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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๓) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕59 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
(2) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ให้เจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป และเจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่
สิบตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทําการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก
ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์ ต้องดําเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ด้วยวิธีการดังนี้
(๑) แจ้งโดยตรง ทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถตรวจสอบและนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงได้ ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
(๒) การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ให้แจ้งภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมงก่อนการนําเรือประมงเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง
การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
เพื่ อ ออกไปทํ า การประมงพาณิ ช ย์ ให้ ดํ า เนิ น การแจ้ ง เข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงตาม (1) ภายใน
ระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนนําเรือประมงเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนําเรือประมงออกไปช่วยเหลือเรือประมงหรื อ
ผู้ประสบภัยทางทะเล ที่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้าออกในพื้นที่
รับผิดชอบทราบก่อนการนําเรือประมงเข้าออกท่าเทียบเรือประมงแล้ว
เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง การออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงตามวรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 82 แห่ ง พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ก่อนนําเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมง
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ข้อ 3 เมื่อเจ้าของเรือได้ดําเนินการแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงเพื่อออกไปทําการประมงพาณิชย์
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแจ้งว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรือประมง
เจ้าของเรือจะนําเรือประมงออกไปทําการประมงพาณิชย์ได้เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเสร็จ และต้องนํา
เรือประมงออกไปทําการประมงพาณิชย์ภายในครึ่งชั่วโมงหลังการตรวจสอบแล้วเสร็จ หากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเจ้าของเรือมิได้นําเรือประมงออกไปทําการประมงภายในเวลาดังกล่าว ให้พนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การยกเลิ ก การแจ้ ง การออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงในระบบสารสนเทศการทํ า ประมง
(Fishing Info)
กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแจ้งว่าไม่ต้องมีการตรวจสอบเรือประมง
ให้เจ้าของเรือนําเรือประมงออกไปทําการประมงพาณิชย์ภายในหนึ่งชั่วโมง นับจากเวลาที่เจ้าของเรือ
ประสงค์นําเรือประมงออกไปทําการประมงพาณิชย์ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเจ้าของเรือมิได้นํา
เรือประมงออกไปทําการประมงพาณิชย์ภายในเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการยกเลิก
การแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงในระบบสารสนเทศการทําประมง (Fishing Info)
เมื่ อ ได้ มี ก ารนํา เรื อ ประมงออกจากท่ าเที ย บเรื อ ประมงตามที่ ไ ด้ มีก ารแจ้ ง ออกแล้ ว มิ ใ ห้ นํ า
เรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น หรือจอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย โดยเจ้าของเรือ
ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่มีการแจ้งออกทําการประมงพาณิชย์
ทราบก่ อ นที่ เ รื อ ประมงจะเข้ า ท่ า เที ย บเรื อ ประมง หรื อ ทํ า กิ จ กรรมอื่ น นั้ น โดยหากมี ก รณี ดั ง กล่ า ว
เจ้าของเรือประมงต้องนําเรือประมงจอดรอการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออกดังกล่าวก่อนที่จะออกไปทําการประมงพาณิชย์ได้
ระบบสารสนเทศการทําประมง (Fishing Info) จะเริ่มนับวันทําการประมงหลังจากสามชั่วโมง
นับแต่เวลาที่เจ้าของเรือประมงแจ้งออกไปทําการประมงพาณิชย์
ข้อ 4 เมื่อเจ้าของเรือได้ดําเนินการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
แจ้งว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรือประมง เจ้าของเรือจะดําเนินการขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง หรือดําเนินการในวัตถุประสงค์อื่นใดได้ เมื่อทําการตรวจสอบ
แล้วเสร็จ
กรณีการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่าเทียบเรือประมง จะต้องดําเนินการแจ้ง
ไปพร้อมกับการแจ้งตามข้อ ๒
เมื่อได้มีการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ห้ามนําเรือประมง
เข้าท่าเทียบเรือประมงอื่นนอกจากท่าเทียบเรือประมงที่ได้มีการแจ้งเข้า เว้นแต่มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเทียบ
เรือประมงที่จะมีการแจ้งเข้า โดยต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๒ (๒) หรือเป็นกรณีการเข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น
ด้วยเหตุสุดวิสัย โดยเจ้าของเรือต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ที่ได้มีการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงทราบก่อนที่เรือประมงจะเข้าท่าเทียบเรือประมง หรือทํากิจกรรมอื่นนั้น
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โดยหากมีกรณีดังกล่าว เจ้าของเรือประมงต้องนําเรือประมงจอดรอการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกดังกล่าวก่อนขนถ่ายสัตว์น้ํา หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง หรือนําเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงที่ได้แจ้งไว้แล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ แ จ้ ง การออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงเพื่ อ ไปทํ า การประมงพาณิ ช ย์ เมื่ อ นํ า
เรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าของเรือส่งมอบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง
(2) สําเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจําเรือ
ข้อ ๖ การดําเนินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ เจ้าของเรือประมงอาจให้
ผู้ควบคุมเรือเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ แต่เจ้าของเรือประมงต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการของ
ผู้ควบคุมเรือทั้งสิ้น
ข้อ ๗ เจ้ า ของเรื อ ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การแจ้ ง เข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) ภายใน
ระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามประกาศฉบับนี้
เอกสารที่ได้จากการดําเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) สามารถใช้แทนแบบฟอร์ม
การแจ้ ง การเข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมง (สํ า หรั บ เรื อ ประมงในน่ า นน้ํ า ไทย) ท้ า ยประกาศนี้
ในการดําเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงได้
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

หน้าที่ 1/4

(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

PO
PI

แบบฟอร์มการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในน่านน้ําไทย) จํานวนวันที่กําหนด.............
วันที่ใช้ไปแล้ว.............
วันที่คงเหลือ.............
ส่วนที่ 1 สําหรับเจ้าของเรือ

การแจ้งออก

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

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

ชื่อท่าเทียบเรือที่ออก...........………………………………………………....…….
ที่อยู.่ .....................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
/
/
เวลา
:
ชื่อท่าที่คาดว่าจะเข้า................................
ท่าที่จะเข้า
วันที่.......................เวลา..................ที่อยู่..............................................

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

วัตถุประสงค์ในการออก
ทําการประมง
ขึ้นคาน /ซ่อมบํารุง สถานที.่ ............................................................
อื่น ๆ..........................................................................................

ขึ้นสัตว์นา้ํ ปริมาณสัตว์นา้ํ ที่จับได้ (กก./Kg.) : ………......…...….
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน /ซ่อมบํารุง สถานที.่ ........................................................
อืน่ ๆ.............................................................................................

พื้นทีท่ ําการประมง

1.อ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก
5.กลางอ่าวไทย

วัตถุประสงค์ในการเข้า

2.อ่าวไทยตอนบน
6.อันดามันตอนบน

3.อ่าวไทยตอนกลาง
7.อันดามันตอนล่าง

4.อ่าวไทยตอนล่าง

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

ชนิดเครื่องมือทําการประมง : …………….........…..…..…
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 : ...............................................................................................................................
ส่วนที่ 2 สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แจ้งออก (PO)
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแจ้งเรือออก
ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที่......................................................เวลา.................................
(ประทับตรา)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

แจ้งเข้า (PI)
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแจ้งเรือเข้า
ลงชื่อ.............................................................
(.............................................................)
ตําแหน่ง...............................................................
วันที่......................................................เวลา.................................
(ประทับตรา)

หน้าที่ 2/4
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่).

LR
ส่วนที่ 3 สําหรับเจ้าของเรือ

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

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :………………………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(……………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง
/
/
หมายเหตุ : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่า ให้ดําเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 4
: ให้เจ้าของเรือประมงนําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง
: เจ้าของเรือประมง หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง

หน้าที่ 3/4
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่).

LR
ส่วนที่ 3 สําหรับเจ้าของเรือ (ต่อ)

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

หน้าที่ในเรือ

สัญญาจ้าง
มี ไม่มี

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………………...
(…………………………………………………….…)
เจ้าของเรือประมง
/
/
หมายเหตุ : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่า ให้ดําเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 4
: ให้เจ้าของเรือประมงนําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง
: เจ้าของเรือประมง หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง

PO
PI

(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่)

หน้าที่ 4/4

ส่วนที่ 4 สําหรับเจ้าของเรือ

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 : กรณีเข้าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่า ให้ดําเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ 4
: ให้เจ้าของเรือประมงนําเอกสารนี้ไปยื่นต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
สองชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง
: เจ้าของเรือประมง หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

ลาดับ
1

หน่วยงาน

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด
๑.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ตราด

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

๑.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
แหลมงอบ

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

2

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คลองใหญ่

ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ชั้น 4 ม. 4
ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

3

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จันทบุรี

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจันทบุรี เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากน้า
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

4

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง
๔.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ระยอง

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

๔.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า บ้านเพ

อาคารเครื่องมือประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160

5

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประแสร์

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

6

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี
๖.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ชลบุรี

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
20250

๖.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
๖.๓ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ศรีราชา สานักงานประมงอาเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
7

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรปราการ
๗.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรปราการ

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสมุทรปราการ เลขที่ 666 หมู่ที่ 6
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

๗.2 สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
คลองด่าน

ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550

-2-

ลาดับ
8

หน่วยงาน

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสาคร
๘.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรสาคร

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

๘.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เมืองสมุทรสาคร

วัดศรีสุทธาราม (วัดกาพร้า) ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

9

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสงคราม

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

10

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี
๑๐.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
เพชรบุรี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี
ต.ปากน้า อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

๑๐.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ชะอา

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

11

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.ปากน้าปราณ
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

๑๒

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ถ.สวนสน
ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

13

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพานน้อย

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

14

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร

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

15

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หลังสวน
15.1 สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
หลังสวน

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งหลังสวน เลขที่ 100 หมู่ที่ 6
ต.ปากน้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861๑0

๑5.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ปากตะโก

ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

-3-

ลาดับ
16

1๗

1๘

๑๙

2๐

หน่วยงาน

ที่ตั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สุราษฎร์ธานี
๑๖.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สุราษฎร์ธานี

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ถ.ปากน้า ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

๑๖.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ดอนสัก

บ้านพักประมงอาเภอดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นครศรีธรรมราช
๑๗.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
นครศรีธรรมราช

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

๑๗.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ท่าศาลา

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากพนัง
๑๘.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปากพนัง

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งปากพนัง เลขที่ 147 หมู่ที่ 4
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

๑๘.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
หัวไทร

ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา
๑๙.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สงขลา

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสงขลา เลขที่ 97 ถ.วิเชียรชม
ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

๑๙.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เมืองสงขลา

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี
๒๐.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปัตตานี

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งปัตตานี เลขที่ 123/18 ถ.นาเกลือ
ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

๒๐.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
สายบุรี

บ้านพักประมงอาเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 94110
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ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง

2๒

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา

2๓

2๔

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

๒๒.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
พังงา

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน
เลขที่ ๖๑/๕ ม.๕ ต.ลาแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา 82120

๒๒.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เกาะยาว

ท่าเทียบเรือแหลมใหญ่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภูเก็ต
๒๓.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ภูเก็ต

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

๒๓.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เมืองภูเก็ต

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่
๒๔.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
กระบี่

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

๒๔.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
คลองท่อม

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

2๕

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตรัง

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

26

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล
๒๖.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สตูล

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

๒๖.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เจ๊ะบิลัง

ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91110

27

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นราธิวาส

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

28

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ฉะเชิงเทรา

เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24130

-5-

ลาดับ

หน่วยงาน

29

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เกาะสมุย

๓๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขนอม

ที่ตั้ง
บ้านพักประมงอาเภอเกาะสมุย ม.๓ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

๓๐.๑ สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ขนอม

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

๓๐.๒ สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ท้องเนียน

โรงไฟฟ้าขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

๓๑

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คุระบุรี

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

๓๒

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากบารา
32.1 สานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปากบารา

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

32.2 สานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ตูแตหรา

ม.12 ต.กาแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110

