เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของเรือประมงไทยที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมงของเรือประมงไทยที่ทําการประมง
นอกน่านน้ําไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๒) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก แบบสมุ ด บั น ทึ ก การทํ า การประมง FISHING LOGBOOK OVERSEA
FISHERY TRAWLERS ท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง
ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้แบบสมุดบันทึกการทําการประมง
FISHING LOGBOOK OVERSEA FISHERY TRAWLERS ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

FISHING LOGBOOK OVERSEA FISHERY TRAWLERS

ขนาดเรือ Length overall/ ความยาวตลอดล้า
IMO number/ หมายเลข IMO

Signature for Captain certify only
(ลงนามเฉพาะผู้ควบคุมเรือเท่านัน)

Type of weight/รูปแบบการเก็บรักษา
) Whole/สัตว์น้ำเก็บทั้งตัว

meter/เมตร

Fishing ground(FAO code)/พืนที่ท้าการประมง

( ) 51

( ) 57 (

Position of transshipment,landing/พืนที่ขนถ่าย,รับสัตว์น้า

RFMOs number/หมายเลข RFMOs

Departure date

Departure port (Country)

Call sign/นามเรียกขาน

วันทีอ่ อกท้าการประมง

ท่าเทียบเรือทีอ่ อก(ระบุประเทศ)

Vessel registration number/หมายเลขทะเบียนเรือไทย

Lat/แลต
Long/ลอง

Arrival date

Arrival port/In port (Country)

Type of trawlers/

( ) Otter board/แผ่นตะเฆ่ ( ) Beam/คานถ่าง

Port/ท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือทีจ่ อด/จุดจอด(ระบุประเทศ)

ชนิดอวนลาก

(

Country/ประเทศ

) Pair/ลากคู่ Use with Vessel name ใช้คกู่ บั เรือ........................................

(

Netting Material ลักษณะเนืออวน
) Nylon braid/เชือกไนล่อนแบบด้ำยถัก

(

) Nylon monofilament/เชือกไนล่อนแบบเส้นเดียว

Gear configulation/คุณลักษณะของเครือ่ งมืออวนลาก
Cod end mesh size/ขนำดตำอวนก้นถุง
Net height /อวนยกสูง

millimetre/มิลลิเมตร Net opening/ปำกอวนเปิด
meter/เมตร Total net lost ปริมำณอวนที่สูญหำยขณะท้ำประมง

Degree
องศำE/W
ออก/ตก

ควำมลึก
น้้ำขณะ
เริ่มลำก

Latitude
ละติจูด

Longitude
ลองจิจดู

Degree
องศำN/S
เหนือ/ใต้

Degree
องศำE/W
ออก/ตก

Catch by species weight (Kg) ปริมาณการจับโดยชนิด(หน่วย:กก.)
Bottom
Depth of
finish
fishing

ควำมลึก
น้้ำขณะ
ลำกเสร็จ

เวลำในกำรลำก (ชั่วโมง:นำที)

Degree
องศำN/S
เหนือ/ใต้

Finish fishing/การกู้อวน

Time of hualing (HH:MM)

Latitude
ละติจูด

Bottom
Longitude Depth of
start
ลองจิจดู
fishing

Time End set (HH:MM)
เวลำที่กู้อวนลำก(ชั่วโมง:นำที)

Time Start set (UTC)
เวลำที่ปล่อยอวนลำก

Date of
set
วันที่ท้า
การประมง

Net ID หมายเลขอวน

Start fishing/การปล่อยอวนลาก

meter/เมตร
ผืน/net

Remark หมายเหตุ

Incidental by catch สัตว์นา้ อนุรกั ษ์

Species ชนิดสัตว์น้ำ

วันทีก่ ลับเข้าท่าเทียบเรือ

) 58 ( ) 71 ( ) อื่นๆ..........................

Discard (Kg) สัตว์นา้ ทิง (กก.)

Weight (Kg) น้้ำหนัก (กก.)

Phone/โทรศัพท์

(

เล่มที่ THA…………...….

Species ชนิดสัตว์น้ำ

Name/ชือ่ ,Position/ต้าแหน่ง

ชื่อผู้รายงาน

tons/ตันกรอส

Weight (Kg) น้้ำหนัก (กก.)

ชื่อผู้ควบคุมเรือ

No. Injured จ้ำนวน (บำดเจ็บ)

Reporting person

Name of vessel/ชื่อเรือประมง
Vessel size Gross tonnage/ น้าหนักบรรทุก

Name of captain

No. Dead จ้ำนวน (ตำย)
No. Alive จ้ำนวน (มีชวี ติ )

Date reported
วันที่รายงาน

แผ่นที.่ .............

Total(Kg)
รวม (กก.)

