เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕๖1
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๓) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 ของประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕60 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(1) แจ้งโดยตรง ทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) ตามแบบท้ ายประกาศนี้
ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 5 ของประกาศกรมประมง เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์
และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง การเข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงของเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๕60
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 ในกรณีที่แจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงเพื่อไปทําการประมงพาณิชย์ เมื่อนําเรือประมง
กลั บ เข้ า เที ย บท่ า เพื่ อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ํ า หรื อ นํ า สั ต ว์ น้ํ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ํ า ขึ้ น ท่ า เที ย บเรื อ ประมง
ให้เจ้าของเรือส่งมอบเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ดังนี้
(1) สําเนาสมุดบันทึกการทําการประมงตามช่องทางและวิธีการที่กําหนดในประกาศกรมประมง
เกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทําการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึก
การทําการประมงของเรือประมงพาณิชย์
(2) สําเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจําเรือ”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก แบบฟอร์ม การแจ้ งการเข้ าออกท่ าเที ย บเรือ ประมง (สํ าหรับ เรือ ประมง
ในน่านน้ําไทย) และรายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง การเข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงของเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๕60
และให้ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม การแจ้ ง การเข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมง (สํ า หรั บ เรื อ ประมงในน่ า นน้ํ า ไทย)
และรายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกท้ายประกาศนี้แทน

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อ 4 กรณี ที่เจ้าของเรือที่ได้แจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงตามแบบท้ายประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕60 ก่ อ นที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ นั้ น ให้ ยั ง คงใช้ แ บบฟอร์ ม การแจ้ ง การเข้ า ออก
ท่ าเที ย บเรือ ประมง (สํ าหรั บ เรือ ประมงในน่ านน้ํ าไทย) ตามแบบท้ ายประกาศกรมประมงดั งกล่ า ว
ในการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงสําหรับเที่ยวนั้นได้
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

(สําหรับพนักงานเจาหนาที่)
(สําหรับพนักงานเจาหนาที่)

PO
PI

หนาที่ 1/4

แบบฟอรมการแจงการเขาออกทาเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในนานน้ําไทย) จํานวนวันที่กําหนด.............
วันที่ใชไปแลว.............
วันที่คงเหลือ.............
สวนที่ 1 สําหรับเจาของเรือ

การแจงออก

วัน/เวลาแจง......./.........../......... ...... : ...... การแจงเขา

วัน/เวลาแจง......./........../......... ...... : ......

ชื่อทาเทียบเรือที่ออก...........………………………………………………....……. ชื่อทาเทียบเรือที่เขา………….......……………………………………………….
ที่อยู...................................................................................................... ที่อยู..................................................................................................
วัน/เดือน/ป
/
/
วัน/เดือน/ป
/
/
เวลา
:
:
ชื่อทาที่คาดวาจะเขา................................ เวลา
ทาที่จะเขา
วันที่.......................เวลา..................ที่อยู.............................................. วัตถุประสงคในการเขา
วัตถุประสงคในการออก
ขึ้นสัตวนา้ํ ปริมาณสัตวน้ํารวม............................................กก.
ทําการประมง
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้าํ แข็ง
ขึ้นคาน /ซอมบํารุง สถานที่.............................................................
ขึ้นคาน /ซอมบํารุง สถานที่.........................................................
อื่น ๆ..........................................................................................
อื่น ๆ.............................................................................................
พื้นที่ทําการประมง

1. อาวไทย

2. ทะเลอันดามัน

สัตวน้ําและน้ําหนักที่จับไดมากที่สดุ ในรอบทําการประมง
1. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
2. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
3. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.

