
กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
          งานรายปี

1 สถิติหน่วยธรุกจิประมง มีนาคม 2563
-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช .4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพื่อการประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุง้แห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุง้ รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิ่มอกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกวำ่ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกวำ่ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี 
2562 จะมาจากการผนวกบัญชีรายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กมุภาพันธ ์256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล
2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง

แล้ว  (บช.6-0)
บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย
2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  

(บช.6-0)
บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบกึง่พัฒนา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบพัฒนา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลีย้งชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดกรุงเทพมหานคร



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
          งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.แหลมสิงห์ แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจบัสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหน่วยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนน้อยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทุกตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่น้อยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี 2562 จะมาจากการผนวก
บัญชีรายชื่อปี 2561 กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพันธ ์256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย
2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพัฒนา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวดัจนัทบุรี



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.บางปะกง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ าเภออื่นๆ ทีม่ีทา่ขึน้ปลาน้ าเค็มและชาวประมงน าสัตวน์้ ามาขึน้ทา่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี
 2562 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ทีส่่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิที่
ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

-จัดท าบญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊ บช.6-4ป บญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊

-ส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊ สป.6-4ป แบบส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิที่
ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดฉะเชิงเทรา



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
1 สถิติรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

อ.สัตหีบ แบบ สป. 3-1
อ.ศรีรำชำ
อ ำเภออืน่ๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุง้แห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุง้ รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิม่อกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถ้ำมำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี 2562 จะมาจากการ
ผนวกบัญชีรายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel ที่ส่งออกจากระบบ
สถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพันธ์ 256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

-จดัท าบัญชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโป๊ะ บช.6-4ป บัญชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโป๊ะ
-ส ารวจผลผลิตหอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะ สป.6-4ป แบบส ารวจผลผลิตหอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะ

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบพัฒนา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.  2563
จงัหวดัชลบุรี



กรมประมง

แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
          งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ.คลองใหญ่ แบบ สป. 3-1
อ.แหลมงอบ
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562 
จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ทีส่่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 .สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

-จัดท าบญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊ บช.6-4ป บญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊
-ส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊ สป.6-4ป แบบส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.
6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดตราด



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
          งานรายเดือน

1 สถติิรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป
อ.แกลง แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชรีายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจขอ้มูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป

          งานรายปี
1 สถติิหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชรีายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแขง็เพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ขา้วเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิม่อกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถำ้มำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชต้ัีงต้นของรอบส ารวจปี 
2562 จะมาจากการผนวกบัญชรีายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel ที่ส่งออกจาก
ระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บัญชฯี)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถติิผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถติิผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว
  (บช.6-0)

บช.6-3 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถติิผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถติิผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดระยอง



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ.บำงบอ่ แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

               งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562
 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ทีส่่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

-จัดท าบญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊ บช.6-4ป บญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊

-ส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊ สป.6-4ป แบบส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว
  (บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบกึ่งพฒันา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดสมุทรปราการ



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป
อ.บำงสะพำน
อ.หัวหิน แบบ สป. 3-1
อ.ปรำณบุรี
อ ำเภออืน่ๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ   

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตว์น้ าจากการท าประมงพื้นบ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพื้นบ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตว์น้ าจากการท าประมงพื้นบ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

               งานรายปี
1 สถิติหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพื่อการประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุง้แห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุง้ รายอ าเภอในแต่ละจังหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิ่มอกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถ้ำมำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี 
2562 จะมาจากการผนวกบัญชีรายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel
 ที่ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลีย้งชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึ้นปลำ อ.บำ้นแหลม -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ. เมือง แบบ สป. 3-1
อ. ชะอ ำ
อ ำเภออื่นๆ ที่มีทำ่ขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

               งานรายปี
1 สถิติหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุง้แหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุง้ รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือใหเ้กบ็เพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้กบ็ทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกว่ำ 5 ตัวอย่ำง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้กบ็มำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี
2562 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กบัผู้ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทกุชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

-จดัท าบญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊ บช.6-4ป บญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊

-ส ารวจผลผลิตหอยแมลงภู่จากปกีโปะ๊ สป.6-4ป แบบส ารวจผลผลิตหอยแมลงภู่จากปกีโปะ๊

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบกึง่พฒันา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดเพชรบุรี



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

               งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562
 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ทีส่่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

-จัดท าบญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊ บช.6-4ป บญัชีรายชื่อผู้ท าการประมงด้วยเคร่ืองมือท าการประมงโปะ๊

-ส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊ สป.6-4ป แบบส ารวจผลผลิตหอยแมลงภูจ่ากปกีโปะ๊

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบกึ่งพฒันา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดสมุทรสงคราม



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

               งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี
2562 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิที่
ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบกึ่งพฒันา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดสมุทรสาคร



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่           ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจบัสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหน่วยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนน้อยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทุกตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่น้อยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี 
2562 จะมาจากการผนวกบัญชีรายชื่อปี 2561 กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel 
ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพันธ ์256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพัฒนา
2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวดักระบ่ี



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ.หลังสวน แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562 จะ
มาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์
 Excel ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดชุมพร



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.กันตัง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562 จะ
มาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็
ไฟล์ Excel ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดตรัง



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึ้นปลำ อ.เมือง -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ.ปำกพนัง
อ.ทำ่ศำลำ
อ.สิชล แบบ สป. 3-1
อ.ขนอม
อ.หวัไทร
อ ำเภออื่นๆ ที่มีทำ่ขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุง้แหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุง้ รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือใหเ้กบ็เพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้กบ็ทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกว่ำ 5 ตัวอย่ำง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้กบ็มำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562 จะมาจากการ
ผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กบัผู้ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทกุชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล  -สป.6-2ก แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบกึง่พฒันา
 -สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล
-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดนครศรธีรรมราช



กรมประมง

แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป
อ.สำยบุรี แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจบัสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหน่วยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนน้อยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทุกตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่น้อยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี 2562 จะมาจากการ
ผนวกบัญชีรายชื่อปี 2561 กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพันธ ์256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพัฒนา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวดัปัตตานี



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่           ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถติิรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.ท้ำยเหมือง -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป
อ.คุระบุรี แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชรีายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจขอ้มูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป

          งานรายปี
1 สถติิหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชรีายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแขง็เพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ขา้วเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิม่อกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถำ้มำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชต้ัีงต้นของรอบส ารวจปี 
2562 จะมาจากการผนวกบัญชรีายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel 
ที่ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บัญชฯี)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถติิผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-4 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถติิผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว
  (บช.6-0)

บช.6-3 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถติิผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว  
(บช.6-0)

บช.6-2 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถติิผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0) บช.6-5 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดพังงา



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่           ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
          งานรายปี

1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563
-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี2562 จะมาจากการผนวก
บญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย
-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2 2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว  (บช.6-0) บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดพัทลุง



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถติิรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป
อ ำเภออื่นๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชรีายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจขอ้มูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป

               งานรายปี
1 สถติิหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชรีายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแขง็เพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4.1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4.2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4.3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4.4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4.5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4.6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ขา้วเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิม่อกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถำ้มำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชต้ัีงต้นของรอบส ารวจปี 
2562 จะมาจากการผนวกบัญชรีายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึง
เป็นไฟล์ Excel ที่ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บัญชฯี)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถติิผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถติิผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถติิผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
 (บช.6-0)

บช.6-2 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถติิผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-5 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดภูเก็ต



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่           ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ.ตำกใบ แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี
2562 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel
 ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิที่
ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดนราธิวาส



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่           ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

          งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี
2562 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel
 ทีส่่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล
2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิที่

ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)
บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย
2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง

แล้ว  (บช.6-0)
บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดระนอง



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
               งานรายเดือน

1 สถติิรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง แบบ สป. 3-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป
อ ำเภออื่นๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชรีายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพืน้บ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจขอ้มูลการจบัสัตว์น้ าจากการท าประมงพืน้บ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถดัไป

          งานรายปี
1 สถติิหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชรีายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแขง็เพือ่การประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ขา้วเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจงัหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิม่อกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถำ้มำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชต้ัีงต้นของรอบส ารวจปี
 2562 จะมาจากการผนวกบัญชรีายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel 
ที่ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บัญชฯี)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถติิผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล
2.1 สถติิผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่

ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)
บช.6-3 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย
2.2 สถติิผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง

แล้ว  (บช.6-0)
บช.6-2 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.3 สถติิผลผลิตการเล้ียงปู -จดัท าบัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-5 บัญชรีายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดสงขลา



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตวน์้ ำเค็ม ณ ทำ่ขึน้ปลำ อ.เมือง -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป
อ.ละงู แบบ สป. 3-1
อ ำเภออื่นๆ ทีม่ีทำ่ขึน้ปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตวน์้ ำมำขึน้ทำ่ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น -ปรับปรุงแบบบญัชีรายชื่อชาวประมงทีท่ าการประมงพืน้บา้น แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตวน์้ าจากการท าประมงพืน้บา้น แบบ สป.2-1 -ไม่เกินวนัที ่๑๐ ของทกุๆ เดือนถัดไป

