เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๔๙ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของเรือประมงไทยที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลา และการรายงาน
สมุ ด บั น ทึ ก การทํ า การประมงของเรื อ ประมงไทยที่ ทํ า การประมงนอกน่ า นน้ํ า ไทยด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๒) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง
ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยต้องจัดทําสมุดบันทึก
การทําการประมง โดยผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้รายงานทุกวันนับแต่วันที่ได้แจ้งออกท่าเทียบเรือประมง โดยแยกตามครั้งของการทําการประมง
จนกว่าจะกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการทําการประมง ให้ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้รับ
ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้
และเก็บไว้ในเรือประมงเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ ๓ ผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทยซึ่งปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง
ระยะเวลา และวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

FISHING LOGBOOK OVERSEA FISHERY GILL NET
tons/ตันกรอส
meters/เมตร

IMO number/ หมายเลข IMO

Arrival date

Arrival port/In port (Country)

วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือที่จอด/จุดจอด(ระบุประเทศ)

Position of transhipment/พื้นที่ขนถ่าย Lat/แลต

IOTC number/หมายเลข IOTC
Call sign/นามเรียกขาน
Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย
Number of crew/ จํานวนลูกเรือ

Fishing ground/ พื้นที่ทําการประมง
( ) Pacific Ocean มหาสมุทรแปซิฟิก
( ) Indian Ocean มหาสมุทรอินเดีย
( ) Others อื่นๆ …………………….

Long/ลอง

Gear configulation/คุณลักษณะของเครื่องมืออวนลอย
Length of Gillnet/ข้อมูลความยาวของอวนลอย
Netting Material ลักษณะเนื้ออวน
Overall length of net/ความยาวของอวนลอย
meter/เมตร (
) Nylon braid/เชือกไนล่อนแบบด้ายถัก
Net height/ความสูงของอวน
meter/เมตร (
) Nylon monofilament/เชือกไนล่อนแบบเส้นเดียว
Gear mesh size /ขนาดตาอวน
Centimeter/เซนติเมตร ( ) Others อื่นๆ..................................................

Shortbill spearfish
ปลากระโทงแทงปากสั้น

Black marlin ปลากระโทงแทงดํา

Sailfish ปลากระโทงแทงร่ม

Swordfish ปลากระโทงแทงดาบ

Kawakawa ปลาโอลาย

Bullet tuna ปลาโอหลอด

Frigate tuna ปลาโอแกลบ

Degree องศา
E/W ออก/ตก

Longtail tuna ปลาโอดํา

Degree องศา
N/S เหนือ/ใต้

Albacore tuna ปลาทูน่าครีบยาว

Degree องศา
E/W ออก/ตก

Bigeye tuna ปลาทูน่าตาโต

Degree องศา
N/S เหนือ/ใต้

Yellowfin tuna ปลาทูน่าครีบเหลือง

Longitude
ลองจิจูด

Skipjack tuna ปลาทูน่าท้องแถบ

Latitude
ละติจูด

Length net set ความยาวอวน(M/เมตร)

Longitude
ลองจิจูด

เวลาเริ่มปล่อยอวนลอย(ชั่วโมง:นาที)
Depth ความลึก (M/เมตร)

Date of set
วันที่ทําการ
ประมง

Latitude
ละติจูด

Total catch of fish sold/ปริมาณสัตว์น้ําที่จําหน่าย
Name of inspector/ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
Date/วันที่

Catch by species weight (Tonnage) ปริมาณการจับโดยชนิด(หน่วย:ตัน)
Tuna&tunas fish/ปลาทูน่าและปลาที่คล้ายปลาทูน่า
Billfish/ ปลากระโทงแทง
Shark/ฉลาม

Start hualing พิกัดกู้อวน

Time Start set (HH:MM)

Start fishing พิกัดปล่อยอวน

Office staff only/สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น
Kg./กก.

Others/อื่นๆ
Discards/
สัตว์น้ําที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์
Name
ชื่อ

Catch(Kg)
ปริมาณ
(กก.)

Total(Tonnage) รวม (ตัน)

ท่าเทียบเรือที่ออก(ระบุประเทศ)

For Captain certify only /เฉพาะผู้ควบคุมเรือลงนามเท่านั้น

Grouper ปลาเก๋า
Snapper ปลากะพง

วันที่ออกทําการประมง

) Processed/สัตว์น้ําแปรรูป(ตัดหัว,เอาเครื่องในออก)

Whitetip shark ฉลามหูขาว

Departure port (Country)

) Whole/สัตว์น้ําเก็บทั้งตัว

(

Thresher shark ฉลามหางยาว

Departure date

(

Signature /ลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูล

Porbeagle shark ฉลามพอร์บีเกิ้ล

Position/ตําแหน่ง

Vessel size Gross tonnage/ น้ําหนักบรรทุก
ขนาดเรือ Length overall/ ความยาวตลอดลํา

Phone/โทรศัพท์

Mako shark ฉลามปากหมา

ชื่อผู้รายงาน

ชื่อผู้ควบคุมเรือ

Stripped marlin ปลากระโทงแทงลาย

Name/ชื่อ

Type of weight/รูปแบบการเก็บรักษา

Name of vessel/ชื่อเรือประมง

Name of captain

Blue marlin ปลากระโทงแทงครีบน้ําเงิน

Date reported
วันที่รายงาน
Reporting person

FISHING LOGBOOK OVERSEA FISHERY TRAWLERS
Name of vessel/ชื่อเรือประมง

ชื่อผู้ควบคุมเรือ

Type of weight/รูปแบบการเก็บรักษา

Departure date

Departure port (Country)

วันที่ออกทําการประมง

ท่าเทียบเรือที่ออก(ระบุประเทศ)

Arrival date

Arrival port/In port (Country)

Vessel size Gross tonnage/ น้ําหนักบรรทุก
ขนาดเรือ Length overall/ ความยาวตลอดลํา
IMO number/ หมายเลข IMO
IOTC number/หมายเลข IOTC
Call sign/นามเรียกขาน
Number of crew/ จํานวนลูกเรือ
Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย

วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือที่จอด/จุดจอด(ระบุประเทศ)

Type of trawlers/ชนิดอวนลาก ( ) Otter board /แผ่นตะเฆ่ ( ) Beam/ คานถ่าง

Position of transhipment/พื้นที่ขนถ่าย

Lat/แลต

Phone/โทรศัพท์

Signature for Captain certify only
(ลงนามเฉพาะผู้ควบคุมเรือลงนามเท่านั้น)

ชื่อผู้รายงาน

Long/ลอง

Gear configulation/คุณลักษณะของเครื่องมืออวนลาก

(
meter/เมตร (
meter/เมตร (

centimeter/เซนติเมตร Fishing depth range ช่วงความลึกที่ทําประมง

meter/เมตร Total net lost ปริมาณอวนที่สูญหายขณะทําประมง

) Whole/สัตว์น้ําเก็บทั้งตัว

(

) Processed/สัตว์น้ําแปรรูป(ตัดหัว,เอาเครื่องในออก)

Office staff only/สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

) Nylon braid/เชือกไนล่อนแบบด้ายถัก

Total catch of fish sold/ปริมาณสัตว์น้ําที่จําหน่าย

) Nylon monofilament/เชือกไนล่อนแบบเส้นเดียว
) Others อื่นๆ...............................

Name of inspector/ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
Date/วันที่

Kg./กก.

Miscellaneous ปลาจั๊บ

Others fish สัตว์น้ําชนิดอื่น

Mantis shrimp กั้ง

Middle shrimp กุ้งโอคัก

Banana shrimp กุ้งแชบ๊วย

Crab ปูม้า

Cuttlefish หมึกกระดอง

Squid หมึกกล้วย

Scad/Trevally ปลาสีกุน

Indian mackerel ปลาลัง

Grouper ปลากะรัง

Bigeye ปลาตาหวาน

Goatfish ปลาหนวดฤาษี

Croaker ปลาจวด

Lizardfish ปลาปากคม

Threadfin bream ปลาทรายแดง

Degree องศา
E/W ออก/ตก

เวลาที่กู้อวนลาก(ชั่วโมง:นาที)

Longitude
ลองจิจูด

(

Fishing ground/ พื้นที่ทําการประมง
( ) Pacific Ocean มหาสมุทรแปซิฟิก
( ) Indian Ocean มหาสมุทรอินเดีย
( ) Others อื่นๆ …………………….

Catch by species weight (Kg) ปริมาณการจับโดยชนิด(หน่วย:กก.)
เวลาในการลาก (ชั่วโมง:นาที)
Time End set (HH:MM)

Latitude
Date of
ละติจูด
set
วันที่ทําการ
ประมง Degree องศา
N/S เหนือ/ใต้

Time Start set (HH:MM)

Position/ตําบลที่เรือ

เวลาที่ปล่อยอวนลาก(ชั่วโมง:นาที)
Time Start hual (HH:MM)

Net height /อวนยกสูง

Snapper ปลากะพง

Cod end mesh size/ขนาดตาอวนก้นถุง

tons/ตันกรอส
meter/เมตร

Netting Material ลักษณะเนื้ออวน

Indo-Pacific mackerel ปลาทู

Name/ชื่อ,Position/ตําแหน่ง

Discard(Kg) สัตว์น้ําที่เททิ้ง(กก.)

Name of captain

Trashfish ปลาเป็ด

Date reported
วันที่รายงาน
Reporting person

Total(Kg)
รวม(กก.)

