กรมประมง

แบบฟอรมการตรวจสัตวน้ํา
ณ ทาเทียบเรือประมง

วันที่เริ่มใชเอกสาร 1 มิถุนายน 2559
แบบฟอรม 1. MCS 004/001

หมายเลขเอกสาร: …(ลําดับเลขที่เอกสาร/ชื่อจังหวัดที่ตรวจสอบ)……… PIPO สุราษฎรธานี ……….……………………………………………
ชื่อผูตรวจสอบ :
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ
วัน-เวลาทีเ่ รือแจงถึงทาเทียบเรือโดยแจงไวกับศูนยฯ PIPO
วัน-เวลาที่เรือถึงทาเทียบเรือจริง
วัน- เวลาเจาหนาที่ถึงทา
วัน-เวลาที่เรือเริ่มขนถายสัตวน้ําจนเสร็จสิ้น
.
วัน-เวลาที่เจาหนาทีเ่ ริ่มตรวจสอบจนเสร็จสิ้น
.
ชื่อทาเทียบเรือที่ตรวจสอบ
(1) สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)
หมายเลข สมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook) (เลมที่/เลขที่/หนาที่) .........................................................................
ชื่อเรือระบุใน Logbook .........................................................เลขทะเบียนเรือที่ระบุใน Logbook....................................................
หมายเลขใบอนุญาตทําการประมง .....................................................................................................................................................
ชื่อผูควบคุมเรือ (ไตเรือ) ที่ใหขอมูล....................................................................................................................................................
ลายมือผูควบคุมเรือ (ไตเรือ) ที่ใหขอมูล .............................................................................................................................................
รายการตรวจ
ถูกตอง
ไมถูกตอง (ระบุขอมูลที่พบ)
1. Logbook
  ไมมี Logbook
1.1มี Logbook
  มี Logbook แตเปนแบบฟอรมเปลา
1.2มีการกรอกขอมูลใน Logbook
 มีการกรอกขอมูลใน Logbook แตกรอกไมสมบูรณ คือ
ไมมีการกรอกขอมูลที่สําคัญคือ ขอมูลการจับสัตวนา้ํ ในตาราง
การจับสัตวน้ํา
  กรอกขอมูลใน Logbook ไมครบถวน
1.3มีการกรอกขอมูลใน Logbook
(หมายถึง มีการกรอกขอมูลแตไมสมบูรณโดยเปนขอบกพรอง
ที่ครบถวน
เล็กนอย อยางไรก็ตามมีการกรอกขอมูลที่สําคัญคือขอมูลการจับ
สัตวน้ํา)

1.4มีการกรอกขอมูลใน Logbook ถูกตอง
1.4.1 เครื่องมือประมง ที่ระบุใน

Logbook เปนประเภท
เดียวกับใบอนุญาตทําการ
ประมง
1.4.2 ชื่อเรือประมงและเลขทะเบียน
เรือประมง ที่ระบุใน Logbook
ตรงกับที่ปรากฏที่ระบุที่ตัวเรือ





ระบุขอมูลที่กรอกไมครบถวน ไดแก.........................................
.................................................................................................
................................................................................................
มีการกรอกขอมูลใน Logbook ไมถูกตอง ไดแก
 เครื่องมือประมงที่ระบุใน Logbook ไมเปนประเภท
เดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตทําการประมง
เครื่องมือประมงที่ระบุใน Logbook คือ .................................
เครื่องมือประมงที่ระบุในใบอนุญาตฯ คือ ...............................
 ชื่อเรือประมง ที่ระบุใน Logbook ไมตรงกับทีป่ รากฏที่
ระบุที่ตัวเรือ
ชื่อเรือประมงที่ระบุที่ตัวเรือ คือ ............................................
 เลขทะเบียนเรือประมง ที่ระบุใน Logbook ไมตรงกับที่
ปรากฏที่ระบุทตี่ ัวเรือ
เลขทะเบียนที่ระบุที่ตัวเรือ คือ ............................................

กรมประมง

แบบฟอรมการตรวจสัตวน้ํา
ณ ทาเทียบเรือประมง

รายการตรวจ
2. ปริมาณสัตวน้ํา
2.1 ปริมาณสัตวนา้ํ ใน Logbook ใกลเคียงกับ
ปริมาณ สัตวน้ําที่ขึ้นทา โดยไมเกินเกณฑ
(Margin) ที่กําหนด (คือไมเกิน ±10%)

ถูกตอง


ปริมาณสัตวน้ําที่ขึ้นทาตามแบบฟอรม 2 ................................กก.
ปริมาณสัตวน้ําใน logbook ………..........................................กก.
% ปริมาณสัตวนา้ํ ที่แตกตาง*......................................................

3.2 ชนิดสัตวนา้ํ (หลัก) ที่ขนึ้ ทาสอดคลองกับที่
แจงใน Logbook

ไมถูกตอง (ระบุขอมูลที่พบ)
 ปริมาณสัตวน้ําใน Logbook นอยกวาปริมาณสัตวนา้ํ
ขึ้นทา เกินเกณฑที่กําหนด
 ปริมาณสัตวน้ําใน Logbook มากกวาปริมาณสัตวนา้ํ
ขึ้นทา เกินเกณฑที่กําหนด

หมายเหตุ ใหระบุขอมูลที่ตรวจสอบ ดังนี้

3. ชนิดสัตวน้ําที่ขึ้นทา
3.1 ชนิดสัตวนา้ํ ที่ขึ้นทาสอดคลองกับประเภท
เครื่องมือประมง ตามใบอนุญาตทําการประมง
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 ชนิดสัตวน้ําที่ขึ้นทาที่ไมสอดคลองกับเครื่องมือประมง
ตามใบอนุญาตทําการประมง
- ระบุชนิดสัตวน้ําที่ขึ้นทาไมสอดคลองกับเครื่องมือ ไดแก
………………………………………………………….………..………………..
………………………………………………………..……………………………



 ชนิดสัตวน้ํา (หลัก) ที่ขึ้นทาที่ไมสอดคลองกับ Logbook
- ระบุชนิดสัตวน้ําที่ขึ้นทาไมสอดคลองกับ Logbook ไดแก
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

* : % ปริมาณสัตวน้ําที่แตกตาง
คํานวณจาก น้ําหนักสัตวน้ําที่ชั่งไดทั้งหมด (Total catch) ตามแบบฟอรม 2 – น้ําหนักใน Logbook x100
น้ําหนักใน Logbook

สรุปผลการตรวจขอมูลจากสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing Logbook)
 เปนไอยูยู

สาเหตุ ......................................................................................................................................................................
การดําเนินการตามกฎหมาย ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

 ไมเปนไอยูยู โดยไมพบขอบกพรองใดๆ
 ไมเปนไอยูยู แตพบขอบกพรองที่ตองเฝาติดตาม
สาเหตุ ..................................................................................................................................................................................................
การดําเนินการ .................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

กรมประมง

วันที่เริ่มใชเอกสาร 1 มิถุนายน 2559
แบบฟอรม 1. MCS 004/001

แบบฟอรมการตรวจสัตวน้ํา
ณ ทาเทียบเรือประมง

ชื่อทาเทียบเรือ :

ชื่อแพ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ

ชื่อหนวยงานตรวจสอบ : ……PIPO สุราษฎรธานี
เปนการทวนสอบขอมูลการจับสัตวนา้ํ จาก Logbook หมายเลข (เลมที่/เลขที่/หนาที่) :
ปริมาณสัตวน้ําใน logbook :

กิโลกรัม

(2) หนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (Marine Catch Purchasing Document; MCPD)
หมายเลขหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (MCPD) เลขที/่ เลมที่.......................................................................................
ชื่อผูลงนาม MCPD สวนที่ 1.......................................................................................................................................................
ลายมือชื่อผูลงนาม MCPD สวนที่ 1............................................................................................................................................
วันที่ตรวจสอบ...................................................................เวลาตรวจ ....................................ถึง ...........................................
รายการตรวจ
1. รายชื่อทาเทียบเรือ
1.1 รายชื่อทาเทียบเรือมีการจดทะเบียนกับกรม
ประมง
2. ปริมาณสัตวน้ําขึน้ ทาใน MCPD สวนที่ 1
2.1 ปริมาณสัตวน้ําขึน้ ทาใน MCPD สวนที่ 1
มีขอมูลตรงกับน้ําหนักที่เจาหนาที่ไดทวนสอบ
ขอมูล ตามแบบฟอรม 2

ถูกตอง

ไมถูกตอง (ระบุขอมูลที่พบ)



 รายชื่อทาเทียบเรือไมไดจดทะเบียนกับ
กรมประมง



 ปริมาณสัตวน้ําขึ้นทาใน MCPD สวนที่ 1
ไมตรงกับน้าํ หนักตามแบบฟอรม 2

หมายเหตุ: ใหระบุขอมูลที่ตรวจสอบ ดังนี้
น้ําหนักสัตวน้ํา MCPD สวนที่ 1 ที่ขึ้นทา..........................กก.
น้ําหนักสัตวน้ําตามแบบฟอรม 2 ......................................กก.
สรุปผลการตรวจขอมูลจากหนังสือกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (Marine Catch Purchasing Document; MCPD)
 ดําเนินการตามกฎหมาย
สาเหตุ ................................................................................................................................................................................................
ระบุการดําเนินการตามกฎหมาย.........................................................................................................................................................
 ไมพบขอบกพรองใดๆ
 พบขอบกพรองที่ตองเฝาติดตาม
สาเหตุ ..................................................................................................................................................................................................
ระบุการดําเนินการในการเฝาติดตาม ..................................................................................................................................................

กรมประมง

หมายเลขเอกสาร
ชื่อแพ
ลายมือชือ่ ผู้ตรวจสอบ
เวลาตรวจ
เลขทะเบียนเรือ

ชื่อท่าเทียบเรือ
ชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่ตรวจสอบ
สัตว์น้ำที่ตรวจสอบจับจากเรือชื่อ
ประเภทเครื่องมือประมง
หมายเลขการแจ้งเข้า (PI)
ชื่อผู้ให้ข้อมูล

ลำ
ดับ

ชนิดสัตว์น้ำ

วันที่เริ่มใช้เอกสาร : ………………............
แบบฟอร์ม 2/1

แบบบันทึกชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ขึ้นท่า

ปริมาณสัตว์
น้ำที่ขนึ้ ท่า
(จำนวน
ตะกร้าหรือ
หลัว)
A

น้ำหนักสัตว์น้ำ
(กก.) ต่อ
ตะกร้า หรือ
หลัว
B

ถึง

ลายมือชือ่ ผู้ให้ข้อมูล
ปริมาณสัตว์
น้ำที่ขนึ้ ท่า
(ปริมาณที่
เป็นเศษไม่
เต็มตะกร้า
หรือหลัว)
C

น้ำหนัก
สัตว์น้ำ
ทั้งหมด
(กก.)
(AxB) + C

ลำ
ดับ

ชนิดสัตว์น้ำ

1

ทรายแดง

21

กะรัง (เก๋า)

2

ปากคม (ไล้กอ)

22

จะละเม็ด

3

ตาโต ตาหวาน

23

หมึกกล้วย

4

จวด

24

หมึกกระดอง

5

หนวดฤาษี

25

หมึกหอม

6

กะพง

26

หมึกสาย

7

ทู

27

หอยลาย

8

ลัง

28

หอยแครง

9

สีกุน

29

หอยตลับ

10

ทูแขก

30

ปูม้า

11

หางแข็ง

31

กุ้งแชบ๊วย

12

ข้างเหลือง

32

กุ้งโอคัก

13

หลังเขียว (กุแล)

33

เคย

14

กะตัก

34

ปลาเลย

15

โอดำ

35

ปลาเป็ด

16

โอแกลบ

36

17

โอลาย

37

18

น้ำดอกไม้(สาก)

38

19

ดุกทะเล

39

20

อินทรี

40

ปริมาณสัตว์
น้ำที่ขนึ้ ท่า
(จำนวน
ตะกร้าหรือ
หลัว)
A

น้ำหนักสัตว์น้ำ
(กก.) ต่อ
ตะกร้า หรือ
หลัว
B

ปริมาณสัตว์
น้ำที่ขนึ้ ท่า
(ปริมาณที่
เป็นเศษไม่
เต็มตะกร้า
หรือหลัว)
C

น้ำหนักสัตว์
น้ำทั้งหมด
(กก.)
(AxB) + C

ตารางสรุปผลการตรวจ
น้ำหนักสัตว์น้ำใน Logbook

น้ำหนักสัตว์น้ำที่ตรวจสอบ

1

ลำดับ
ที่
1

2
3

2
3

ลำดับที่

ชนิดสัตว์น้ำ

น้ำหนักรวมทั้งรอบทำการประมง
บันทึกเพิ่มเติม

น้ำหนัก (KG)

ชนิดสัตว์น้ำ

น้ำหนัก (KG)

เปอร์เซนต์
แตกต่าง

น้ำหนักรวมทั้งรอบทำการประมง
*** หมายเหตุ น้ำหนักสัตว์น้ำให้รวมทั้งเครือ่ งมือหลักและเครื่องมือรอง ***

