เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๕๒ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๘ (๓) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือ
เก็บรักษาสัตว์น้ํา โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง
ด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือโดยทางโทรสาร ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การแจ้งออกจากท่าเทียบเรือ ให้แจ้งภายในระยะเวลาสิบสองชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมง
ก่อนการนําเรือเข้าออกจากท่าเทียบเรือ
การแจ้งเข้าท่าเทียบเรือ ให้แจ้งภายในระยะเวลา ๔ ชั่วโมงก่อนนําเรือเข้าท่าเทียบเรือ
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วิมล จันทรโรทัย
อธิบดีกรมประมง

PO
PI

(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

แบบแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงไทย)
ชื่อท่าเทียบเรือ/แพปลา.........................................ที่อยู่..........................................................จังหวัด………………………….
เทียบท่า
เทียบท่า
ออก
เข้า
(กรณีแจ้งออกต้องระบุท่าเทียบเรือที่คาดว่าจะเข้าด้วย)
ทิ้งสมอ
ทิ้งสมอ
วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่อท่าเทียบเรือ/แพปลา ที่คาดว่าจะเข้า...............................................ที่อยู่........................................................จังหวัด……….………………
วัน/เดือน/ปี
เวลา
อ่าวไทยตอนบน
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
อ่าวไทยตอนกลาง
พื้นที่ทําการประมง/ขนถ่ายสัตว์น้ํา
อ่าวไทยตอนล่าง
อันดามัน
นอกน่านน้ํา ประเทศ......................
ชื่อเรือ :
เลขทะเบียนเรือ :
ใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุ :
ประเภทเรือ
ทําการประมง
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมง/ขนถ่ายสัตว์น้ํา :

ขนาด

ชนิดเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ
บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น / ขนถ่ายสัตว์น้ํา (ระบุชื่อเรือประมงที่จะไปขนถ่าย_________________)
ปั่นไฟ
อื่น ๆ ______________________________________________________
สมุดบันทึกการทําการประมง :
.
/
ปริมาณรวมสัตว์น้ําที่จับได้
หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา :
. ปริมาณรวมสัตว์น้ําที่ขนถ่าย
อุปกรณ์ประจําเรือ
ระบบติดตามเรือ VMS ยี่ห้อ____________________รุ่น______________หมายเลขเครื่อง_____________
วิทยุสื่อสาร VHF/FM HF/CB HF/SSB ความถี่____________________หมายเลขเครื่อง_____________
หมายเลขโทรศัพท์ : ____________________
ผู้ควบคุมเรือ ชื่อ : ___________________________สกุล___________________________
เลขประจําตัวประชาชน :
หมายเลขโทรศัพท์ : ____________________
เจ้าของเรือ ชื่อ : ___________________________สกุล___________________________
เลขประจําตัวประชาชน :
หมายเลขโทรศัพท์ : ____________________
ที่อยู่ : ______________________________________________________________________
หมายเหตุ
อ่าวไทยตอนบน : สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / เพชรบุรี
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก : ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี / ระยอง / จันทบุรี / ตราด
อ่าวไทยตอนกลาง : ประจวบคีรีขันธ์ / ชุมพร / สุราษฎร์ธานี / นครศรีธรรมราช
อ่าวไทยตอนล่าง : สงขลา / ปัตตานี / นราธิวาส
อันดามัน : ระนอง / พังงา / ภูเก็ต / กระบี่ / ตรัง / สตูล

ตันกรอส

กก.
กก.

หน้าที่ 2
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

LR
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :

รายชื่อคนประจําเรือ
เพศ
สัญชาติ

เลขประจําตัว

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ______________________________
เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ/แพปลา :

หมายเหตุ : ให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือหรือผู้แทน นําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก/เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ/แพปลา
ก่อนเรือออก ๑๒ ชั่วโมง เพื่อแสดงการแจ้งออก และก่อนเรือเข้าเทียบท่า ๑๒ ชั่วโมง เพื่อแสดงการแจ้งเข้า

หน้าที่ 3
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

LR
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
อายุ
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :

รายชื่อคนประจําเรือ
เพศ
สัญชาติ

เลขประจําตัว

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ______________________________
เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
/
/
บันทึกข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ/แพปลา :

หมายเหตุ : ให้เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือหรือผู้แทน นําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก/เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ/แพปลา
ก่อนเรือออก ๑๒ ชั่วโมง เพื่อแสดงการแจ้งออก และก่อนเรือเข้าเทียบท่า ๑๒ ชั่วโมง เพื่อแสดงการแจ้งเข้า

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
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
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คลองใหญ่
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจันทบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประแสร์
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรปราการ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสาคร
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสงคราม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพานน้อย
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หลังสวน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นครศรีธรรมราช
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากพนัง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภูเก็ต
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตรัง

ที่ตั้ง
ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด
ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด
ต. ปากน้ํา อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี
ต. ปากน้ํา อ. เมือง จ. ระยอง
ต. ปากน้ําประแสร์ อ. แกลง จ. ระยอง
ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
ต. ท้ายบ้าน อ. ท้ายบ้าน จ. สมุทรปราการ
ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร
ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
ต. ปากน้ํา อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี
ต. ปากน้ํา อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
ต. อ่าวน้อย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์
ต. แม่รําพึง อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์
ต. ปากน้ํา อ. เมือง จ. ชุมพร
ต. ปากน้ําหลังสวน อ. หลังสวน จ. ชุมพร
ต. บางกุ้ง อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
ต. สิชล อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช
ต. ปากพนังฝั่งตะวันออก อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา
ต. บานา อ. เมือง จ. ปัตตานี
ต. ปากน้ํา อ. เมือง จ. ระนอง
ต. ลําแก่น อ. ท้ายเมือง จ. พังงา
ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต
ต. ไสไทย อ. เมือง จ. กระบี่
ถ. ตรังภูมิ อ. กันตัง จ. ตรัง

-2ลําดับ
26.
27.
28.

ชื่อ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นราธิวาส
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง
ต. ตํามะลัง อ. เมือง จ. สตูล
ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิวาส
ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา

