
กรมประมง ช่ือโรงงาน……………………....……........…..………...……………..….......…เลขบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/หรือผู้มีอ านาจลงนาม ........................................
  สป 4-1 เลขท่ี……......……...…….หมู่ท่ี……..…….….ซอย................................ถนน……….……………......…………....……..ต าบล…………………..……………...….............…….……

อ าเภอ…………………………….…....………….   จังหวัด…………...…...…………..…..……....………   โทรศัพท์/โทรสาร ………...............................……....………………
ช่ือผู้ส ารวจ……………………..............................………………………โทรศัพท์/โทรสาร ………………...……...……………..……………… วันท่ีส ารวจ………………...……

ก้อน เกล็ด (ก้อน/ซอง)  (เกล็ด/ตัน) (ก้อน/ซอง)  (เกล็ด/ตัน) น  าแข็งก้อน (บาท/ซอง ) น  าแข็งเกร็ด ( บาท/ตัน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

หมายเหตุ    ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปี ตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม

แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (น  ำแข็ง)  ปี  …......……

เดือน ประเภทการผลิต  ( / ) หมายเหตุราคาเฉล่ียก าลังผลิตสูงสุด/เดือน(ซอง/ตัน)ปริมาณการผลิตน  าแข็ง (ซอง/ตัน)



   กรมประมง ช่ือโรงงาน  …..............…....…...………..............................……..................................................................................…...…........
    สป 4-2 เลขบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/หรือผู้มีอ านาจลงนาม ................................................................................................ 

เลขท่ี.....................หมู่..............ถนน...........................................ต าบล......................................... อ าเภอ………......................
จังหวัด..........................................................  โทรศัพท์/โทรสาร.............................................................................................
ช่ือผู้ส ารวจ...........……………...........................................  วันท่ีส ารวจ…………..............  โทรศัพท์/โทรสาร..............................
ขนาดความจุห้องเย็น……....................….............. (ตัน/ห้อง)    จ านวนห้องเย็น..........................  (ห้อง) 

ประเภทของห้องเย็น  ให้กำเคร่ืองหมำย (  / )   หน้ำข้อควำมท่ีต้องกำร
      1) ห้องเย็นให้เช่าหรือรับฝากสัตว์น  า 4) แปรรูปสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ (แปรรูปพร้อมรับประทาน)
      2) แปรรูปสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์  (แช่เย็น/แช่แข็ง) 5) แปรรูปสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ (ลูกชิ น-ทอดมัน)

      3) แปรรูปสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ (ซูริมิ/ปลาบด) 6) แปรรูปสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ (ต้ม-น่ึง)

ต่อเดือน ต่อปี ซื อภายใน น าเข้าจาก จ าหน่ายภายใน จ าหน่ายต่าง
(ตัน) (ตัน) ประเทศ ต่างประเทศ ประเทศ ประเทศ

(% หรือ ตัน) (% หรือ ตัน) (% หรือ ตัน) (% หรือ ตัน)
ปลาทู/แมคเคอเรล
ปลาทูแขก
ปลาลัง
ปลาหลังเขียว/ซาร์ดีน
ปลาโอ
ปลาทูน่า
ปลาเบญจพรรณ
เนื อปลา
กุ้งกุลาด า
กุ้งขาว/แวนนาไมล์
กุ้งอ่ืนๆ
เนื อกุ้ง
ปูม้า
ปูทะเล
ปูอ่ืนๆ
เนื อปู
หมึกกล้วย
หมึกกระดอง
หมึกสาย
หอยลาย
หอยแมลงภู่
หอยเชลล์
หอยแครง
หอยอ่ืนๆ
เนื อหอย

หมายเหตุ      1.ปริมาณสัตว์น  าจากแหล่งรับซื อสัตว์น  าจะไม่รวมปริมาณสัตว์น  าแช่แข็งท่ีรับซื อมาจากห้องเย็นอ่ืน
                  2.ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปี ตั งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม

 แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (ห้องเย็น)   ปี  …................

