สาก อีโต้มอญ โทงแทง 
กะรัง 
(เก๋า) 

กะพง 
หมึก
กล้วย 

หมึกหอม 
หมึก

กระดอง 
ปลาเลย ปริมาณรวม 

ปริมาณ 
สัตว์น  า
ที่เททิ ง 
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โลมา ฉลามวาฬ 

                     เต่า วาฬ 
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โลมา ฉลามวาฬ 

ปริมาณรวม               
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ............................................................. 

โดยน้ำสัตว์น้้ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง 1. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อเจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 
 2. ท่ำเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด............................... ...........  ปริมำณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 

 

           

         

           เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 



เลมที่ ……….. 

สมุดบันทึกการทําการประมง 
(Fishing Logbook) 

แผงยกปูจักจั่น 

ไวประจําเรือประมง............................................... เลขทะเบียนเรือ................................ 



     บันทึกการท าการประมง (แบบที่ 2)   เลขท่ี PO  

        แผงยกปูจักจั่น     เลขท่ี PI   
 

ช่ือเรือ  
 
ทะเบียนเรือเลขท่ี 
เครื่องหมายประจ าเรือ 
 

ออกท าประมง   วันท่ี       /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีออก 
 
จังหวัด 

กลับเข้าท่า    วันท่ี         /       / 
ท่าเทียบเรือประมงท่ีเข้า 
 
จังหวัด 

เครื่องหมายประจ าเรือขนถ่าย 
ฝากสัตว์น  ามากับเรือขนถ่าย วันท่ี     /     / 
พื นท่ีขนถ่าย ละติจูด           ลองจิจูด 
ปริมาณสัตว์น  าท่ีขนถ่าย (กิโลกรัม) 

ปริมาณสัตว์น  ารวมทั งหมด 
ในรอบท าการประมง (กิโลกรัม) 

วันท่ี เดือน ครั งท่ีวาง 
เวลาที่เริม่ต้น 
ท าประมง 

ระยะ 
เวลาท า
ประมง 
(ชม.) 

1 วางลอบ 
2 กู้ลอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีลอบ 

อยู่ในน  า 
(ชม./วัน) 

จ านวน 
แผงท่ีวาง 

พิกัดต าบลทีเ่รือ ปริมาณสตัว์น  าท่ีจับได้ (กิโลกรมั) 
สังเกตเห็น 

สัตว์ทะเลหายาก ละติจดู 
(เหนือ) 

ลองจิจูด 
(ตะวันออก) 

ปูจกัจั่น ปูอ่ืนๆ ปริมาณรวม 
ปริมาณ 
สัตว์น  า 
ที่เททิ ง 
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โลมา ฉลามวาฬ 

                เต่า วาฬ 
โลมา ฉลามวาฬ 
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ปริมาณรวม      
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสัตว์น  าที่จบัได้ทั งหมดได้มาจากการท าประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ได้เกี่ยวพันกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆ เลย  
ทั งนี  ข้าพเจ้า (ผู้ควบคุม/เจ้าของเรือหรือผู้แทน) ยินยอมใหโ้รงงานผู้ใช้สัตว์น  าที่จับได้นี ลงนามในใบรับรองการจับสัตว์น  าแทนข้าพเจ้าได้ ........................................................ 

โดยน้าสัตว์น้้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง 1. ท่าเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ลงชื่อผู้ควบคุมเรือ 

 2. ท่าเทียบเรือประมง.................................................................. จังหวัด..........................................  ปริมาณ.............................. กิโลกรัม   ว/ด/ป   .........../.........../............. 
 

           

เล่มที ่……………………………………………..  เลขท่ี ……………………………………………….. 

         

           


	
	
	1.อวนลากคู่
	2.อวนลากแผ่นตะเฆ่
	3.อวนลากคานถ่าง
	4.อวนรุนเคย
	5.อวนล้อมจับ
	6.อวนล้อมจับปลากะตัก
	7.อวนครอบหมึก
	8.อวนครอบ-อวนช้อน-ยกปลากะตัก
	9.อวนช้อนปลาจะละเม็ด
	10.อวนติดตา
	11.ลอบปลา
	12.ลอบปู
	13.ลอบหมึก
	14.ลอบหมึกสาย
	15.คราดหอย
	16.เบ็ดราว
	17.เบ็ดมือ
	18.แผงปูจักจั่น
	19.อวนลากคู่ - เรือรอง