ชื่อเรือประมง : ………………………………………………. ทะเบียนเรือ :
เครื่องหมายประจําเรือประมง : …………………………………………………………….. ขนาดของเรือ : ............................. ตันกรอส

ใบอนุญาตทําการประมง

ชนิดเครื่องมือทําการประมง : ……………………………
ชนิดเครื่องมือทําการประมง : …………….........…..…..…
เครื่องมือเบ็ด

อุปกรณประจําเรือ
ระบบติดตามเรือ VMS ยี่หอ ……………………………..…….รุน....................................................หมายเลขเครื่อง …….........................................
วิทยุสื่อสาร VHF/FM HF/CB HF/SSB ความถี่..................................................................หมายเลขเครื่อง ..................................................
เบอรโทรศัพท :....................................................
ผูควบคุมเรือประมง ชื่อ : ........................................ สกุล ....................................ระดับประกาศนียบัตร.....................................................
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :
เบอรโทรศัพท : ......................................................ที่อยู : ...............................................................................................................................
เจาของเรือประมง ชื่อ : ............................................................... สกุล …………….……………………………………………..
หมายเลขบัตรประชาชน :
เบอรโทรศัพท : …………………………………………….. ที่อยู : ...............................................................................................................................
สวนที่ 2 สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
แจงออก (PO)
พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจการแจงเรือออก
ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตําแหนง..........................................................
วันที่......................................................เวลา.................................
(ประทับตรา)

แจงเขา (PI)
พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจการแจงเรือเขา
ลงชื่อ.............................................................
(.............................................................)
ตําแหนง...............................................................
วันที่......................................................เวลา.................................
(ประทับตรา)

หนาที่ 2/4
(สําหรับพนักงานเจาหนาที่).

LR
สวนที่ 3 สําหรับเจาของเรือ

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล

รายชื่อคนประจําเรือ
อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว

หนาที่ในเรือ

สัญญาจาง
มี ไมมี

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดใหไวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(……………………………………………………….…)
เจาของเรือประมง
/
/
หมายเหตุ : กรณีเขาทาเทียบเรือประมงมากกวา 1 ทา ใหดําเนินการเพิ่มเติมในสวนที่ 4
: ใหเจาของเรือประมงนําเอกสารนี้ไปยื่นตอศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกภายในระยะเวลายี่สบิ สีช่ ั่วโมง แตไมนอยกวา
สองชั่วโมงกอนการนําเรือเขาหรือออกจากทาเทียบเรือประมง
: เจาของเรือประมง หมายถึง ผูมกี รรมสิทธิ์ในเรือประมง

หนาที่ 3/4
(สําหรับพนักงานเจาหนาที่).

LR
สวนที่ 3 สําหรับเจาของเรือ (ตอ)

ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ – สกุล

รายชื่อคนประจําเรือ
อายุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว

หนาที่ในเรือ

สัญญาจาง
มี ไมมี

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดใหไวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………………...
(…………………………………………………….…)
เจาของเรือประมง
/
/
หมายเหตุ : กรณีเขาทาเทียบเรือประมงมากกวา 1 ทา ใหดําเนินการเพิ่มเติมในสวนที่ 4
: ใหเจาของเรือประมงนําเอกสารนี้ไปยื่นตอศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกภายในระยะเวลายี่สบิ สีช่ ั่วโมง แตไมนอยกวา
สองชั่วโมงกอนการนําเรือเขาหรือออกจากทาเทียบเรือประมง
: เจาของเรือประมง หมายถึง ผูมกี รรมสิทธิ์ในเรือประมง

PO
PI

(สําหรับพนักงานเจาหนาที่)
(สําหรับพนักงานเจาหนาที่)

หนาที่ 4/4

สวนที่ 4 สําหรับเจาของเรือ

เขาทาเทียบเรือประมงที่ 2
ชือ่ ทาเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
/
/
วัน/เดือน/ป .
วัตถุประสงคเพื่อ

ขึ้นสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ํา (กก./Kg.) : …………….............…………………………………………………………..……….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน/ซอมบํารุง
อื่น ๆ ....................................................................................................

เขาทาเทียบเรือประมงที่ 3
ชื่อทาเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
/
/
วัน/เดือน/ป .
วัตถุประสงคเพื่อ

ขึ้นสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ํา (กก./Kg.) : …………….............………………………………………………………..………….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน/ซอมบํารุง
อื่น ๆ ....................................................................................................

เขาทาเทียบเรือประมงที่ 4
ชื่อทาเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
/
/
วัน/เดือน/ป .
วัตถุประสงคเพื่อ

ขึ้นสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ํา (กก./Kg.) : …………….............……………………………………..…………………………….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน/ซอมบํารุง
อื่น ๆ ....................................................................................................
ขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ที่ขาพเจาไดใหไวขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………………...
(…………………………………………………….…)
เจาของเรือประมง
/
/

หมายเหตุ : กรณีเขาทาเทียบเรือประมงมากกวา 1 ทา ใหดําเนินการเพิ่มเติมในสวนที่ 4
: ใหเจาของเรือประมงนําเอกสารนี้ไปยื่นตอศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกภายในระยะเวลายี่สบิ สีช่ ั่วโมง แตไมนอยกวา
สองชั่วโมงกอนการนําเรือเขาหรือออกจากทาเทียบเรือประมง
: เจาของเรือประมง หมายถึง ผูมกี รรมสิทธิ์ในเรือประมง

รายชื่อศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ลําดับ
1

หนวยงาน

ที่ตั้ง

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ตราด
๑.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ตราด

สถานีวิทยุประมงชายฝงตราด เลขที่ 34 ม. 8 ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด 23000

๑.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
แหลมงอบ

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

2

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก คลองใหญ

ศูนยรวมราชการชายแดนบานหาดเล็ก ชั้น 4 ม. 4
ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ จ.ตราด 23110

3

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก จันทบุรี

สถานีวิทยุประมงชายฝงจันทบุรี เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากน้ํา
อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 22130

4

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ระยอง
๔.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ระยอง

สถานีวิทยุประมงชายฝงระยอง เลขที่ 239/7 ถ.อารีราษฎร
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

๔.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา บานเพ

อาคารเครื่องมือประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ฝงตะวันออก เลขที่ 2 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160

5

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ประแสร

สถานีวิทยุประมงชายฝงประแสร ม.3 ต.ปากน้ําประแสร อ.แกลง
จ.ระยอง 21170

6

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ชลบุรี
๖.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ชลบุรี

สถานีวิทยุประมงชายฝงบางเสร ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20250

๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
๖.๓ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา ศรีราชา สํานักงานประมงอําเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
7

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก สมุทรปราการ
๗.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
สมุทรปราการ

สถานีวิทยุประมงชายฝงสมุทรปราการ เลขที่ 666 หมูที่ 6
ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

๗.2 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
คลองดาน

ต.คลองดาน อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10550

-๒-

ลําดับ

หนวยงาน
๗.3 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
ฉะเชิงเทรา

8

ที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู 1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24130

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก สมุทรสาคร
๘.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
สมุทรสาคร

สถานีวิทยุประมงชายฝงสมุทรสาคร ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

๘.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
เมืองสมุทรสาคร

วัดศรีสุทธาราม (วัดกําพรา) ต.บางหญาแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

9

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก สมุทรสงคราม

สถานีวิทยุประมงชายฝงสมุทรสงคราม เลขที่ 136 ม.11
ต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

10

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก เพชรบุรี
๑๐.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
เพชรบุรี

หนวยบริหารจัดการประมงทะเลบานแหลม ต.ปากน้ํา
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76110

๑๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา ชะอํา

เลขที่ 26/15 ถ.ชลประทานซีเมนต ต.ชะอํา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี 76120

11

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ปราณบุรี

สถานีวิทยุประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ ต.ปากน้ําปราณ
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77220

๑๒

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ประจวบคีรีขันธ

หนวยบริหารจัดการประมงทะเลอาวนอย ถ.สวนสน ต.อาวนอย
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000

13

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก บางสะพานนอย

เลขที่ 84 ม.2 ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
771๔0

14

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ชุมพร

สถานีวิทยุประมงชายฝงชุมพร เลขที่ 399/5 หมูที่ 8
ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86120

15

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก หลังสวน
15.1 สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
หลังสวน

สถานีวิทยุประมงชายฝงหลังสวน เลขที่ 100 หมูที่ 6
ต.ปากน้ําหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861๑0

๑5.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
ปากตะโก

ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

-๓-

ลําดับ
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1๗

1๘

๑๙

2๐

หนวยงาน

ที่ตั้ง

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก สุราษฎรธานี
๑๖.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
สุราษฎรธานี

สถานีวิทยุประมงชายฝงสุราษฎรธานี ถ.ปากน้ํา ต.บางกุง
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000

๑๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
ดอนสัก

บานพักประมงอําเภอดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎรธานี ๘๔๒๒๐

๑๖.3 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
เกาะสมุย

บานพักประมงอําเภอเกาะสมุย ม.๓ ต.อางทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี ๘๔๑๔๐

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก นครศรีธรรมราช
๑๗.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
นครศรีธรรมราช

เลขที่ 141/6 - 7 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
80120

๑๗.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
ทาศาลา

เลขที่ 301/9 ม.9 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
80160

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ปากพนัง
๑๘.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ปากพนัง

สถานีวิทยุประมงชายฝงปากพนัง เลขที่ 147 หมูที่ 4
ต.ปากพนังฝงตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

๑๘.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
หัวไทร

ต.หนาสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก สงขลา
๑๙.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
สงขลา

สถานีวิทยุประมงชายฝงสงขลา เลขที่ 97 ถ.วิเชียรชม
ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

๑๙.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
เมืองสงขลา

ทาเทียบเรือกรมประมง ถ.แหลงพระราม ต.บอยาง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ปตตานี
๒๐.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ปตตานี

สถานีวิทยุประมงชายฝงปตตานี เลขที่ 123/18 ถ.นาเกลือ
ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

๒๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
สายบุรี

บานพักประมงอําเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปตตานี 94110

-๔-

ลําดับ

หนวยงาน
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ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ระนอง

2๒

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก พังงา

2๓

2๔

ที่ตั้ง
สถานีวิทยุประมงชายฝงระนอง เลขที่ 174 ม.๑
ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระนอง 85000

๒๒.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
พังงา

หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน
เลขที่ ๖๑/๕ ม.๕ ต.ลําแกน อ.ทายเมือง จ.พังงา 82120

๒๒.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
เกาะยาว

ทาเทียบเรือแหลมใหญ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ภูเก็ต
๒๓.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ภูเก็ต

สถานีวิทยุประมงชายฝงภูเก็ต เลขที่ 65/73 ม.7
ถ.ทาเรือใหม ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

๒๓.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
เมืองภูเก็ต

ทาเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก กระบี่
๒๔.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
กระบี่

เลขที่ 188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

๒๔.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
คลองทอม

ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่ 81170

2๕

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ตรัง

สถานีวิทยุประมงชายฝงตรัง เลขที่ 268/2 ถ.ขื่อนา อ.กันตัง
จ.ตรัง 92110

26

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก สตูล
๒๖.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
สตูล

เลขที่ 495 หมูที่ 3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000

๒๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
เจะบิลัง

ม.2 ต.เจะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91110

27

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก นราธิวาส

อาคารสํานักงานทาเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขที่ 56/7
ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

28

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ขนอม

-๕-

ลําดับ

หนวยงาน

ที่ตั้ง

28.๑ สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ขนอม

เลขที่ ๑/2 หมู. ๘ ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๒๑๐

28.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
ทองเนียน

โรงไฟฟาขนอม ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

29

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก คุระบุรี

เลขที่ ๔๐๐/๕ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
๘๒๑๕๐

๓0

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ปากบารา
30.1 สํานักงานศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก
ปากบารา

อาคารทาเรืออเนกประสงค ชั้น 2 ทาเรือทองเที่ยวปากบารา
ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110

30.2 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงสวนหนา
ตูแตหรํา

ม.12 ต.กําแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110