แหล่งรับซื อ แหล่งจ าหน่าย
ชนิดสัตว์น  า

ปริมาณรับซื อสัตว์น  า ปริมาณสัตว์น  าจ าแนกตาม ปริมาณสัตว์น  าจ าแนกตาม



แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (สัตว์น  ำกระป๋อง)   ปี ......…

กรมประมง
  สป 4-3

ต่อเดือน ต่อปี ซื อภายใน น าเข้าจาก จ าหน่ายภายใน จ าหน่ายต่าง
(ตัน) (ตัน) ประเทศ ต่างประเทศ ประเทศ ประเทศ

(% หรือ ตัน) (% หรือ ตัน) (% หรือ ตัน) (% หรือ ตัน)

ปลาทู/แมคเคอเรล

ปลาทูแขก

ปลาลัง

ปลาหลังเขียว/ซาร์ดีน

ปลาโอ

ปลาทูน่า

ปลาเบญจพรรณ

เนื อปลา

กุ้งกุลาด า

กุ้งขาว/แวนนาไมล์

กุ้งอ่ืนๆ

เนื อกุ้ง

ปูม้า

ปูทะเล

ปูอ่ืนๆ

เนื อปู

หมึกกล้วย

หมึกกระดอง

หมึกสาย

หอยลาย

หอยแมลงภู่

หอยเชลล์

หอยแครง

หอยอ่ืนๆ

เนื อหอย
หมายเหตุ     ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั ง ในรอบปี ตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม

ช่ือโรงงาน  ….........................…....…...………..............................……..................................................................................…...…........
เลขบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/หรือผู้มีอ านาจลงนาม ..................................................................................................... 
เลขท่ี.....................หมู่..............ถนน...........................................ต าบล......................................... อ าเภอ………..................................
จังหวัด..........................................................  โทรศัพท์/โทรสาร..........................................................................................................
ช่ือผู้ส ารวจ...........……………...........................................  วันท่ีส ารวจ………….................  โทรศัพท์/โทรสาร................................

แหล่งรับซื อ แหล่งจ าหน่าย
ชนิดสัตว์น  า

ปริมาณรับซื อสัตว์น  า ปริมาณสัตว์น  าจ าแนกตาม ปริมาณสัตว์น  าจ าแนกตาม



แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (ปลำป่น)   ปี  ………

  กรมประมง ช่ือโรงงาน…….......………………....…...............…..….......………………….......เลขบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/หรือผู้มีอ านาจลงนาม .............................
   สป 4-4 เลขท่ี….............……….หมู่ท่ี…........…….ซอย........................................ถนน……..............…....….............……....……..ต าบล…….............................…...........................

อ าเภอ…….....................……….................………….   จังหวัด……………...................…..….....………   โทรศัพท์/โทรสาร ………............................……....……………
ช่ือผู้ส ารวจ…………..............…………..................………………...………โทรศัพท์/โทรสาร ….....…………..........…….………………… วันท่ีส ารวจ………….........………
 

เดือน ก าลังผลิต จ านวนวัน ราคาเฉล่ีย เกรดปลาป่น ราคาปลาป่น อัตราส่วนสัตว์น  า
ปลาป่นเฉล่ีย ท่ีผลิต รวม ปลาเป็ด ปลาอกแร เศษปลา ปลาอ่ืนๆ ปลาเป็ด % โปรตีน เฉล่ีย น  าหนักสดต่อ

(ในแต่ละเดือน) (วัน/เดือน) หลังเขียว จากโรงงาน (บาท/กก.) (บาท/กก.) น  าหนักแปรรูป
(ตัน/เดือน) (ตัน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค.

รวม

หมายเหตุ  ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปีตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม

ปริมาณและชนิดสัตว์ท่ีใช้ในการผลิต (ตัน)



แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (น  ำปลำ)  ปี  ….......…..

  กรมประมง ช่ือโรงงาน……………………...................…......…..…………………….......…เลขบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/หรือผู้มีอ านาจลงนาม .................................................

   สป 4-5 เลขท่ี…...............….……….หมู่ท่ี…….........…….ซอย........................................ถนน……...........……………..….....……..ต าบล……….............…………..….…..…........................…….
อ าเภอ………..............…………………..……...…....…   จังหวัด……............……..…………..….....………   โทรศัพท์/โทรสาร ………...........................................……....……………
ช่ือผู้ส ารวจ……………………...................................…………………โทรศัพท์/โทรสาร ………………….……………..…………… วันท่ีส ารวจ………............................………….……

เดือน จ านวนบ่อ ลักษณะการท าน  าปลา ราคาเฉล่ีย
ท่ีหมัก กว้าง ยาว ลึก 1=หมักปลาและผลิตน  าปลาจ าหน่าย รวม ปลากะตัก ปลาหลังเขียว ปลาทู/ลัง ปลาเบญจพรรณ ปลากะตัก
(บ่อ) (เมตร) (เมตร) (เมตร) 2=หมักปลาและขายหัวน  าปลา (บาท/กก.)

3=ไม่หมักปลาซื อหัวน  าปลา

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

หมายเหตุ    ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปี ตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม

ขนาดของบ่อหมัก ปริมาณและชนิดสัตว์น  าสดท่ีใช้แปรรูปในรอบปี  (ตัน)



แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (แปรรูปสัตว์น  ำ)  ปี   …………..….

  กรมประมง จังหวัด...........................................................................................  อ าเภอ....................................................................................................................................  

ช่ือผู้ส ารวจ..................................................................... โทรศัพท์/โทรสาร ............................................................... วันท่ีส ารวจ.................................................
ประเภทการแปรรูป  ให้กาเคร่ืองหมาย ( / ) หน้าข้อความท่ีต้องการ  ( ใช้หน่ึงแผ่นต่อหน่ึงประเภทของการแปรรูป)

1) ปลาเค็ม/แห้ง/ตาก 2) กุ้งแห้ง 3) หมึกแห้ง 4) หอยแห้ง 5) ปลาน่ึง-อบ

6) ปลาย่าง-รมควัน 7) ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง 8) ลูกชิ น-ทอดมัน 9) น  าบูดู

เลขบัตรประชาชน โทรศัพท์/ ราคาเฉล่ียสัตว์น  าสด
ท่ี ช่ือกิจการหรือเจ้าของกิจการ ของเจ้าของกิจการ เลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรสาร. รวม ท่ีใช้ในการแปรรูป

หรือผู้มีอ านาจลงนาม (บาท/กก.)

หมายเหตุ   1.ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปีตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม
               2.แบบ สป 4-6 นี  ใช้ในการส ารวจข้อมูลหน่วยธุรกิจการประมง ทีมีการแปรรูปสัตว์น  าเค็ม 9  ประเภท คือ ปลำเค็ม/แห้ง/ตำก, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ปลำย่ำง-รมควัน, ปลำน่ึง-อบ,
                 ลูกชิ น-ทอดมัน, ข้ำวเกรียบปลำ-กุ้ง, น  ำบูดู ( ยกเว้น 5 ประเภท คือ น  ำแข็ง ห้องเย็น สัตว์น  ำกระป๋อง ปลำป่น และน  ำปลำ ให้ใช้แบบส ำรวจ สป 4-1, สป 4-2, สป 4-3, สป 4-4, สป 4-5 )

    สป 4-6

สถานท่ีตั ง ปริมาณและชนิดสัตว์น  าสดท่ีใช้แปรรูปในรอบปี (ตัน)



แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (แปรรูปสัตว์น  ำ)  ปี   …………..….

  กรมประมง จังหวัด...........................................................................................  อ าเภอ....................................................................................................................................  

ช่ือผู้ส ารวจ..................................................................... โทรศัพท์/โทรสาร ............................................................... วันท่ีส ารวจ.................................................
ประเภทการแปรรูป  ให้กาเคร่ืองหมาย ( / ) หน้าข้อความท่ีต้องการ  ( ใช้หน่ึงแผ่นต่อหน่ึงประเภทของการแปรรูป)

1) ปลาเค็ม/แห้ง/ตาก 2) กุ้งแห้ง 3) หมึกแห้ง 4) หอยแห้ง 5) ปลาน่ึง-อบ

6) ปลาย่าง-รมควัน 7) ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง 8) ลูกชิ น-ทอดมัน 9) น  าบูดู

เลขบัตรประชาชน โทรศัพท์/ ราคาเฉล่ียสัตว์น  าสด
ท่ี ช่ือกิจการหรือเจ้าของกิจการ ของเจ้าของกิจการ เลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรสาร. รวม ท่ีใช้ในการแปรรูป

หรือผู้มีอ านาจลงนาม (บาท/กก.)

หมายเหตุ   1.ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปีตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม
               2.แบบ สป 4-6 นี  ใช้ในการส ารวจข้อมูลหน่วยธุรกิจการประมง ทีมีการแปรรูปสัตว์น  าเค็ม 9  ประเภท คือ ปลำเค็ม/แห้ง/ตำก, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ปลำย่ำง-รมควัน, ปลำน่ึง-อบ,
                 ลูกชิ น-ทอดมัน, ข้ำวเกรียบปลำ-กุ้ง, น  ำบูดู ( ยกเว้น 5 ประเภท คือ น  ำแข็ง ห้องเย็น สัตว์น  ำกระป๋อง ปลำป่น และน  ำปลำ ให้ใช้แบบส ำรวจ สป 4-1, สป 4-2, สป 4-3, สป 4-4, สป 4-5 )

    สป 4-6

สถานท่ีตั ง ปริมาณและชนิดสัตว์น  าสดท่ีใช้แปรรูปในรอบปี (ตัน)



แบบส ำรวจหน่วยธุรกิจกำรประมง (แปรรูปสัตว์น  ำ)  ปี   …………..….

  กรมประมง จังหวัด...........................................................................................  อ าเภอ....................................................................................................................................  

ช่ือผู้ส ารวจ..................................................................... โทรศัพท์/โทรสาร ............................................................... วันท่ีส ารวจ.................................................
ประเภทการแปรรูป  ให้กาเคร่ืองหมาย ( / ) หน้าข้อความท่ีต้องการ  ( ใช้หน่ึงแผ่นต่อหน่ึงประเภทของการแปรรูป)

1) ปลาเค็ม/แห้ง/ตาก 2) กุ้งแห้ง 3) หมึกแห้ง 4) หอยแห้ง 5) ปลาน่ึง-อบ

6) ปลาย่าง-รมควัน 7) ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง 8) ลูกชิ น-ทอดมัน 9) น  าบูดู

เลขบัตรประชาชน โทรศัพท์/ ราคาเฉล่ียสัตว์น  าสด
ท่ี ช่ือกิจการหรือเจ้าของกิจการ ของเจ้าของกิจการ เลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรสาร. รวม ท่ีใช้ในการแปรรูป

หรือผู้มีอ านาจลงนาม (บาท/กก.)

หมายเหตุ   1.ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปีตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม
               2.แบบ สป 4-6 นี  ใช้ในการส ารวจข้อมูลหน่วยธุรกิจการประมง ทีมีการแปรรูปสัตว์น  าเค็ม 9  ประเภท คือ ปลำเค็ม/แห้ง/ตำก, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ปลำย่ำง-รมควัน, ปลำน่ึง-อบ,
                 ลูกชิ น-ทอดมัน, ข้ำวเกรียบปลำ-กุ้ง, น  ำบูดู ( ยกเว้น 5 ประเภท คือ น  ำแข็ง ห้องเย็น สัตว์น  ำกระป๋อง ปลำป่น และน  ำปลำ ให้ใช้แบบส ำรวจ สป 4-1, สป 4-2, สป 4-3, สป 4-4, สป 4-5 )
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  กรมประมง จังหวัด...........................................................................................  อ าเภอ....................................................................................................................................  
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ช่ือผู้ส ารวจ..................................................................... โทรศัพท์/โทรสาร ............................................................... วันท่ีส ารวจ.................................................
ประเภทการแปรรูป  ให้กาเคร่ืองหมาย ( / ) หน้าข้อความท่ีต้องการ  ( ใช้หน่ึงแผ่นต่อหน่ึงประเภทของการแปรรูป)

1) ปลาเค็ม/แห้ง/ตาก 2) กุ้งแห้ง 3) หมึกแห้ง 4) หอยแห้ง 5) ปลาน่ึง-อบ

6) ปลาย่าง-รมควัน 7) ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง 8) ลูกชิ น-ทอดมัน 9) น  าบูดู

เลขบัตรประชาชน โทรศัพท์/ ราคาเฉล่ียสัตว์น  าสด
ท่ี ช่ือกิจการหรือเจ้าของกิจการ ของเจ้าของกิจการ เลขท่ี หมู่ท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรสาร. รวม ท่ีใช้ในการแปรรูป

หรือผู้มีอ านาจลงนาม (บาท/กก.)

หมายเหตุ   1.ส ารวจข้อมูลปีละ 1 ครั งในรอบปีตั งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม
               2.แบบ สป 4-6 นี  ใช้ในการส ารวจข้อมูลหน่วยธุรกิจการประมง ทีมีการแปรรูปสัตว์น  าเค็ม 9  ประเภท คือ ปลำเค็ม/แห้ง/ตำก, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ปลำย่ำง-รมควัน, ปลำน่ึง-อบ,
                 ลูกชิ น-ทอดมัน, ข้ำวเกรียบปลำ-กุ้ง, น  ำบูดู ( ยกเว้น 5 ประเภท คือ น  ำแข็ง ห้องเย็น สัตว์น  ำกระป๋อง ปลำป่น และน  ำปลำ ให้ใช้แบบส ำรวจ สป 4-1, สป 4-2, สป 4-3, สป 4-4, สป 4-5 )

    สป 4-6

สถานท่ีตั ง ปริมาณและชนิดสัตว์น  าสดท่ีใช้แปรรูปในรอบปี (ตัน)


