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(หมายเลขตอบรับการแจ้งออก) 
(หมายเลขตอบรับการแจ้งเข้า) 

แบบตอบรับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (ส าหรับเรือประมงนอกน่านน  าไทย) 

การแจ้งออก     วัน/เวลาแจ้ง …../………./……….  ...... : ...... การแจ้งเข้า     วัน/เวลาแจ้ง …../………./……….  ...... : ...... 
ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะออก……………..……………………………. 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี                /               /                        
เวลา            :            ชื่อท่าที่คาดว่าจะเข้า…………..………….. 
วันที่…………….เวลา….…….ที่อยู…่………..……………….……………….. 
วัตถุประสงค์ในการออก 
        ท าการประมง 
        ขึ้นคาน/ซ่อมบ ารุง สถานที่…………………………………………. 
        อ่ืน ๆ……………………..………………………………………………… 
พื นที่ท าการประมง         
        รัฐอื่น                         ทะเลหลวง 
        SIOFA                        IOTC 

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะเข้า.………..…..……………………………. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………..… 
วัน/เดือน/ปี                /              /  
เวลา             :                               
วัตถุประสงค์ในการเข้า 
        ขึ้นสัตว์น้ า ปริมาณสัตวน์้ ารวม ……………………………กก.                
        จอดเรือ                  รับบริการ น้ า/น้ ามัน/น้ าแข็ง 
        ขึ้นคาน/ซ่อมบ ารุง สถานที่…………………….………………….. 
        อ่ืน ๆ …………………..……………………………..………………….. 
สัตว์น  าและน  าหนักที่จับได้มากที่สุดในรอบท าการประมง 
1. ชนิด………………………………..น  าหนัก………………………..กก. 
2. ชนิด………………………………..น  าหนัก………………………..กก. 
3. ชนิด………………………………..น  าหนัก………………………..กก. 

ชื่อเรือประมง : ………………………………………………………………      ทะเบียนเรือ :                      
เครื่องหมายประจ าเรือประมง : ……………………………………………………………….…     ขนาดของเรือ : ………………………… ตันกรอส 

ใบอนุญาตท าการประมง                                          ชนิดเครื่องมือท าการประมง : ………………………………………………..              
                                                                                                           เคร่ืองมือเบ็ด 
อุปกรณ์ประจ าเรือ  
ระบบติดตามเรือ VMS ยี่ห้อ ............................................ รุ่น ………..…………..…..…………. หมายเลขเคร่ือง ……….……………….……….. 
วิทยุสื่อสาร VHF/FM  HF/CB  HF/SSB ความถี ่……………………………………………………... หมายเลขเคร่ือง …………………….…………… 
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………... 
ผู้ควบคุมเรือประมง ชื่อ : …………………….………… สกุล ………………………….. ระดับประกาศนียบัตร …………….………………………… 
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :  
เบอร์โทรศัพท์ :………………………………….……….. ที่อยู่ : ………….…………………………………………………………………………………..………… 
เจ้าของเรือประมง ชื่อ : …………………………………………………… สกุล ……………………………………………………………………………………..  
หมายเลขบัตรประชาชน :  
เบอร์โทรศัพท์ :………………………………….……….. ที่อยู่ : ………….…………………………………………………………………………………..………… 

ผลการตรวจสอบ           ผ่าน        ไม่ผ่าน                         ผ่าน        ไม่ผ่าน 
แจ้งออก ( PO ) แจ้งเข้า ( PI ) 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก …………………..……………. 
วันที่ ….……………………………………………. เวลา………………………

(ประทบัตราจากระบบ) 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ……………..…………………. 
วันที่ ….……………………………………………. เวลา……………………… 

(ประทบัตราจากระบบ) 
 

 

  PO  
 

                 

  PI                   
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 จ านวนรายชื่อคนประจ าเรือ สัญญาจ้าง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจ าตัว หน้าที่ในเรือ มี ไม่ม ี
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ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ  …………………………………………………………… 
        (……………………………………………………….…) 

        เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ 
     /        /    

 

หมายเหตุ  : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่า 1 ท่า ให้ด าเนินการเพิ่มเติมในหน้าท่ี 4/4 
  เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสทิธ์ิในเรือประมง 

รวมทั้งสิ้น ..............คน    คนสัญชาติไทย..............คน    คนสญัชาติเมียนมาร์..............คน     
                  คนสัญชาติกัมพูชา..............คน    คนสญัชาติลาว..............คน    คนสัญชาติอื่น ๆ..............คน   

                   LR
.   
  

