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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๓) แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิ บ ดี ก รมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๐
(2) ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕6๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. 256๑
ข้อ 2 ให้เจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป และเจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่
สิบตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทาการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก
ต้องดาเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมงก่อนนาเรือประมงเข้าออกจากท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ
Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) หรื อ แจ้ ง โดยตรงตามแบบค าขอ
แนบท้ายประกาศนี้ ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
กรณีการแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมง เพื่อวัตถุประสงค์ขึ้นคานหรือซ่อมบารุง เมื่อดาเนินการ
ซ่อมบารุง ณ คานเรือหรืออู่ต่อเรือแล้วเสร็จ ให้เจ้าของเรือดาเนินการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมง
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนาเรือประมงออกไปช่วยเหลือเรือหรือผู้ประสบภัย
ทางทะเล แต่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบ
ทราบผ่านช่องทางใดก็ได้
ข้อ 3 เมื่ อ เจ้ า ของเรื อ ด าเนิ น การแจ้ ง ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงแล้ ว ให้ เ จ้ า ของเรื อ
พิมพ์เอกสารแบบตอบรับการแจ้งที่ระบุหมายเลขการแจ้ง (เลข PO) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือนาลงเรือประมง
ข้อ 4 เมื่ อ เจ้ า ของเรื อ ได้ ด าเนิ น การแจ้ ง การออกท่ าเที ย บเรื อ ประมงตามข้ อ ๒ แล้ ว
ห้ามนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงก่อนเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้
กรณีที่มีเหตุขัดข้อง อันเป็นเหตุทาให้ไม่สามารถนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงได้
ให้เจ้าของเรือแจ้งยกเลิกการแจ้งออก
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ข้อ 5 เมื่อนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว ห้ามมิให้เข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น
หรือจอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทราบหลังจากนาเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือประมงหรือทากิจกรรมอื่นนั้นแล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบนาที
กรณีนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว หากพบว่ามีคนบนเรือไม่ตรงกับรายชื่อ
คนประจาเรือ (LR) ที่แจ้งไว้ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่ประสงค์จะนาเรือเข้าทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบสองชั่วโมงนับจาก
เวลาที่แจ้งความประสงค์จะออกจากท่าเทียบเรือประมงและต้องนาเรือประมงกลับเข้าเทียบท่าทัน ที
และห้ามมิให้มีการทาการประมงภายหลังจากแจ้งเหตุดังกล่าวแล้ว
ข้อ 6 เมื่อเจ้าของเรือได้ดาเนินการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงตามข้อ ๒ แล้ว จะต้อง
นาเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงภายในระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงนับจากเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้
และห้ามขนถ่ายสัต ว์น้ า หรือนาสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัต ว์น้าขึ้ นท่าเทียบเรือประมงก่อนเวลาที่แจ้ง
ความประสงค์ไว้ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
กรณีการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่าเทียบเรือประมง ให้ดาเนินการแจ้งไป
พร้อมกับการแจ้งเข้าตามข้อ 2 หากท่าเทียบเรือประมงที่แจ้งเข้านั้นมิได้อยู่ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เดียวกันของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เจ้าของเรือจะต้องดาเนินการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงใหม่
เพื่อนาเรือประมงออกไปเพื่อการเช่นว่านั้นโดยเฉพาะ
เมื่อได้มีการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ห้ามนาเรือประมง
เข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย เจ้าของเรือต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่แจ้งเข้าทราบก่อนที่เรือประมงจะเข้าท่าเทียบเรือประมง หรือทากิจกรรมอื่นนั้น
ข้อ 7 การน าเรือประมงเข้าท่าเที ยบเรือประมงเพื่อขนถ่ายสั ต ว์น้ า หรือน าสัต ว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง เจ้าของเรือต้องส่งมอบสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง
ตามช่องทางและวิธีการที่กาหนดในประกาศกรมประมง เกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทา
การประมง ระยะเวลาและวิธีก ารส่งรายงานสมุ ด บั น ทึ ก การท าการประมงของเรือ ประมงพาณิ ช ย์
และในกรณี เรือ ประมงมี ก ารขนถ่ ายสั ต ว์น้ ากั บ เรือ ขนถ่ ายสั ต ว์น้ า เจ้ าของเรือ ต้ อ งส่งมอบรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้า พร้อมกับการส่งมอบสาเนา
สมุดบันทึกการทาการประมง
ข้อ 8 กรณีที่เรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงแล้ว เจ้าของเรือประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมง ให้แจ้งโดยตรงตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภายในระยะเวลาไม่เกินสามวัน นับจากเวลาที่ได้แจ้ง
ความประสงค์เข้าท่าเทียบเรือประมง
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ข้อ 9 การดาเนินการตามประกาศฉบับนี้ เจ้าของเรือสามารถมอบหมายให้ผู้ควบคุมเรือ
หรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนได้ ตามแบบที่กรมประมงประกาศกาหนด
ข้อ ๑0 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมือ่ พ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

แบบคําขอการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง สําหรับการแจ้งโดยตรง
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (สําหรับเรือประมงในน่านน้ําไทย)

วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...............
ชื่อศูนย์.............................................................................
สําหรับเจ้าของเรือ

การแจ้งออก

เวลาแจ้ง ...... : ......

การแจ้งเข้า

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะออก..………………………………………....…….
ที่อยู.่ .....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี
/
/
ท่
า
ที
จ
่
ะเข้
า
เวลา
:

เวลาแจ้ง ...... : ......

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะเข้า..……………………………………………….
ที่อยู.่ .................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:

ชื่อท่าที่คาดว่าจะเข้า........................................................................... วัตถุประสงค์ในการเข้า
วันที่.......................เวลา..................ที่อยู่............................................
ขึน้ สัตว์น้ํา ปริมาณสัตว์นา้ํ รวม............................................กก.
............................................................................................................
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
วัตถุประสงค์ในการออก
ขึ้นคาน /ซ่อมบํารุง สถานที.่ ........................................................
ทําการประมง
อื่น ๆ .............................................................................................
ขึ้นคาน /ซ่อมบํารุง สถานที.่ ........................................................... สัตว์น้ําและน้ําหนักที่จับได้มากที่สุดในรอบทําการประมง
อื่น ๆ.......................................................................................... 1. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
พื้นทีท่ ําการประมง

1. อ่าวไทย

2. ทะเลอันดามัน

2. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
3. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.

ชื่อเรือประมง : ………………………………………………. ทะเบียนเรือ :

ผู้ยื่นแบบคําขอแจ้งออก/แจ้งเข้า
ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
เจ้าของเรือ

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับแบบคําขอ
ลงชื่อ.............................................................
(.............................................................)

(หมายเลขตอบรับการแจ้งออก)
(หมายเลขตอบรับการแจ้งเข้า)

PO
PI

แบบตอบรับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในน่านน้ําไทย)

การแจ้งออก

วัน/เวลาแจ้ง......./.........../......... ...... : ...... การแจ้งเข้า

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะออก............………………………………....…….
ที่อยู.่ .....................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
ชื่อท่าทีค่ าดว่าจะเข้า..................................
ท่าที่จะเข้า
วันที่.......................เวลา..................ที่อยู่..............................................
วัตถุประสงค์ในการออก
ทําการประมง
ขึ้นคาน /ซ่อมบํารุง สถานที.่ ............................................................
อื่น ๆ..........................................................................................
พื้นทีท่ ําการประมง

1. อ่าวไทย

2. ทะเลอันดามัน

จํานวนวันที่กําหนด.............
วันที่ใช้ไปแล้ว.............
วันที่คงเหลือ.............

วัน/เวลาแจ้ง......./........../......... ...... : ......

ชื่อท่าเทียบเรือที่ประสงค์จะเข้า.……………………………………………….
ที่อยู.่ .................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
วัตถุประสงค์ในการเข้า
ขึ้นสัตว์นา้ํ ปริมาณสัตว์นา้ํ รวม............................................กก.
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน /ซ่อมบํารุง สถานที.่ ........................................................
อืน่ ๆ.............................................................................................
สัตว์น้ําและน้ําหนักที่จับได้มากที่สุดในรอบทําการประมง
1. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
2. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
3. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.