FISHING LOGBOOK OVERSEA FISHERY PURSE SEINERS
Date reported

Name of captain

Name of vessel/ชื่อเรือประมง

วันที่รายงาน
Reporting person

ชื่อผู้ควบคุมเรือ
Name/ชื่อ

Vessel size Gross tonnage/ น้ําหนักบรรทุก
ขนาดเรือ Length overall/ ความยาวตลอดลํา

ชื่อผู้รายงาน

Position/ตําแหน่ง

Phone/โทรศัพท์

Signature of Captain certify only /เฉพาะผู้ควบคุมเรือลงนามรับรองเท่านั้น

IMO number/ หมายเลข IMO

Departure date

Departure port (Country)

วันที่ออกทําการประมง

ท่าเทียบเรือที่ออก(ระบุประเทศ)

IOTC number/หมายเลข IOTC
Call sign/นามเรียกขาน

Arrival date
วันที่กลับเข้าท่าเทียบเรือ

Arrival port/In port (Country)

Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย

Lat/แลต

Office staff only/สําหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
Total catch of fish sold/ปริมาณสัตว์น้ําที่จําหน่าย

Long/ลอง

Gear configulation/คุณลักษณะของเครื่องมืออวนล้อม
FADs/ข้อมูลแพล่อปลา

( ) Yes/มี ( ) No/ไม่มี
( ) Yes /ใช้ ( ) No/ไม่ใช้

meter/ เมตร Supply vessel use/ใช้เรือลําอื่นเพื่อช่วยในการล้อมอวน

( ) Yes/ใช้......ลํา ( ) No/ไม่ใช้

Hammer-head Shark
ฉลามหัวค้อน

Blue Shark ฉลามน้ําเงิน

Tiger shak ฉลามเสือ

Whitetip shark ฉลามหูขาว

Thresher shark ฉลามหางยาว

Porbeagle shark ฉลามพอร์บีเกิ้ล

Mako shark ฉลามปากหมา

Bigeye tuna ปลาทูน่าตาโต

Yellowfin tuna
ปลาทูน่าครีบเหลือง

Skipjack tuna
ปลาทูน่าท้องแถบ

Date of set
วันที่ทําการ (1)fishing set
การทําประมง
ประมง
(2)FADs Degree (N/S) Degree (E/W)
องศา
องศา
การหาแพ
(เหนือ/ใต้)
(ออก/ตก)
( )Fishing set
( )FAD
( )Fishing set
( )FAD
( )Fishing set
( )FAD
( )Fishing set
( )FAD
( )Fishing set
( )FAD
( )Fishing set
( )FAD
( )Fishing set
( )FAD

End time เวลากู้อวนเสร็จ

Longitude
ลองจิจูด

Others/อื่นๆ
Days search/มีการหาวัตถุลอยน้ํา
Spotter plan use/ใช้เฮลิคอปเตอร์

Catch by species weight (Tonnage) ปริมาณการจับโดยชนิด(หน่วย:ตัน)
Start time เวลาเริ่มล้อมอวน

Latitude
ละติจูด

Type of school/รูปแบบของฝูงปลา

Free school ฝูงปลาอิสระ
Log ขอนไม้
FADs แพล่อปลาอิสระ
Live dolphin ฝูงโลมา
Shark ฉลาม
whale วาฬ
Other อื่นๆ

Position/ตําบลที่เรือ

Sea surface Temp. อุณหภูมิผิวน้ํา

Length of Purse seine/ข้อมูลความยาวของอวนล้อม
Length of the purse seine net/ความยาวของอวนล้อม
meter/เมตร Total number of FADs/จํานวนแพล่อปลาที่ปล่อย
Height of the purse seine net/ความลึกของอวนล้อม
meter/เมตร Material of FADs/วัสดุที่ใช้ประกอบแพ
Size/ขนาดของแพ
Event/
กิจกรรมที่
ปฏิบัติ

Kg./กก.

Number of crew/ จํานวนลูกเรือ
Name of inspector/ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
Fishing ground/ พื้นที่ทําการประมง ( ) Pacific ม.แปซิฟิก( ) Indian ม.อินเดีย( )Others อื่นๆ …… Date/วันที่

ท่าเทียบเรือที่จอด/จุดจอด(ระบุประเทศ)

Position of transhipment/พื้นที่ขนถ่าย

tons/ตันกรอส (
meters/เมตร (

Type of weight/รูปแบบการเก็บรักษา
) Whole/สัตว์น้ําเก็บทั้งตัว
) Processed/สัตว์น้ําแปรรูป(ตัดหัว,เอาเครื่องในออก)

Others สัตว์น้ําชนิดอื่น

Discards/
สัตว์น้ําที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์
Name
ชื่อ

Catch(Kg)
ปริมาณ
(กก.)

Total
(Tonnage)
รวม(ตัน)