(หมายเลขตอบรับการแจ้ง).   
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QR CODE 

จากระบบ 



 

 
 จ านวนรายชื่อคนประจ าเรือ สัญญาจ้าง 

ล าดับ ชื่อ – สกุล อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจ าตัว หน้าที่ในเรือ มี ไม่ม ี
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ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………... 
      (…………………………………………………….…) 

      เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ 
     /        /    

 

หมายเหตุ  :  กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่า 1 ท่า ให้ด าเนินการเพิ่มเติมในหน้าท่ี 4/4 
    เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสทิธ์ิในเรือประมง  
รวมทั้งสิ้น ..............คน    คนสัญชาติไทย..............คน    คนสญัชาติเมียนมาร์..............คน     
                  คนสัญชาติกัมพูชา..............คน    คนสญัชาติลาว..............คน    คนสัญชาติอื่น ๆ..............คน   

                   LR
.   
  

(หมายเลขตอบรับการแจ้ง).   
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QR CODE 

จากระบบ 



 

(หมายเลขตอบรับการแจ้งออก) 
(หมายเลขตอบรับการแจ้งเข้า) 
 

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 2 

ชื่อท่าเทียบเรือประมง........................................................................................................ ....................................................... 
ทีอ่ยู่ เลขท่ี............ถนน........................ต าบล..........................อ าเภอ.................................จังหวัด ........................................... 

วัน/เดือน/ปี .       /         /                     

วัตถุประสงค์เพ่ือ     ขึ้นสัตว์น้ า ปริมาณสัตว์น้ า (กก./Kg.) : …………….............…………………………………………………………..………. 

                         จอดเรือ                            รับบรกิาร น้ า/น้ ามัน/น้ าแข็ง 

                         ขึ้นคาน/ซ่อมบ ารุง                อ่ืน ๆ ............................................................................... ..................... 

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 3 

ชื่อท่าเทียบเรือประมง........................................................................................................ ....................................................... 
ที่อยู่ เลขท่ี............ถนน........................ต าบล..........................อ าเภอ.................................จังหวัด........................................... 

วัน/เดือน/ปี .       /         /                     

วัตถุประสงค์เพ่ือ     ขึ้นสัตว์น้ า ปริมาณสัตว์น้ า (กก./Kg.) : …………….............………………………………………………………..…………. 

                         จอดเรือ                            รับบรกิาร น้ า/น้ ามัน/น้ าแข็ง 

                         ขึ้นคาน/ซ่อมบ ารุง                อ่ืน ๆ ............................................................................... ..................... 

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 4 

ชื่อท่าเทียบเรือประมง............................................................................. .................................................................................. 
ที่อยู่ เลขท่ี............ถนน........................ต าบล..........................อ าเภอ.................................จังหวัด........................................... 

วัน/เดือน/ปี .       /         /                     

วัตถุประสงค์เพ่ือ     ขึ้นสัตว์น้ า ปริมาณสัตว์น้ า (กก./Kg.) : …………….............……………………………………..……………………………. 

                         จอดเรือ                            รับบรกิาร น้ า/น้ ามัน/น้ าแข็ง 

    ขึ้นคาน/ซ่อมบ ารุง                อ่ืน ๆ .................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  :  เจ้าของเรือ หมายถึง ผู้มีกรรมสทิธ์ิในเรือประมง 

  PO  
 

                 

  PI                   

ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………... 
      (…………………………………………………….…) 

            เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ 
     /        /    
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