
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ฉบับที่  ๑/๒๕๕๘   

เร่ือง  กําหนดรูปแบบ  ระยะเวลา  และวิธีการจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ  ควบคุม  และเฝ้าระวังการทําการประมง 
มิให้เป็นการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  (๑)  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   
จึงออกประกาศเพื่อกําหนดรูปแบบ  ระยะเวลา  และวิธีการจัดทําสมุดบันทึกการทําการประมงให้เจ้าของ
หรือผู้ประกอบการเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิด 
ที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง   
ที่มีขนาดตั้งแต่  ๓๐  ตันกรอสส์ขึ้นไป  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  ตลอดจน
ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ํา 
ทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง  ที่มีขนาดตั้งแต่  ๓๐  ตันกรอสส์ขึ้นไป  จัดทําสมุดบันทึกการทําการประมง  
ตามรูปแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ทุกคร้ังที่นําเรือเข้าเทียบท่าเรือ  ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการตามข้อ  ๑  ส่งต้นฉบับ
สมุดบันทึกการทําการประมง  ที่ได้บันทึกสําหรับเที่ยวนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  ณ  ท่าเทียบเรือทันที  และเก็บสําเนาไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย 

ข้อ ๓ การดําเนินการตามข้อ  ๑  และข้อ  ๒  เจ้าของหรือผู้ประกอบการอาจให้ผู้ควบคุมเรือ  
เป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 

ข้อ ๔ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเรือเอก  ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ 

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 



 

  
 

ศปมผ. 

CCCIF 

บันทกึการทาํการประมง (FISHING LOGBOOK)       (แบบ บทป. 1) 

อวนลาก-อวนรุน (TRAWL- PUSH NET) 

เล่มที/่No. _ __ _ _ _ _ _ 
หน้า/Page_ _ _ _ _ _ __ 

 
                       
ชื่อเรือ(ลาํที่ 1)                                                       (ลาํที่ 2) (เฉพาะเรืออวนลากคู่) 

Name of fishing vessel 

ชื่อผูค้วบคุมเรือ 

Name of master fisherman 

พื้นทีทาํการประมง / Fishing ground ปี 

Year อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ(ระบุ) 

ทะเบียนเรือเลขที่(ลาํที่ 1)                                      (ลาํที่ 2) (เฉพาะเรืออวนลากคู่) 

Vessel  registration  number 

เลขอาชญาบตัร   

License number 

   สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม (กก.) 

Total catch (kg) 
 

เครื่องมือทาํการประมง /  Fishing gear 

เมืองท่าที่ออก / Port of departure                          วนัที่ / Date เมืองท่าที่เขา้ / Port of arrival                         

วนัที่ / Date 

อวนลากคู่ อวนลากแผน่ตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนรุน 

    

   

 

 

เดือน 

Month 

วนัที่   

Date 

ครั้งที่ 

วางอวน 

Setting 

no. 

ตาํบลที่ / Position  สตัวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็น กก./ Catch in kg    

ละติจูด 

Latitude 

ลองจิจูด

Longitude 

เก๋า  

Grouper 

กะพง  

Snapper 

ทู-ลงั   
Indian 

mackerel 
 

สีกนุ   

Carangids 

ทรายแดง  
Threadfin  

bream 
กลุี 

ปากคม  
Lizard 

fish 
ไลก้อ 

ตาหวาน  

Bigeye 

ปลาอื่นๆ  Other fishes 
ระบุ 

หมึก
กลว้ย  
Squid 

หมึก
กระดอง
Cuttle fish 

หมึกสาย  

Octopus 

ปู  

Crab 

กุง้ 

Shrimp 

กั้ง 
Slipper 
lobster 

รวม     
 Total     

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

รวม   Total 
                  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

   I CERTIFY THAT ALL THE CATCHES CAME FROM LEGAL  FISHING  AND NOTHING INVOLVED WITH ANY ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED  FISHING 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .........................................................................          ......../......../........ 

                                                                                                                                                                                                        ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ/Signature of master fisherman           วนัที่/Date 



 
 
ศปมผ. 

CCCIF 

บันทกึการทาํการประมง (FISHING LOGBOOK)       (แบบ บทป. 2) 

อวนล้อมจบั (PURSE SEINE) 

เล่มที/่No. _ __ _ _ _ _ _ 
หน้า/Page_ _ _ _ _ _ __ 

 
       
 ชื่อเรือ 

 Name of fishing vessel 

ชื่อผูค้วบคุมเรือ 

Name of master fisherman 
พื้นที่ทาํการประมง / Fishing ground  ปี 

 Year 
อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ(ระบุ) 

 ทะเบียนเรือเลขที่ 

 Vessel  registration  number 

เลขอาชญาบตัร   

License number 

    สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม (กก.) 

 Total catch (kg) เครื่องมือทาํการประมง / Fishing gear 

 เมืองท่าที่ออก / Port  of departure                      วนัที่ / Date เมืองท่าที่เขา้/ Port  of arrival                            วนัที่ / Date อวนลอ้ม 
ปลาโอ 

อวนลอ้ม 
ปลาทู 

อวนลอ้ม 
ปลากะตกั 

อวนลอ้มอื่นๆ 

(ระบุ) 

    

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สัตวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 
I CERTIFY THAT ALL THE CATCHES CAME FROM LEGAL FISHING AND NOTHING  INVOLVED WITH ANY  ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING                                                                    
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ……………………………………………             ……/…..…/….. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ/Signature of master fisherman            วนัที่/Date               

 
 
 

เดือน 

Month 

วนัที่ 

Date 

ครั้งที่ 

วางอวน   

Setting 

no.    

ตาํบลที่ / Position  สตัวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็น กก./ Catch in kg 

ละติจูด   

Latitude 

ลองจิจูด

Longitude 

ทูน่า 
ทอ้งแถบ 
Skipjack 

โอดาํ   
Longtail 

โออืนๆ     
Other 

bonitoes 

ทูแขก    
Round 
scad   

ทู-ลงั      

Indian 

mackerel   

สีกนุ   
Carangids 

หลงัเขียว   
Sardine 

กะตกั  
Anchovy 

ปลาอื่นๆ Other fishes 

ระบุ 

หมึก

ต่างๆ 
Cephalopod 

รวม 

Total 

หมาย 
เหตุ 

Remark       

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

รวม  Total                  



 
 
 
ศปมผ. 

CCCIF 

บันทกึการทาํการประมง (FISHING LOGBOOK)       (แบบ บทป. 3) 

อวนลอย (GILL NET) 

เล่มที/่No. _ __ _ _ _ _ _ 
หน้า/Page_ _ _ _ _ _ __ 

 
  
ชื่อเรือ 

 Name of fishing vessel 

ชื่อผูค้วบคุมเรือ 

Name of master fisherman 

พื้นที่ทาํการประมง / Fishing ground  ปี  

 Year อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ(ระบุ) 

 ทะเบียนเรือเลขที่ 

 Vessel  registration  number 

 เลขอาชญาบตัร  

License number 

   สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม (กก.) 

Total catch (kg) เครื่องมือทาํการประมง / Fishing gear 

 เมืองท่าที่ออก / Port  of departure                    วนัที่ / Date เมืองท่าที่เขา้ / Port  of arrival                           วนัที่ / Date อวนลอยปู อวนลอยกุง้ อวนลอยอินทรี อวนลอยอื่นๆ(ระบุ) 

    

         
 
 

 

 

 

 

 

 

เดือน 

Month 

วนัที่ 

Date 

 ครั้งที่ 

วางอวน   

Setting no. 

ตาํบลที่ / Position  สตัวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็น กก./ Catch in kg    
ละติจูด   

Latitude 

ลองจิจูด

Longitude 

ปู             

Crab  
กุง้         

Shrimp 
อินทรี   

Spanish 
mackerel   

ทู-ลงั      
 Indian 

mackerel 

โอ          
Bonito 

สีกนุ    
Carangids  

จะละเมด็  

Pomfret 
สตัวน์ํ้ าอื่นๆ   Other species 

ระบุ 

รวม   

Total 

 หมายเหตุ 
Remarks 

    

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

รวม     Total              

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

I CERTIFY THAT ALL THE CATCHES CAME FROM LEGAL FISHING AND NOTHING INVOLVED WITH ANY ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING     
                                                                                                                                                                                                              .........................................................................     ........./.........../............. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ/Signature of master fisherman             วนัที่/Date 



 

 

ศปมผ. 

CCCIF 

บันทกึการทาํการประมง (FISHING LOGBOOK)       (แบบ บทป. 4) 

อวนช้อน/ยก-ครอบ (LIFT NET - FALLING NET) 

เล่มที/่No. _ __ _ _ _ _ _ 
หน้า/Page_ _ _ _ _ _ __ 

 

                            
 ชื่อเรือ 

 Name of fishing vessel 

ชื่อผูค้วบคุมเรือ 

Name of master fisherman 

พื้นที่ทาํการประมง / Fishing ground ปี 

Year   อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ(ระบุ) 

 ทะเบียนเรือเลขที่ 

 Vessel registration number 

 เลขอาชญาบตัร   

 License number 

   สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม (กก.) 

Total catch (kg) 

 

เครื่องมือทาํการประมง /  Fishing gear 

 เมืองท่าที่ออก/ Port  of departure                 วนัที่ / Date  เมืองท่าที่เขา้/ Port  of arrival                       วนัที่ / Date อวนครอบหมึก อวนครอบกะตกั อวนชอ้นกะตกั อวนชอ้นอื่นๆ 

    

         
 

 

 

 

เดือน     

Month 

วนัที่      

Date 

ครั้งที่ 

วางอวน 

Setting no. 