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

ใบอนุญาตทําการประมง

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

อุปกรณ์ประจําเรือ
ระบบติดตามเรือ VMS ยี่ห้อ ……………………………..…….รุ่น....................................................หมายเลขเครื่อง …….........................................
วิทยุสื่อสาร VHF/FM HF/CB HF/SSB ความถี่..................................................................หมายเลขเครือ่ ง ..................................................
เบอร์์โทรศัพท์์ :....................................................
ผู้ควบคุมเรือประมง ชือ่ : ........................................ สกุล ....................................ระดับประกาศนียบัตร.....................................................
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :
เบอร์์โทรศัพท์์ : ......................................................ทีอ่ ยู่ : ...............................................................................................................................
เจ้าของเรือประมง ชื่อ : ............................................................... สกุล …………….……………………………………………..
หมายเลขบัตรประชาชน :
เบอร์์โทรศัพท์์ : …………………………………………….. ที่อยู่ : ...............................................................................................................................
ผลการตรวจสอบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
แจ้งออก (PO)

แจ้งเข้า (PI)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ........................................................

แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ........................................................

วันที่......................................................เวลา.................................
(ประทับตราจากระบบ)

วันที่......................................................เวลา.................................
(ประทับตราจากระบบ)

PO
PI

(หมายเลขตอบรับการแจ้งออก)
(หมายเลขตอบรับการแจ้งเข้า)

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 2
ชื่อท่าเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
/
/
วัน/เดือน/ปี .
วัตถุประสงค์เพื่อ

ขึ้นสัตว์น้ํา ปริมาณสัตว์น้ํา (กก./Kg.) : …………….............…………………………………………………………..……….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน/ซ่อมบํารุง
อื่น ๆ ....................................................................................................

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 3
ชื่อท่าเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
วัน/เดือน/ปี .
/
/
วัตถุประสงค์เพื่อ

ขึ้นสัตว์น้ํา ปริมาณสัตว์น้ํา (กก./Kg.) : …………….............………………………………………………………..………….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน/ซ่อมบํารุง
อื่น ๆ ....................................................................................................

เข้าเทียบท่าเรือประมงที่ 4
ชื่อท่าเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
วัน/เดือน/ปี .
/
/
วัตถุประสงค์เพื่อ

ขึ้นสัตว์น้ํา ปริมาณสัตว์น้ํา (กก./Kg.) : …………….............……………………………………..…………………………….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน/ซ่อมบํารุง
อื่น ๆ ....................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………………...
(…………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง
/
/

หมายเหตุ : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่า 1 ท่า ให้ดําเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 4
: เจ้าของเรือประมง หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง

แบบยื่นคําร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในน่านน้ําไทย)
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...............
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก.............................................................................
1. รายละเอียดของผู้ยื่นคําขอ

1.1. ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………....
1.2. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
2. รายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูล
2.1 หมายเลขการแจ้งเข้า
2.2 เลขทะเบียนเรือ
2.3 วัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้า (เดิม) ............................................................
วัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้า (ใหม่) ............................................................
เหตุผลในการขอแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………...เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
(………………………………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………………...พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(………………………………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………………………………

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ลาดับ

หน่วยงาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด
1

๑.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ตราด

อ.เมือง อ.แหลมงอบ และอ.เกาะช้าง

๑.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
แหลมงอบ

เลขที่ 34 ม. 8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
23000
ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

2

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
คลองใหญ่

3

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จันทบุรี อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด

อ.คลองใหญ่

ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 4 ม. 4
ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากน้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
22130

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง
4

5

๔.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ระยอง

อ.เมือง อ.บ้านฉาง

เลขที่ 239/7 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้า อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

๔.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
บ้านเพ

อาคารเครื่องมือประมง ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 ม. 2 ต.เพ อ.เมือง
จ.ระยอง 21160

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประแสร์ อ.แกลง

ม. 3 ต.ปากน้าประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 21170

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี

6

๖.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ชลบุรี

ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

๖.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีทั้งหมด
แสมสาร

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

๖.๓ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ศรีราชา

สานักงานประมงอาเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรปราการ

7

๗.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก สมุทรปราการ

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ
และอ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา
๗.2 สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ทั้งหมด
คลองด่าน
๗.3 สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ฉะเชิงเทรา

เลขที่ 666 ม. 6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
เลขที่ 361/10 ม. 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10550
เลขที่ 99 ม. 1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130

-2ลาดับ

หน่วยงาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรสาคร
8

๘.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก สมุทรสาคร

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งหมด

๘.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เมืองสมุทรสาคร
9

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรสงคราม

ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีสุทธาราม (วัดกาพร้า) ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งหมด

เลขที่ 136 ม. 11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี
10

๑๐.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
ม. 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด
เข้าออก เพชรบุรี
๑๐.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ชะอา

เลขที่ 26/15 ถ.ชลประทานซีเมนต์ ต.ชะอา อ.ชะอา
จ.เพชรบุรี 76120

11

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปราณบุรี

อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี และอ.สามร้อย
ยอด

เลขที่ 277/4 ม. 2 ต.ปากน้าปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

๑๒

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ประจวบคีรีขันธ์

อ.เมือง อ.ทับสะแก และอ.กุยบุรี

ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขนั ธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

13

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
บางสะพาน

อ.บางสะพาน

เลขที่ 84 ม. 2 ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771๔0

14

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร

อ.เมือง และอ.ปะทิว

เลขที่ 399/5 ม. 8 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.ชุมพร
86120

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
หลังสวน
15

15.1 สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน และ
เข้าออก หลังสวน
อ.ละแม

เลขที่ 100 ม. 6 ต.ปากน้าหลังสวน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 861๑0

๑5.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ปากตะโก

ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

-3ลาดับ

หน่วยงาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สุราษฎร์ธานี

16

๑๖.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก สุราษฎร์ธานี
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน ทั้งหมด
หน้า ดอนสัก
๑๖.3 สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เกาะสมุย

ถ.ปากน้า ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
บ้านพักประมงอาเภอดอนสัก ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐
บ้านพักประมงอาเภอเกาะสมุย ม. ๓ ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
นครศรีธรรมราช
1๗

๑๗.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.สิชล และอ.ท่าศาลา
เข้าออก นครศรีธรรมราช

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

๑๗.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ท่าศาลา

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปากพนัง
1๘

๑๘.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.เมือง อ.ปากพนัง และอ.หัวไทร
เข้าออก ปากพนัง

เลขที่ 147 ม. 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80370

๑๘.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมง
ส่วนหน้า หัวไทร

ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา
๑๙

๑๙.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา ทั้งหมด
เข้าออก สงขลา

เลขที่ 79 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา 90000

๑๙.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เมืองสงขลา

ท่าเทียบเรือกรมประมง ถ.แหล่งพระราม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี
2๐

๒๐.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เลขที่ 123/18 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง
เข้าออก ปัตตานี
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด จ.ปัตตานี 94000
๒๐.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า สายบุรี

21

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง

บ้านพักประมงอาเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง ทั้งหมด

เลขที่ 174 ม. ๑ ถ.สะพานปลา ต.ปากน้า อ.เมือง
จ.ระนอง 85000

-4ลาดับ
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เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา
2๒

๒๒.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.ตะกั่วป่า อ.เกาะยาว และ
เข้าออก พังงา
อ.ท้ายเหมือง
๒๒.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เกาะยาว

เลขที่ ๖๑/๕ ม. ๕ ต.ลาแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
82210
ท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมใหญ่ ต.พรุใน
อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภูเก็ต
2๓

๒๓.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ภูเก็ต
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด

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

๒๓.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เมืองภูเก็ต

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่
2๔

2๕

๒๔.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ ทั้งหมด
เข้าออก กระบี่

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

๒๔.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า คลองท่อม

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตรัง

อ.ชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง ทั้งหมด

เลขที่ 268/2 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล
26

27

๒๖.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.เมือง และอ.ท่าแพ
เข้าออก สตูล

เลขที่ 495 ม. 3 ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล
91000

๒๖.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เจ๊ะบิลัง

ม. 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
นราธิวาส

อ.ชายฝั่งทะเล จังหวัดนราธิวาส
ทั้งหมด

อาคารสานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
ชั้น 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขนอม
28

28.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ขนอม
อ.ขนอม

เลขที่ ๑/2 ม. ๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

28.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ท้องเนียน

โรงไฟฟ้าขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210

-5ลาดับ
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29

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คุระบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อ.คุระบุรี

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปากบารา
๓0

30.1 สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
อ.ละงู และอ.ทุ่งหว้า
เข้าออก ปากบารา

อาคารท่าเรืออเนกประสงค์ ชั้น 2 ท่าเรือปากบารา
ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล 91110

30.2 สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ตูแตหรา

ม. 12 ต.กาแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110

