เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดท่าเรือ หรือแพปลา ให้เรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น
ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง
ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง
ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร
ออกจากท่าเรือ หรือเข้าจอดเรือ
ตามที่ได้มีประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง กําหนดท่าเรือ หรือแพปลา ให้เรือประมง เรือบรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจาก
น่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร ออกจากท่าเรือ หรือเข้าจอดเรือ นั้น เพื่อให้
การควบคุม การเข้าออกของเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ํา
ทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาด
ที่ใช้ทําการประมง ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๑ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายฉบับที่ ๔/๒๕๕๘
ลงวั นที่ ๑๒ มิ ถุ นายน ๒๕๕๘ เรื่ อง กํ าหนดท่ าเรื อ หรื อแพปลา ให้ เรื อประมง เรื อบรรทุ กสิ นค้ า
ประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมงออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจาก
น่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร ออกจากท่าเรือ หรือเข้าจอดเรือ
ข้อ ๒ ให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะนํ า เรื อ ประมง เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ประมงห้ อ งเย็ น ตลอดจน
ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะ
ทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

หรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องออกจากท่าเรือ หรือเข้าจอดเรือ ณ ท่าเรือหรือแพปลาตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๓ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย

๑
บัญชีรายชือ่ ท่าเทียบเรือประมง เรือขนส่งสินค้าสัตว์น้ํา ต่างประเทศ
แนบท้ายประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๘
ท่าเทียบเรือ

ที่ตั้ง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑. ท่าเรือกรุงเทพ

ถนนท่าเรือ คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๒. ท่าเรือหมายเลข ๔๑ บริษัท โกดังไทยฟ้า จํากัด

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๓. ท่าเรือหมายเลข ๓๓ บริษัท เคดับบลิวซี
โลจิสติกส์ จํากัด
๔. ท่าเรือหมายเลข 27A องค์การคลังสินค้า
จังหวัดชลบุรี
๑. ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง

ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๒. สยามซีพอร์ต เทอร์มินอล

๑๓๑/๑ หมู่ ๑ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๓. ท่าเรือ บ.ศรีราชาฮาร์เบอร์ จก.สทบ.

๓๑/๔ หมู่ ๔ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด
๑. ท่าเรือบ้านหาดเล็ก

ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๒. ท่าเรือชลาลัย

ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. ท่าเรือกัลปังหา

ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. ท่าเรือ ป. เกษมศิริ

ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

จังหวัดนราธิวาส
๑. ท่าเรือประมงนราธิวาส

ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๒. ท่าเทียบเรือประมงนายสุพัตร สุนันทคันธรส

ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๓. ท่าเทียบเรือบริษัทตากใบแปซิฟิค

ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี
๑. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

๒
บัญชีรายชือ่ ท่าเทียบเรือประมง เรือขนส่งสินค้าสัตว์น้ํา ต่างประเทศ
แนบท้ายประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๘
ท่าเทียบเรือ

ที่ตั้ง

จังหวัดภูเก็ต
๑. ท่าเทียบเรือภูเก็ต องค์การสะพานปลา
๒. ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย

สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ ๒/๑
หมู่๑ ถนนศรีสทุ ัศน์ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เลขที่ ๖๔/๒๑๕ หมู่ ๗ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

๓. ท่าเรือยีห่ งส์

เลขที่ ๖๔/๒๑๕ หมู่ ๗ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

๔. ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต

ตําบลวิชติ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดระนอง
๑. ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา

เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

๒. ท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง

หมู่ ๑ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

๓. ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์(การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย)
จังหวัดสงขลา

หมู่ ๕ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

๑. ท่าเรือน้ําลึกสงขลา

ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๒. ท่าเรือสะพานปลาสงขลา

ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูล
๑. ท่าเรือศุลกากรสตูล

ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

๒. ท่าเรือสะพานปลาสตูล

ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

๓. แพวรพันธ์

๒๓๑ หมู่ ๒ ตําบลเจ๊ะบิลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสมุทรปราการ
๑. ท่าเรือหมายเลข ๒๓ บริษัท ธนาพรชัย จํากัด
๒. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จํากัด
๓. ท่าเรือหมายเลข 21B บริษัท ทรัพย์สถาพร จํากัด

ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง

๓
บัญชีรายชือ่ ท่าเทียบเรือประมง เรือขนส่งสินค้าสัตว์น้ํา ต่างประเทศ
แนบท้ายประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๘
ท่าเทียบเรือ

ที่ตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ

๔. ท่าเรือหมายเลข 21D บริษัท สยามไรซ์
เทรดดิ้ง จํากัด
๕. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด

ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
๖.ท่าเรือหมายเลข 7C
ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปโิ ตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
๗. ท่าเรือหมายเลข ๗ บริษัท บีดีเอส เทอร์มินอล จํากัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
๘. ท่าเรือหมายเลข 19A บริษัท โกดังไทยฟ้า (๒๕๑๑)
ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง
จํากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
๙. ท่าเรือหมายเลข ๑๙ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอเซียโมลาส

ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสาคร
๑. ท่าชัยนาวี

ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๒. ท่าจีนยูเนี่ยนยูเนี่ยนพอร์ท

ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๓. ท่าองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

