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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๓) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ําไทยจะแจ้งได้เฉพาะ
ท่าเทียบเรือประมงในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) จังหวัดสมุทรปราการ
(๒) จังหวัดสมุทรสาคร
(๓) จังหวัดระนอง
(๔) จังหวัดภูเก็ต
(๕) จังหวัดตราด
(๖) จังหวัดสงขลา
ข้อ ๓ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าของเรือประมงซึ่งออกไปทําการประมง
นอกน่ า นน้ํ า ไทยแจ้ ง ไปยั ง ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า ออก สํ า หรั บ เรื อ เรื อ ประมงนอกน่ า นน้ํ า ไทย
ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี เ รื อ ประมงซึ่ ง ออกไปทํ า การประมงนอกน่ า นน้ํ า ไทยในเขตของรั ฐ ชายฝั่ ง ที่ มี พื้ น ที่
ติดกับประเทศไทย ให้แจ้งก่ อนออกจากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อ ยกว่ายี่สิบ สี่ชั่วโมง และในกรณี
เข้าเทียบท่า ให้แจ้งก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง เว้นแต่เป็นเรือประมง
ที่ออกไปทําการประมง ในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ให้แจ้งก่อนเข้าท่าเทียบเรือประมง
ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง
(๒) กรณีเรือประมงซึ่งออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทยในเขตของรัฐชายฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง
ให้แจ้งก่อนออกจากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง และในกรณีเข้าเทียบท่า ให้แจ้งก่อน
เข้าเทียบท่าเรือประมงไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง
(๓) กรณีแจ้งกลับภูมิลําเนา ซ่อมเรือหรือนําเรือเข้าอู่ ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบท่าหรือออกจาก
ท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง สําหรับกรณีที่ไม่มีสัตว์น้ําติดมากับเรือ
ให้ยกเว้นการตรวจที่ท่าเทียบเรือประมง
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(๔) กรณี ที่ มี ก ารแจ้ ง ออกสํ า หรั บ กรณี อื่ น ๆ ให้ เ จ้ า ของเรื อ หรื อ ตั ว แทนแจ้ ง ก่ อ นเข้ า
หรือออกจากท่าเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ทั้งนี้ เมื่อมีการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว เจ้าของเรือต้องดําเนินการให้ผู้ควบคุมเรือ
นําเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงภายในสองชั่วโมง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวต้องดําเนินการ
แจ้งออกใหม่
ข้อ ๔ เจ้าของเรือประมงซึ่งออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทย ต้องดําเนินการแจ้งออก
จากท่าเทียบเรือประมงล่วงหน้า โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ํา
และการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ตามแบบท้ายประกาศนี้
การแจ้งออกจากท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่ง ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาแผนการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจําเรือประมง สําหรับกรณีที่เรือประมงดังกล่าว
จะทําการประมงในทะเล
(๒) สําเนาทะเบียนเรือไทย
(๓) สําเนาใบอนุญาตใช้เรือ
(๔) สําเนาใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตร
ประจําตัวคนซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
(๕) สําเนาใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวคนซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
(๖) สําเนาใบอนุญาตให้ทําการประมง
(๗) สําเนาบัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ
(๘) สําเนาหลักฐานการติดตั้งเครื่องติดตามเรือ (อุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือประมง)
(๙) สําเนาหลักฐานการติดตั้งระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์
(๑๐) สําเนาผังห้องเก็บสัตว์น้ําบนเรือ (Well plan)
ข้อ ๕ เจ้ า ของเรื อ ประมงซึ่ ง ออกไปทํ า ประมงนอกน่ า นน้ํ า ไทย ต้ อ งดํ า เนิ น การแจ้ ง
เข้าท่าเทียบเรือประมงล่วงหน้า โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ํา
และการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง หรือผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ตามแบบท้ายประกาศนี้
การแจ้ ง เข้ า ท่ า เที ย บเรื อ ประมงตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ นบสํ า เนาเอกสารการแจ้ ง นํ า เรื อ ออก
จากท่าเทียบเรือ (Port Clearance หรือ Custom Clearance) ครั้งล่าสุด ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่กํากับควบคุมท่าเรือนั้น ซึ่งระบุ ชื่อท่าเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และวันที่ออกจากท่าเรือ
ข้อ ๖ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ข้ า เที ย บท่ า แล้ ว เจ้ า ของเรื อ ประมง
ซึ่งออกไปทําประมงนอกน่านน้ําไทย ต้องส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
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ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง หรือผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๗ เมื่อเรือประมงซึ่งออกไปทําประมงนอกน่านน้ําไทยเข้าเทียบท่า พนักงานเจ้าหน้าที่
ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง จะดําเนินการตรวจสอบ
บันทึกข้อมูลวีดีโอที่ตดิ ตั้งประจําเรือประมงดังกล่าวก่อนมีการนําสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง
ข้อ ๘ เมื่อเรือประมงซึ่งออกไปทําประมงนอกน่านน้ําไทยดําเนินการนําสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบ
เรื อ ประมงเสร็ จ สิ้ น เจ้ า ของเรื อ ประมงดั ง กล่ า วต้ อ งส่ ง มอบอุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล วี ดี โ อที่ ติ ด ตั้ ง
ประจําเรือประมงนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุม การประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา
กรมประมง
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

หน้าที่ 1/3
PO
PI

(สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
(สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ (สาหรับเรือประมงนอกน่านนาไทย)
ส่วนที่ 1 สาหรับเจ้าของเรือประมง
การแจ้งออก
วัน/เวลาแจ้ง......./.........../....... ...... : ...... การแจ้งเข้า
วัน/เวลาแจ้ง......./........../......... ...... : ......
ชื่อท่าเทียบเรือที่ออก..................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
ชื่อท่าที่คาดว่าจะเข้า..........................................
วันที่............. เวลา........................... ที่อยู่..................................................
วัตถุประสงค์ในการออก
ทาการประมงนอกน่านนาในเขตประเทศ...............................
ทาการประมงนอกน่านนาในเขตทะเลหลวง...........................
อื่น ๆ .................................................................................................
ชื่อเรือประมง : ..........................................................................
เครื่องหมายประจาเรือประมง................................................................
ใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านนาไทย

ชื่อท่าเทียบเรือที่เข้า...........................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
วัตถุประสงค์ในการเข้า
ขึนสัตว์นา
ปริมาณสัตว์นาที่จับได้ (กก.) : ....................................................................
อื่น ๆ .........................................................................................................
ทะเบียนเรือ :
ขนาดของเรือ : .......................................... ตันกรอส

ชนิดเครื่องมือทาการประมง : ............................................... เลขที่ขึนทะเบียนกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค: ..........................................................
อุปกรณ์ประจาเรือ
๑. อุปกรณ์ระบุตาแหน่งเรือ (VMS)
ตราอักษร/ยี่ห้อ:...............................................รุ่น:.....................................รหัสอุปกรณ์(Serial Number)/รหัสกล่อง (ID box):...................................................
๒. อุปกรณ์ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)
ตราอักษร/ยี่ห้อ:....................................................รุ่น:.....................................................................................................................................................................
๓. ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
ดาวเทียม (Broadband Satellite):………….........……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...
๔. อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) :
(๑) เครน....................................... ยี่ห้อ : ....................................................... Serial number : .............................................................................................
(๒) ฝาระวาง…………………………..ยี่ห้อ : ....................................................... Serial number : ................................................................................................
ผู้ควบคุมเรือขนถ่าย ชื่อ : ..............................................................สกุล........................................................................................................................................
.ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือชัน.......................หมายเลข........................วันหมดอายุ…………………………………………………………………………………………………….....
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ ......................................................... ที่อยู่ ...............................................................................................................................................................
เจ้าของเรือประมง ชื่อ : ..................................... สกุล............................................ หมายเลขบัตรประชาชน: …………………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... ที่อยู่ .................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แจ้งออก (PO)
แจ้งเข้า (PI)
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแจ้งเรือออก
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแจ้งเรือเข้า
ลงชื่อ.......................................................
ลงชื่อ.......................................................
(.............................................................)
(.............................................................)
ตาแหน่ง..................................................
ตาแหน่ง..................................................
วันที่.........................................เวลา.............................................
วันที่...........................................เวลา................................................
(ประทับตรา)
(ประทับตรา)

(สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่).

LR
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล

อายุ

รายชื่อคนประจาเรือ
เพศ
สัญชาติ

หมายเลขประจาตัว

หน้าที่ในเรือ

หน้าที่ 2/3

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจาเรือ
:………………………………….............................................................……………………………………………………………………………….……..................................................
……………………………………………………………………………………..............................................................…………………………………………………………………..……..
ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(……………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง
/
/
หมายเหตุ : ใหเจ้าของเรือหรือผู้แทน นาเอกสารนีไปยื่นต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านนาและการขนถ่ายสัตว์นา กรมประมง ภายในระยะเวลาดังนี
(๑) กรณีท้ำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทยในเขตของรัฐชำยฝั่งทีม่ ีพืนที่ติดกับประเทศไทย ให้ยื่นก่อนออกจำกท่ำเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
และในกรณีเข้ำเทียบท่ำ ให้ยื่นก่อนเข้ำท่ำเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ำสำมสิบหกชั่วโมง เว้นแต่เป็นเรือประมงที่ออกไปท้ำกำรประมงในรำชอำณำจักรกัมพูชำ
และสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำ ให้ยื่นก่อนเข้ำท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมง
(๒) กรณีท้ำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทยในรัฐชำยฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง ให้ยื่นก่อนออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
และให้ยื่นก่อนเข้ำเทียบท่ำเรือประมงไม่น้อยกว่ำเจ็ดสิบสองชั่วโมง
(๓) กรณีแจ้งกลับภูมิล้ำเนำ ซ่อมเรือประมงหรือน้ำเรือประมงเข้ำอู่ ให้ ยื่นก่อนเข้ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง
แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
(๔) กรณีอื่น ๆ ให้ยื่นก่อนเข้ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง

หน้าที่ 3/3
(สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่).
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ลาดับ
21
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39
40

ชื่อ – สกุล

อายุ

รายชื่อคนประจาเรือ
เพศ
สัญชาติ

หมายเลขประจาตัว

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจาเรือ
:………………………………….............................................................……………………………………………………………………………….……..................................................
……………………………………………………………………………………..............................................................…………………………………………………………………..……..
ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(……………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง
/
/
หมายเหตุ : ใหเจ้าของเรือหรือผู้แทน นาเอกสารนีไปยื่นต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านนาและการขนถ่ายสัตว์นา กรมประมง ภายในระยะเวลาดังนี
(๑) กรณีท้ำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทยในเขตของรัฐชำยฝัง่ ที่มีพืนที่ติดกับประเทศไทย ให้ยื่นก่อนออกจำกท่ำเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ำยี่สิบสีช่ วั่ โมง
และในกรณีเข้ำเทียบท่ำ ให้ยื่นก่อนเข้ำท่ำเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ำสำมสิบหกชั่วโมง เว้นแต่เป็นเรือประมงที่ออกไปท้ำกำรประมงในรำชอำณำจักรกัมพูชำ
และสำธำรณรัฐสหภำพเมียนมำ ให้ยื่นก่อนเข้ำท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำสำมชั่วโมง
(๒) กรณีท้ำกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทยในรัฐชำยฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง ให้ยื่นก่อนออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง
และให้ยื่นก่อนเข้ำเทียบท่ำเรือประมงไม่น้อยกว่ำเจ็ดสิบสองชั่วโมง
(๓) กรณีแจ้งกลับภูมิล้ำ เนำ ซ่อมเรือประมงหรือน้ำเรือประมงเข้ำอู่ ให้ ยื่นก่อนเข้ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือ ประมงไม่น้อยกว่ำสองชั่ ว โมง
แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
(๔) กรณีอื่น ๆ ให้ยื่นก่อนเข้ำหรือออกจำกท่ำเทียบเรือประมงไม่น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมง

หน้า 1 จาก 2
ผ.(2).…….........................

แก้ไขครังที่..................
แผนการขนถ่ายสัตว์น้าของเรือประมง
รายละเอียดเรือประมงที่เสนอแผน
ชื่อเรือประมง:
ทะเบียนเรือ:
IMO (ถ้ามี):
เลขที่ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้าไทย:
วันที่ออกใบอนุญาต:
ใบแสดงสิทธิการท้าประมงของรัฐชายฝั่ง/RFMOs: มี
เลขที่.............................................
ภาพถ่ายเรือ:
มี
ไม่มี

วันหมดอายุ:
ไม่มี

อุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือ

ตราอักษร/ยี่ห้อ:..........................................................รุ่น:..................................................................
รหัสอุปกรณ์(Serial Number)/รหัสกล่อง (ID box):……….……………………………………..…….………….

อุปกรณ์ระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์

ตราอักษร/ยี่ห้อ:..........................................................รุ่น:..................................................................
OS/เฟิร์มแวร์ (Firmware):…….………………………………….…………………………………………………………

ระบบการเฝ้าติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ ผู้ควบคุม:
เบอร์โทรศัพท์:
ชื่อ เจ้าของเรือประมง:
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่:
โทร:
อีเมล์:

ดาวเทียม (Broadband Satellite):…………………………………………………………………….…………………

แฟกซ์:

หน้า 2 จาก 2

ก้าหนดแผนการขนถ่ายสัตว์น้าของเรือประมง
ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้า:
สัญญาณเรียกขาน (Call sign):
เลขทีใ่ บทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้า:
วันที่เริ่มต้นการขนถ่าย (วัน/เดือน/ปี):
วันที่สินสุดการขนถ่าย (วัน/เดือน/ปี):
Latitude:
พืนที่ขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล

เลขทะเบียนเรือ:
ขนาด:

ตันกรอส

Longitude:

(Transshipment at Sea)

พืนทีข่ นถ่ายสัตว์น้าที่ท่าเทียบเรือ ชื่อท่าเทียบเรือ:
(Transshipment at Port)
ประเทศ:
วันที่เรือขนถ่ายออกจากท่า (วัน/เดือน/ปี):
ท่าที่ออก:
ที่อยู่:
วันที่เรือขนถ่ายเข้าท่า (วัน/เดือน/ปี):
ท่าที่เข้า:
ที่อยู่:

(ลายมือชื่อ)...……………………………………….…. เจ้าของเรือประมง
(….……………………….…………………)
วันที่.…….…………………………………………

ส้าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่รับเอกสาร
/
ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที/่ ลายเซ็น

/

วันที่อนุมัติเอกสาร
/ /
ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที/่ ลายเซ็น

เลขที่ใบแผนฯ
ผ.(2).…….................

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ส้าหรับเรือประมงนอกน่านน้าไทย
หน่วยงาน

ที่ตัง

กองควบคุมการประมงนอกน่านน้าและการขนถ่ายสัตว์น้า

กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจกั ร กทม.

๑

แผนการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจําอยู่บนเรือประมง
รายละเอียดเรือประมงที่เสนอแผนฯ
สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ชื่อเรือ:
เลขทะเบียนเรือ:

วันที่รับเอกสาร

เลข IMO (ถ้ามี):

เลขที่ใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย:

ลงวันที่:

/

เลข RFMO (ถ้ามี):
ใบแสดงสิทธิการทําประมงของรัฐชายฝั่ง:

มี

ภาพถ่ายเรือ:
มี
รหัสอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Serial No.):
รหัสกล่อง (ID box):

ไม่มี

/

วันที่รับรองเอกสาร

ไม่มี

/

/

เลขที่ใบรับแผนฯ

ชื่อ ผู้ควบคุมเรือประมง:

เบอร์โทรศัพท์:

ชื่อ เจ้าของเรือประมง:

เบอร์โทรศัพท์:

ผ.(๓) ……...................
ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่/ลายเซ็น

ที่อยู่:
โทรศัพท์:

แฟกซ์:
หมายเหตุ:

อีเมล์:
กําหนดแผนการเข้าออกจากท่า
ครั้งที่ 1
ประสงค์จะขอผู้สังเกตการณ์
ท่าที่แจ้งออก
วันที่
พื้นที่ทําการประมง
ครั้งที่ 2
ประสงค์จะขอผู้สังเกตการณ์
ท่าที่แจ้งออก
วันที่
พื้นที่ทําการประมง
ครั้งที่ 3
ประสงค์จะขอผู้สังเกตการณ์
ท่าที่แจ้งออก
วันที่
พื้นที่ทําการประมง

ท่าที่แจ้งเข้า
ช่วงเวลาทําการประมง

วันที่

ท่าที่แจ้งเข้า
ช่วงเวลาทําการประมง

วันที่

ท่าที่แจ้งเข้า
ช่วงเวลาทําการประมง

วันที่

รวม

วัน

รวม

วัน

รวม

วัน

ลายมือชื่อ...……………………………………..…เจ้าของเรือประมง/ผู้รับมอบอํานาจ
(….…………………….....….…...……)
วันที…่ ….……………………………………..