ตาํบลที่ / Position  สตัวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็น กก./ Catch in kg  
ละติจูด  

  Latitude 

ลองจิจูด 

Longitude 

หมึก        

  Squid 

กะตกั       

Anchovy   
ทู-ลงั         

Indian  mackerel 
สีกนุ    

Carangids        
หลงัเขียว 
Sardine 

 ปลาอื่นๆ      

Other fish 
 รวม    
Total      

หมายเหตุ 

Remark 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

รวม      Total         

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

I CERTIFY THAT ALL THE CATCHES CAME FROM LEGAL FISHING  AND NOTHING INVOLVED WITH ANY ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING 
                                                                                                                                                                                                                               ……………………………….       …../…../…... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ/Signature of master fisherman                วนัที่/Date 



  

ศปมผ. 
CCCIF 

บันทกึการทาํการประมง (FISHING LOGBOOK)       (แบบ บทป. 5) 
ลอบ (TRAP) 

เล่มที/่No. _ __ _ _ _ _ _ 
หน้า/Page_ _ _ _ _ _ __ 

 
  

ช่ือเรือ / Name of fishing vessel ช่ือผูค้วบคุมเรือ / Name of master fisherman พื้นท่ีทาํการประมง / Fishing ground  ปี  

 Year อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอ่ืนๆ(ระบุ) 

 ทะเบียนเรือเลขที /  Vessel registration number ใบอนุญาต เลขที / License number    สตัวน์ํ้ ารวม (กก.) 

Total catch (kg) เคร่ืองมือทาํการประมง / Fishing gear 

 เมืองท่ีออก / Port of departure       วนัท่ี / Date เมืองท่ีเขา้ / Port of arrival       วนัท่ี / Date ลอบ 
ปู 

ลอบ
หมึก    

ลอบ

ปลา  

ลอบอ่ืนๆ 

(ระบุ) 

    

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงท่ีถูกตอ้ง และไม่ไดเ้ก่ียวพนักบัการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

I CERTIFY THAT ALL THE CATCHES CAME FROM LEGAL FISHING AND NOTHING INVOLVED WITH ANY ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING 
 
 

.........................................................................         ........./.........../.............                   
ลงช่ือผูค้วบคุมเรือ/Signature of master fisherman             วนัท่ี/Date 

 
 

เดือน 

Month 

วนัท่ี 

Date 

แหล่งท่ีวางลอบ 

Setting  area 

 จาํนวนลอบท่ีวาง 

No. of traps 

สตัวน์ํ้ าท่ีจบัไดเ้ป็น กก./Catch in kg  

ปู        
Crab 

หมึก  
Cephalopod 

 ปลา 

fish 

กุง้ 
Crustacean 

หอย 
Mollusca 

อ่ืนๆ 

other 

รวม 

Total 
หมายเหตุ 

Remark 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

รวม     Total 
        



                                      

 

ศปมผ. 

CCCIF 

บันทกึการทาํการประมง (FISHING LOGBOOK)       (แบบ บทป. 6) 

เครื่องมือการทาํประมงอืน่ๆ (Other fishing gears) 

เล่มที/่No. _ __ _ _ _ _ _ 
หน้า/Page_ _ _ _ _ _ __ 

 

                            
 ชื่อเรือ 

 Name of fishing vessel 

ชื่อผูค้วบคุมเรือ 

Name of master fisherman 

พื้นที่ทาํการประมง / Fishing ground ปี 

Year   อ่าวไทย ทะเลอนัดามนั น่านนํ้าอื่นๆ(ระบุ) 

 ทะเบียนเรือเลขที่ 

 Vessel registration number 

 ใบอนุญาต  เล่มที่          

 License number 

   สตัวน์ํ้ าที่จบัไดร้วม (กก.) 

Total catch (kg) 

 

เครื่องมือทาํการประมง /  Fishing gear 

 เมืองท่าที่ออก/ Port  of departure                 วนัที่ / Date  เมืองท่าที่เขา้/ Port  of arrival                       วนัที่ / Date เบด็ปลา เบด็หมึก อื่นๆ (ระบุ) 

   

         
 

 

 

เดือน     

Month 

วนัที่     

Date 

แหล่งทาํการ 

Fishing  area 

จาํนวน      

หน่วย  

เครื่องมือ 

No. of  

gears 

สตัวน์ํ้ าที่จบัได ้เป็น กก./ Catch in kg 
เก๋า   

Grouper 

กะพง  

Snapper 
อินทรี   

Spanish 

mackerel 

สาก   

Barracudas    

ม่ง 

Barebreast 

jack 

ทรายแดง  

Threadfin  

bream 

กลุี 

ทรายขาว 

Monocle 

bream       

สายรุ้ง 

Butter 

whiptail 

กเุรา  

Fourfinger 

threadfin 

กระเบน  

Ray 

ปลาอื่นๆ     

Other fish 

หมึก

Cephalopod 
หอย    

Mollusca 

ปู 

Crab 

 รวม    

Total      

หมายเหตุ 

Remark 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

รวม      Total  
               

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สตัวน์ํ้ าที่จบัไดท้ั้งหมดไดม้าจากการทาํประมงที่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้กี่ยวพนักบัการทาํประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใดๆเลย 

I CERTIFY THAT ALL THE CATCHES CAME FROM LEGAL FISHING  AND NOTHING INVOLVED WITH ANY ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING 
                                                                                                                                                                                                                               ……………………………….       …../…../…... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ลงชื่อผูค้วบคุมเรือ/Signature of master fisherman                วนัที่/Date 