              งานรายปี
1 สถิติหนว่ยธรุกิจประมง มีนาคม 2563

-บญัชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพือ่การประมง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-1
-โรงงานหอ้งเย็น  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตวน์้ ากระปอ๋ง  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาปน่  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทกุโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุ้งแหง้ หมึกแหง้ หอยแหง้  - สุ่มตัวอย่าง ๕ ตัวอย่าง : ๑ ตัวอย่าง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลาย่าง-รมควนั ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง รายอ าเภอในแต่ละจังหวดั ส่วนเศษทีเ่หลือใหเ้ก็บเพิม่อีก 1 ตัวอย่าง  
ปลานึง่-อบ น้ าบดูู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรทีม่ีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 5 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บทกุตัวอย่ำง 

และถ้ำมำกกวำ่ 5 ตัวอย่ำง แต่นอ้ยกวำ่ 25 ตัวอย่ำง ใหเ้ก็บมำ 5 ตัวอย่ำง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

(ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยบญัชีต้ังต้นของรอบส ารวจป ี
2562 จะมาจากการผนวกบญัชีรายชื่อป ี2561 กับผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี2562)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ทีส่่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า

 -กุมภาพนัธ ์256๓ (บญัชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอย่าง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิที่
ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ าแนกจากบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงป ูโดยจ าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-5 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงปทูะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จงัหวัดสตูล



กรมประมง
แบบ  ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด ชั้น แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
         งานรายเดือน

1 สถิติรำคำสัตว์น้ ำเค็ม ณ ท่ำขึ้นปลำ อ.เมือง -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของเดือน มกรำคม
อ.ดอนสัก
อ.ท่ำชนะ
อ.เกำะสมุย แบบ สป. 3-1
อ.เกำะพงัน
อ.ไชยำ
อ ำเภออืน่ๆ ที่มีท่ำขึ้นปลำน้ ำเค็มและชำวประมงน ำสัตว์น้ ำมำขึ้นท่ำ 

2 การส ารวจปริมาณการจับสัตว์น้ าจากการท าประมงพื้นบ้าน -ปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อชาวประมงที่ท าการประมงพื้นบ้าน แบบ บช.2-1  มีนาคม 2563
-ส ารวจข้อมูลการจับสัตว์น้ าจากการท าประมงพื้นบ้าน แบบ สป.2-1 -ไม่เกนิวันที่ ๑๐ ของทุกๆ เดือนถัดไป

               งานรายปี
1 สถิติหน่วยธุรกจิประมง มีนาคม 2563

-บัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบการฯ  - ปรับปรุงรายชื่อและจ านวนในแบบ บช.4-1 - บช.4-7 ในไฟล์ Excle บช.4-1 - บช.4-7
-โรงงานน้ าแข็งเพื่อการประมง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-1
-โรงงานห้องเยน็  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-2
-โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-3
-โรงงานปลาป่น  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-4
-โรงงานน้ าปลา  - ส ารวจทุกโรงงาน สป.4-5
-การแปรรูป ปลาเค็ม กุง้แห้ง หมึกแห้ง หอยแห้ง  - สุ่มตัวอยา่ง ๕ ตัวอยา่ง : ๑ ตัวอยา่ง โดยจ าแนกตามประเภทของการแปรรูป สป.4-6
ปลายา่ง-รมควัน ลูกชิ้น-ทอดมัน ข้าวเกรียบปลา-กุง้ รายอ าเภอในแต่ละจังหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เกบ็เพิ่มอกี 1 ตัวอยา่ง  
ปลานึ่ง-อบ น้ าบูดู ส ำหรับจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็ทุกตัวอยำ่ง 

และถ้ำมำกกว่ำ 5 ตัวอยำ่ง แต่น้อยกว่ำ 25 ตัวอยำ่ง ให้เกบ็มำ 5 ตัวอยำ่ง
2 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ชายฝ่ัง) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงานส ารวจเป็นรายอ าเภอ

(ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดยบัญชีต้ังต้นของรอบส ารวจปี
 2562 จะมาจากการผนวกบัญชีรายชื่อปี 2561 กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2562)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

 -กมุภาพนัธ์ 256๓ (บัญชีฯ)
 -มีนาคม ๒๕๖๓ (ตัวอยา่ง)

2.1 สถิติผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว (บช.6-0)

บช.6-4 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงหอยทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล สป.6-4 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงหอยทะเล

2.2 สถิติผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่
ปรับปรุงแล้ว  (บช.6-0)

บช.6-3 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปลาน้ ากร่อย

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย สป.6-3 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปลาน้ ากร่อย

2.3 สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ าแนกจากบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุง
แล้ว  (บช.6-0)

บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล สป.6-2พ แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเลแบบพฒันา

2.4 สถิติผลผลิตการเล้ียงปู -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปู โดยจ าแนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว 
(บช.6-0)

บช.6-5 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงปูทะเล

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู สป.6-5 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงปู

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)
               งานรายเดือน  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี ๒๕63 ( ๑ ม.ค.63-๓๑ ธ.ค.63)

แผนการส ารวจสถิติประมงทะเลและเพาะเลีย้งชายฝ่ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี


