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ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๓) แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิ บ ดี ก รมประมง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. 25๖๑
ข้อ 2 ให้เจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป และเจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่
สิบตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้เครื่องมือทาการประมงประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก
ต้องดาเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า
หนึ่งชั่วโมงก่อนนาเรือประมงเข้าออกจากท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) หรื อ แจ้ ง โดยตรงตามแบบค าขอ
แนบท้ายประกาศนี้ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ในกรณีมีการแจ้งออกจากท่าเทียบเรือตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์นาเรือไปขึ้นคานหรือ
ซ่อมบารุง หากในระหว่างขึ้นคานหรือซ่อมบารุง เจ้าของเรือประสงค์ที่จะนาเรือประมงออกไปทดสอบ
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในพื้นที่ทราบโดยตรง หรือทางเครื่องมือสื่อสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ปรแกรม LINE ที่ ส ามารถตรวจสอบและน ากลั บ มาใช้ โ ดยความหมาย
ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตามแบบยื่ น ค าร้ อ งแนบท้ า ยประกาศนี้ และเมื่ อ ด าเนิ น การซ่ อ มบ ารุ ง แล้ ว เสร็ จ
ให้เจ้าของเรือดาเนินการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนาเรือประมงออกไปช่วยเหลือเรือหรือผู้ประสบภัย
ทางทะเล ซึ่งต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในพื้นที่รับผิดชอบทราบ
ก่อนการนาเรือประมงเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ข้อ 3 เมื่อเจ้าของเรือดาเนินการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงตามข้อ ๒ วรรคหนึ่งแล้ว
ให้เจ้าของเรือพิมพ์เอกสารแบบตอบรับการแจ้งที่ระบุหมายเลขการแจ้ง (เลขที่ PO) ตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือนาลงเรือประมง
ข้อ 4 เมื่อเจ้าของเรือได้ดาเนินการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงตามข้อ ๒ วรรคหนึ่งแล้ว
ห้ามนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงก่อนเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้
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ข้อ 5 เมื่อนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว ห้ามมิให้เข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น
หรือจอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทราบหลังจากนาเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรือประมงหรือทากิจกรรมอื่น
นั้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบนาที
กรณีนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงแล้ว หากพบว่ามีคนบนเรือไม่ตรงกับรายชื่อ
คนประจาเรือ (LR) ที่แจ้งไว้ ให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรื อเข้าออกที่ประสงค์จะนาเรือเข้าทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบสองชั่วโมงนับจากเวลา
ที่แจ้งความประสงค์จะออกจากท่าเทียบเรือประมงและต้องนาเรือประมงกลับเข้าเทียบท่าทันที และห้ามมิให้
มีการทาการประมงภายหลังจากแจ้งเหตุดังกล่าวแล้ว
ข้อ 6 เมื่อเจ้าของเรือได้ดาเนินการแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมงตามข้อ ๒ แล้ว จะต้อง
นาเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงภายในระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงนับจากเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้
และห้ามขนถ่ายสัตว์น้า หรือนาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงก่อนเวลาที่แจ้ง
กรณีการแจ้งการเข้ าท่าเทียบเรือประมงมากกว่าหนึ่งท่าเทียบเรือประมง ให้ดาเนินการแจ้ง
ไปพร้อมกับการแจ้งเข้าตามข้อ 2 หากท่าเทียบเรือประมงที่แจ้งเข้านั้นมิได้อยู่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เดียวกันของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เจ้าของเรือจะต้องดาเนินการแจ้งออกท่าเทียบเรือประมงใหม่
เพื่อนาเรือประมงออกไปเพื่อการเช่นว่านั้นโดยเฉพาะ
เมื่อได้มีการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ห้ามนาเรือประมง
เข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย เจ้าของเรือต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออกที่แจ้งเข้าทราบก่อนที่เรือประมงจะเข้าท่าเทียบเรือประมง หรือทากิจกรรมอื่นนั้น
กรณี เ มื่ อ เรื อ ประมงเข้ า ท่ า เที ย บเรื อ ประมงแล้ ว ต่ อ มามี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถจอดที่
ท่าเทียบเรือประมงได้ ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ในพื้นที่ทราบก่อนนาเรือประมงออกจากท่าเทียบเรือประมงโดยตรง หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม LINE ที่สามารถตรวจสอบและนากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงตามแบบยื่นคาร้อง
แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ จุดจอดเรือจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ที่ได้แจ้งเข้า
ข้อ 7 กรณีที่เรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงแล้ว หากเจ้าของเรือประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการเข้าเทียบท่า หรือขอเปลี่ยนท่าเทียบเรือประมงหรือเพิ่มเติมท่าเทียบเรือประมง
ที่จะเข้าเทียบท่า ให้ แ จ้งโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หรือ
ทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ปรแกรม LINE ที่ ส ามารถตรวจสอบและน ากลั บ มาใช้ โ ดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลงตามแบบยื่นคาร้องแนบท้ายประกาศนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกินสามวัน
นับจากเวลาที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าท่าเทียบเรือประมง
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ข้อ 8 การน าเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนถ่ายสัต ว์น้า หรือนาสัต ว์น้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง เจ้าของเรือต้องส่งมอบสาเนาสมุดบันทึกการทาการประมง
ตามช่องทางและวิธีการที่กาหนดในประกาศกรมประมง เกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทา
การประมง ระยะเวลาและวิธีการส่ งรายงานสมุด บันทึกการทาการประมงของเรือประมงพาณิชย์
และในกรณีเ รือ ประมงมี การขนถ่า ยสัต ว์น้ ากับ เรือ ขนถ่ ายสั ต ว์น้า เจ้ า ของเรือ ต้องส่ง มอบรายงาน
การขนถ่ายสัตว์น้าซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้า พร้อมกับการส่งมอบสาเนา
สมุดบันทึกการทาการประมง
ข้อ 9 การดาเนินการตามประกาศฉบับนี้ เจ้าของเรือสามารถมอบหมายให้ผู้ควบคุมเรือ
หรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนได้ ตามแบบที่กรมประมงประกาศกาหนด
ข้อ ๑0 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ถาวร จิระโสภณรักษ์
รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมประมง

แบบคําขอการแจงเขาออกทาเทียบเรือประมง สําหรับการแจงโดยตรง
ณ ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก (สําหรับเรือประมงในนานน้ําไทย)

วันที.่ .............เดือน.......................พ.ศ. ...............
ชื่อศูนย.............................................................................
สําหรับเจาของเรือ

การแจงออก

เวลาแจง ...... : ......

การแจงเขา

ชื่อทาเทียบเรือทีป่ ระสงคจะออก..………………………………………....…….
ที่อยู......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป
/
/
ท
า
ที
จ
่
ะเข
า
เวลา
:

เวลาแจง ...... : ......

ชื่อทาเทียบเรือทีป่ ระสงคจะเขา..……………………………………………….
ที่อยู..................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป
/
/
เวลา
:

ชื่อทาที่คาดวาจะเขา........................................................................... วัตถุประสงคในการเขา
วันที่.......................เวลา..................ที่อยู............................................
ขึ้นสัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ํารวม............................................กก.
............................................................................................................
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
วัตถุประสงคในการออก
ขึ้นคาน /ซอมบํารุง สถานที่.........................................................
ทําการประมง
อื่น ๆ .............................................................................................
ขึ้นคาน /ซอมบํารุง สถานที่............................................................ สัตวน้ําและน้ําหนักที่จับไดมากที่สุดในรอบทําการประมง
อื่น ๆ.......................................................................................... 1. ชนิด.......................................................น้ําหนัก................................. กก.
พื้นที่ทําการประมง

1. อาวไทย

2. ทะเลอันดามัน

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

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

ผูยื่นแบบคําขอแจงออก/แจงเขา
ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)

เจาหนาที่ผูรับแบบคําขอ
ลงชื่อ.............................................................
(.............................................................)

(หมายเลขตอบรับการแจงออก)
(หมายเลขตอบรับการแจงเขา)

PO
PI

แบบตอบรับการแจงเขาออกทาเทียบเรือประมง (สําหรับเรือประมงในนานน้ําไทย)

การแจงออก

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

ชื่อทาเทียบเรือที่ประสงคจะออก............………………………………....…….
ที่อยู......................................................................................................
วัน/เดือน/ป
/
/
เวลา
:
ชื่อทาที่คาดวาจะเขา..................................
ทาที่จะเขา
วันที่.......................เวลา..................ที่อยู..............................................
วัตถุประสงคในการออก
ทําการประมง
ขึ้นคาน /ซอมบํารุง สถานที่.............................................................
อื่น ๆ..........................................................................................
พื้นที่ทําการประมง

1. อาวไทย

2. ทะเลอันดามัน

จํานวนวันที่กําหนด.............
วันที่ใชไปแลว.............
วันที่คงเหลือ.............

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

ชื่อทาเทียบเรือที่ประสงคจะเขา.……………………………………………….
ที่อยู..................................................................................................
วัน/เดือน/ป
/
/
เวลา
:
วัตถุประสงคในการเขา
ขึ้นสัตวนา้ํ ปริมาณสัตวน้ํารวม............................................กก.
จอดเรือ
รับบริการ น้ํา/น้ํามัน/น้ําแข็ง
ขึ้นคาน /ซอมบํารุง สถานที่.........................................................
อื่น ๆ.............................................................................................
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 : ...............................................................................................................................
ผลการตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
แจงออก (PO)

แจงเขา (PI)

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก

แจงตอศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ........................................................

แจงตอศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก ........................................................

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

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

PO
PI

(หมายเลขตอบรับการแจงออก)
(หมายเลขตอบรับการแจงเขา)

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

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

เขาเทียบทาเรือประมงที่ 3
ชือ่ ทาเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
/
/
วัน/เดือน/ป ที่คาดวาจะเขา .
วัตถุประสงคเพื่อ

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

เขาเทียบทาเรือประมงที่ 4
ชือ่ ทาเทียบเรือประมง...............................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่............ถนน........................ตําบล..........................อําเภอ.................................จังหวัด...........................................
/
/
วัน/เดือน/ป ที่คาดวาจะเขา .
วัตถุประสงคเพื่อ

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

หมายเหตุ : เจาของเรือประมง หมายถึง ผูมกี รรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง

แบบยื่นคํารอง
กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถนําเรือจอดที่ทาเทียบเรือประมง
เขียนที่..................................................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...................
1. รายละเอียดของผูยื่นคําขอ
1.1 ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………....
1.2 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยูเลขที.่ ...................หมูที่...............ถนน..................................................ตําบล..................................................
อําเภอ.........................................จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพท........................................
เลขทะเบียนเรือ
ขนาดเรือ...............................ตันกรอส
เลขที่ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย
1.3 ผูควบคุมเรือประมง ชื่อ : ................................. สกุล ............................... ระดับประกาศนียบัตร.........................
ชางเครื่อง ชือ่ : .................................. สกุล ............................... ระดับประกาศนียบัตร........................................
ผูดูแลบนเรือประมง 1 ชื่อ : ............................................สกุล...................................หนาที่................................
(ถามี) 2 ชื่อ : ............................................สกุล...................................หนาที่................................
1.4 ระบุพื้นที่บริเวณทาเทียบเรือประมง/พื้นที่จอดเรือ (ใหระบุจุดอางอิงที่ชัดเจนและพิกัดที่ถูกตอง)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………...................……………………………………………………………………….....
1.5 ระยะเวลาตั้งแตวันที่…………เดือน............…พ.ศ. ...............ถึงวันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............รวม............วัน

ลงชื่อ……………………………………………เจาของเรือ/ผูควบคุมเรือ
(…………………………………..…………)
2. เจาหนาที่ผูรับคํารอง
ลงชื่อ………………………………....…………...........เจาหนาทีผ่ ูรับคํารอง
(………………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………..……………
ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก...............................................................
หมายเหตุ : เจาของเรือ/ผูควบคุมเรือ เก็บเอกสารฉบับตัวจริง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใหแจงศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกทราบ
ศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกแจงใหศูนยเฝาระวังการทําการประมง (FMC) ทราบ และเก็บสําเนาเอกสารคํารองไวที่ศูนย
การแจงเขาทาเทียบเรือประมง ใหดําเนินการแจงไปพรอมกับการแจงออกในคราวเดียวกัน

แบบยื่นคําร้อง
ขอนําเรือประมงไปทดสอบเรือ
เขียนที่..................................................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...................
1. รายละเอียดของผู้ยื่นคําขอ
1.1. ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………………………....

1.2. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..................................................ตําบล..................................................
อําเภอ.........................................จังหวัด..............................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
เลขที่ทะเบียนเรือ
ขนาดเรือ...............................ตันกรอส
เลขที่ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์
1.3 ผู้ควบคุมเรือประมง ชื่อ : ............................... สกุล ............................... ระดับประกาศนียบัตร.........................
ช่างเครื่อง ชื่อ : ............................... สกุล ............................... ระดับประกาศนียบัตร........................................
จํานวนคนบนเรือทั้งหมด.................คน (ลูกเรือ,คนงาน,ผู้โดยสาร)
1.4 พืน้ ที่บริเวณที่ออกไปทดสอบเรือ (ให้ระบุจุดอ้างอิงที่ชัดเจน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………...................…ระยะเวลา………………………ชั่วโมง

ลงชื่อ……………………………………………เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ
(…………………………………..…………)
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
ลงชื่อ………………………………....…………...........เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(………………………………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………………..……………
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก...............................................................
หมายเหตุ : เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ เก็บเอกสารฉบับตัวจริง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกทราบ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกแจ้งให้ศูนย์เฝ้าระวังการทําการประมง (FMC) ทราบ และเก็บสําเนาเอกสารคําร้องไว้ที่ศูนย์
การแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมง ให้ดําเนินการแจ้งไปพร้อมกับการแจ้งออกในคราวเดียวกัน

แบบยื่นคําร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือแก้ไขท่าเทียบเรือประมงในการแจ้งเข้า (สําหรับเรือประมงในน่านน้ําไทย)
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ...............
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก.............................................................................
รายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูล
1. หมายเลขการแจ้งเข้า
2. เลขทะเบียนเรือ
3. รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข
3.1 วัตถุประสงค์ในการแจ้งเข้า.................................. (เดิม) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น.................................. (ใหม่)
3.2 ท่าเทียบเรือประมงในการแจ้งเข้า
ท่าเทียบเรือประมงที่ 1. ............................................... (เดิม)
ท่าเทียบเรือประมงที่ 2. .............................................. (เดิม) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น.............................................. (ใหม่)
วัน/เดือน/ปี

/

/

วัตถุประสงค์เพื่อ .................................................

ท่าเทียบเรือประมงที่ 3. .............................................. (เดิม) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น.............................................. (ใหม่)
วัน/เดือน/ปี

/

/

วัตถุประสงค์เพื่อ .................................................

ท่าเทียบเรือประมงที่ 4. .............................................. (เดิม) ขอเปลี่ยนแปลงเป็น.............................................. (ใหม่)
วัน/เดือน/ปี

/

/

วัตถุประสงค์เพื่อ .................................................

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

ลงชื่อ……………………………………………………...เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(………………………………………………………)
ตําแหน่ง…………………………………………………………

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ลําดับ
1

หน่วยงาน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด
๑.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ตราด

เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
อ.เมือง อ.แหลมงอบ และอ.เกาะช้าง
จ.ตราด

๑.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
แหลมงอบ

ทีต่ ั้ง

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

2

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
คลองใหญ่

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เลขที่ 5/5 ม. 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
23110

3

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จันทบุรี อ.นายายอาม อ.ท่าใหม่ อ. แหลมสิงห์ เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากน้ํา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
22130

4

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง

อ.เมือง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

๔.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ระยอง

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

๔.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
บ้านเพ

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

5

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง

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

6

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี
๖.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ชลบุรี

7

อ.เมือง อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง
อ.บางละมุง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
แสมสาร

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

๖.๓ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ศรีราชา

สํานักงานประมงอําเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรปราการ
๗.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก สมุทรปราการ

อ.พระสมุทรเจดีย์ อ.เมือง
สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ และ
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เลขที่ 666 ม. 6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

๗.2 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
คลองด่าน

เลขที่ 361/10 ม. 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10550

๗.3 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ฉะเชิงเทรา

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

-2ลําดับ
8

หน่วยงาน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรสาคร

เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ

ทีต่ ั้ง

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

๘.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก สมุทรสาคร

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

๘.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
เมืองสมุทรสาคร

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

9

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สมุทรสงคราม

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

10

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อ.เมือง อ.ท่ายาง
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
๑๐.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก เพชรบุรี

ม. 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

๑๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
ชะอํา

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

11

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปราณบุรี

อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี และ
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

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

๑๒

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ประจวบคีรีขันธ์

อ.เมือง อ.ทับสะแก และอ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

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

13

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
บางสะพาน

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

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

14

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร

อ.เมือง และอ.ปะทิว จ.ชุมพร

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

15

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
หลังสวน

อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน และ
อ.ละแม จ.ชุมพร

15.1 สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก หลังสวน

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

๑5.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ปากตะโก

ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

-3ลําดับ
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1๗

1๘

๑๙

2๐

21

หน่วยงาน

เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ

อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.กาษจนดิษฐ์
อ.ดอนสัก อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน
๑๖.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
จ.สุราษฎร์ธานี
เข้าออก สุราษฎร์ธานี

ทีต่ ั้ง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
สุราษฎร์ธานี

ถ.ปากน้ํา ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

๑๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ดอนสัก

บ้านพักประมงอําเภอดอนสัก ต.ดอนสัก
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐

๑๖.3 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เกาะสมุย

บ้านพักประมงอําเภอเกาะสมุย ม. ๓ ต.อ่างทอง
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
นครศรีธรรมราช

อ.สิชล และอ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช

๑๗.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก นครศรีธรรมราช

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

๑๗.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ท่าศาลา

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปากพนัง

อ.เมือง อ.ปากพนัง และอ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช

๑๘.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ปากพนัง

เลขที่ 147 ม. 4 ต.ปากพนังฝัง่ ตะวันตก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80370

๑๘.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมง
ส่วนหน้า หัวไทร

ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา

อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร
อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.เทพา
๑๙.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ จ.สงขลา
เข้าออก สงขลา

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

๑๙.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เมืองสงขลา

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี อ.หนองจิก อ.เมืองปัตตานี อ.ยะหริ่ง
อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น
๒๐.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
จ.ปัตตานี
เข้าออก ปัตตานี

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

๒๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า สายบุรี

บ้านพักประมงอําเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง

อ.เมืองระนอง อ.ละอุ่น อ.กะเปอร์
อ.กระบุรี อ.สุขสําราญ จ.ระนอง

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

-4ลําดับ
2๒

หน่วยงาน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา
๒๒.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก พังงา

เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
อ.ตะกั่วป่า อ.เกาะยาว และ
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

๒๒.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เกาะยาว
2๓

2๔

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภูเก็ต

ทีต่ ั้ง

เลขที่ ๖๑/๕ ม. ๕ ต.ลําแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา
82210
ท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมใหญ่ ต.พรุใน
อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000

อ.เมืองภูเก็ต อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

๒๓.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ภูเก็ต

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

๒๓.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เมืองภูเก็ต

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่
๒๔.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก กระบี่

อ.อ่าวลึก อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง
อ.เกาะลันตา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

๒๔.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า คลองท่อม

เลขที่ 188 ม. 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ม. 4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

2๕

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตรัง

อ.สิเกา อ.กันตัง อ.หาดสําราญ
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

26

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล

อ.เมือง และอ.ท่าแพ จ.สตูล

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

๒๖.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก สตูล

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

๒๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า เจ๊ะบิลัง

ม. 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000

27

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
นราธิวาส

อ.เมืองนราธิวาส อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส

28

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขนอม

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

อาคารสํานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
ชั้น 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

28.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ขนอม

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

28.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ท้องเนียน

โรงไฟฟ้าขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210

-5ลําดับ

หน่วยงาน

เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ

29

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คุระบุรี

อ.คุระบุรี จ.พังงา

๓0

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ปากบารา

อ.ละงู และอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

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

30.1 สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออก ปากบารา

อาคารท่าเรืออเนกประสงค์ ชั้น 2 ท่าเรือท่องเที่ยว
ปากบารา ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110

30.2 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้า ตูแตหรํา

ม. 12 ต.กําแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110

