
 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง  ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน 

สมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๑  (๒)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ที่ใช้เรือขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป
จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงตามรูปแบบท้ายประกาศนี้  และส่งรายงานสมุดบันทึกการทําการประมง 
ที่ได้บันทึกสําหรับเที่ยวนั้นให้แก่กรมประมงทุกคร้ังที่นําเรือเข้าเทียบท่า  โดยยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกโดยทันทีที่เรือเข้าเทียบท่า  และเก็บสําเนาไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบด้วย 

ข้อ ๒ การดําเนินการตามข้อ  ๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์อาจให้ผู้ควบคุมเรือ
เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 

 



 
                                                                        

กรมประมง        บันทกึการทาํการประมง  (แบบ บทป.1)                                 เล่มที ่__ __.__ __ /__ __ __ __ __ 

              อวนลาก-อวนรุนเคย        เลขที ่VMS(1)……………….. 
                 เลขที ่VMS(2)……………….. 

                                                                หน้า……01….  
                       

ชื่อเรือ (ลาํที่ 1)            
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่          

ใบอนุญาตทาํการประมง (12 หลกั) 
 

            

พื้นที่ทาํการประมง  

สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม 

กิโลกรัม 
 
 

 
 

 

 

อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ(ระบุ) 

   

ชื่อเรือ (ลาํที่ 2)            
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่          

เมืองท่าที่ออก                                                  วนัที่ เมืองท่าที่เขา้/พื้นที่ขนถ่ายในทะเล        วนัที่                 

 

 

เดือน  วนัที่    ระยะ  

เวลาทาํ

ประมง 

(ชม.) 

โซน

ประมง 
 สัตวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็นกิโลกรัม  

ทรายแดง   ปากคม  
(ไลก้อ) 

ทู ลงั สีกนุ จวด หนวดฤาษี 
(แพะ) 

ตาหวาน ขา้ง
เหลือง 

หมึก
กลว้ย 

หมึก
กระดอง 

ปูมา้ สตัวน์ํ้ าอื่นๆ  (ระบุ) ปลาเป็ด รวม 

    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

รวม                  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...............................................................          .........../.........../............. 

                                                                                                                                                                                                                               ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ                               วนัที่ 

โดยนาํสตัวน์ํ้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  1. ..................................................จงัหวดั...................................  จาํนวน  ................................................ กิโลกรัม 
                          2. ..................................................จงัหวดั..................................   จาํนวน ................................................. กิโลกรัม

     



 
                                                                        

กรมประมง        บันทกึการทาํการประมง  (แบบ บทป.2)                                เล่มที ่__ __.__ __ /__ __ __ __ __ 

                                                  อวนล้อมจบั        เลขที ่VMS …………………..  
                  หน้า……01….  
                       

ชื่อเรือ  
                                                    

 

ใบอนุญาตทาํการประมง (12 หลกั) 
 

            

พื้นที่ทาํการประมง  

สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม 

กิโลกรัม 
 
 

 
 

 

 

อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ (ระบุ) 

   
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่ 
         

เมืองท่าที่ออก                                                  วนัที่ เมืองท่าที่เขา้/พื้นที่ขนถ่ายในทะเล        วนัที่                 

 

เดือน  วนัที่    ระยะ  

เวลาทาํ

ประมง 

(ชม.) 

โซน

ประมง 
สัตวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็นกิโลกรัม 

ทู ลงั หลงัเขียว สีกนุ ทูแขก กะตกั โอดาํ โอแกลบ โอลาย ขา้ง
เหลือง 

แขง็ไก่ 
(หางแขง็) 

หมึก
กลว้ย 

สตัวน์ํ้ าอื่นๆ  (ระบุ) ปลาเป็ด รวม 

    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

รวม                  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ..................................................................          ......../......../........... 

                                                                                                                                                                                                                            ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ                                   วนัที่ 

โดยนาํสตัวน์ํ้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  1. ..................................................จงัหวดั...................................  จาํนวน  ................................................ กิโลกรัม 
                          2. ..................................................จงัหวดั..................................   จาํนวน ................................................. กิโลกรัม

     



 
                                                                        

กรมประมง        บันทกึการทาํการประมง  (แบบ บทป.3)                                เล่มที ่__ __.__ __ /__ __ __ __ __ 

        อวนลอย       เลขที ่VMS ………………….. 
                                                              หน้า……01….  
                       

ชื่อเรือ  
                                                    

 

ใบอนุญาตทาํการประมง (12 หลกั) 
 

            

พื้นที่ทาํการประมง  

สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม 

กิโลกรัม 
 
 

 
 

 

 

อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ (ระบุ) 

   
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่ 
         

เมืองท่าที่ออก                                                  วนัที่ เมืองท่าที่เขา้/พื้นที่ขนถ่ายในทะเล        วนัที่                 

 

เดือน  วนัที่    ระยะ  

เวลาทาํ

ประมง 

(ชม.) 

โซน

ประมง 
สัตวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็นกิโลกรัม 

ทู ลงั อินทรี โอดาํ โอลาย สีกนุ หลงัเขียว จะละเมด็ ปูมา้ กุง้
แชบ๊วย 

กุง้     
โอคกั 

สตัวน์ํ้ าอื่นๆ  (ระบุ) รวม 

    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

รวม                

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ...................................................................          ......../......../........... 

                                                                                                                                                                                                                           ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ                                  วนัที่ 

โดยนาํสตัวน์ํ้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  1. ..................................................จงัหวดั...................................  จาํนวน  ................................................ กิโลกรัม 
                          2. ..................................................จงัหวดั..................................   จาํนวน ................................................. กิโลกรัม

     



 
                                                                        

กรมประมง        บันทกึการทาํการประมง  (แบบ บทป.4)                               เล่มที ่__ __.__ __ /__ __ __ __ __ 

                                              อวนช้อน/ยก-ครอบ        เลขที ่VMS ………………….. 
                  หน้า……01….  
                       

ชื่อเรือ  
                                                    

 

ใบอนุญาตทาํการประมง (12 หลกั) 
 

            

พื้นที่ทาํการประมง  

สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม 

กิโลกรัม 
 
 

 
 

 

 

อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ (ระบุ) 

   
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่ 

         

เมืองท่าที่ออก                                                  วนัที่ เมืองท่าที่เขา้/พื้นที่ขนถ่ายในทะเล        วนัที่                 

 

เดือน  วนัที่    ระยะ  

เวลาทาํ

ประมง 

(ชม.) 

โซน

ประมง 
สัตวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็นกิโลกรัม 

หมึกกลว้ย กะตกั สีกนุ หลงัเขียว หมึกหอม ท ู ลงั ทูแขก สตัวน์ํ้ าอื่นๆ  (ระบุ) รวม 

     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม              

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ..................................................................            ......../......../............. 
                                                                                                                                                                                                                        ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ                                    วนัที่ 

โดยนาํสตัวน์ํ้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  1. ..................................................จงัหวดั...................................  จาํนวน  ................................................ กิโลกรัม 
                          2. ..................................................จงัหวดั..................................   จาํนวน ................................................. กิโลกรัม

     



                                                                        
กรมประมง        บันทกึการทาํการประมง  (แบบ บทป.5)                               เล่มที ่__ __.__ __ /__ __ __ __ __ 

                                                         ลอบ          เลขที ่VMS ………………….. 
                  หน้า……01….  
                       

ชื่อเรือ  
                                                    

 

ใบอนุญาตทาํการประมง  (12 หลกั) 
 

            

พื้นที่ทาํการประมง  

สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม 

กิโลกรัม 
 
 

 
 

 

 

อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ (ระบุ) 

   
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่ 

         

เมืองท่าที่ออก                                                  วนัที่ เมืองท่าที่เขา้/พื้นที่ขนถ่ายในทะเล        วนัที่                 

 

เดือน  วนัที่    ระยะ  

เวลาทาํ

ประมง 

(ชม.) 

โซน

ประมง 

จาํนวน

ลอบที่

วาง 

สัตวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็นกิโลกรัม 

ปูมา้ หมึกสาย ทรายแดง กะพง กะรัง หมึก 
กระดอง 

กุง้ สตัวน์ํ้ าอื่นๆ  (ระบุ) รวม 

     

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

รวม 
            

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ..............................................................          …......./…......./....…..... 

                                                                                                                                                                                                                            ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ                                   วนัที่ 

โดยนาํสตัวน์ํ้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  1. ..................................................จงัหวดั...................................  จาํนวน  ................................................ กิโลกรัม 
                          2. ..................................................จงัหวดั..................................   จาํนวน ................................................. กิโลกรัม

     



                                                                        
กรมประมง        บันทกึการทาํการประมง  (แบบ บทป.6)                               เล่มที ่__ __.__ __ /__ __ __ __ __ 

                                                 เครื่องมือทาํการประมงอืน่ๆ               เลขที ่VMS ………………….. 
                  หน้า……01….  
                       

ชื่อเรือ  
                                                    

 

ใบอนุญาตทาํการประมง (12 หลกั) 
 

            

พื้นที่ทาํการประมง  

สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม 

กิโลกรัม 
 
 

 
 

 

 

อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ (ระบุ) 

   
                                                    

ทะเบียนเรือเลขที่ 
         

เมืองท่าที่ออก                                                  วนัที่ เมืองท่าที่เขา้/พื้นที่ขนถ่ายในทะเล        วนัที่                 

 

เดือน  วนัที่    ระยะ  

เวลาทาํ

ประมง 

(ชม.) 

โซน

ประมง 
สัตวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็นกิโลกรัม 

กะรัง กะพง อินทรี สาก ปลา 
ทรายแดง 

หมึก หอย ปู สตัวน์ํ้ าอื่นๆ  (ระบุ) รวม 

    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

รวม             

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...............................................................          ........./........./........... 

                                                                                                                                                                                                                             ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ                                วนัที่ 

โดยนาํสตัวน์ํ้ าขึ้นท่าเทียบเรือประมง  1. ..................................................จงัหวดั...................................  จาํนวน  ................................................ กิโลกรัม 
                          2. ..................................................จงัหวดั..................................   จาํนวน ................................................. กิโลกรัม

     


