เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ของเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยกรมประมงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมประมงอันทาให้ภารกิจตลอดจน
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงเปลี่ยนแปลงไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวั น ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดั ง นั น
เพื่อกาหนดหน่วยงานในการดาเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์นาหรือเรือเก็บรักษาสัตว์นา พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ มี
การปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมประมงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘๘ (๓) แห่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกรายชื่อศูน ย์ควบคุมการแจ้ งเรือเข้าออกท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการแจ้ ง การเข้ า ออกท่ า เที ย บเรื อ ประมงของเรื อ ขนถ่ า ยสั ต ว์ น า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์นา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้รายชื่อ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ที่กาหนดท้ายประกาศนีแทน
ข้อ 2 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
มีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ลาดับ
1

2

ศูนย์

ที่ตั้ง

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าคลองด่าน

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรปราการ
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3
(กรุงเทพมหานคร)

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

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าแสมสาร

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าศรีราชา

สานักงานประมงอาเภอศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชลบุรี
ด่านตรวจประมงชลบุรี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3
(กรุงเทพมหานคร)

ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

3

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกจันทบุรี
เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากน้า อ.แหลมสิงห์
ด่านตรวจประมงจันทบุรี
จ.จันทบุรี 22130
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

4

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าแหลมงอบ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตราด
ด่านตรวจประมงตราด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งหมด และ อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งหมด

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 อ. เขาสมิง อ.เมืองตราด อ.แหลมงอบ
อ.เกาะกูด และ อ.เกาะช้าง
เลขที่ 34 ม. 8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000

5

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่
ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก
ด่านตรวจประมงตราด
ชั้น 3 ม.4 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) 23110

6

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าบ้านเพ

อ.คลองใหญ่

อาคารเครื่องมือประมง ศูนย์วิจยั และพัฒนา อ.เมืองระยอง และ อ.บ้านฉาง
ประมงทะเลระยอง เลขที่ 2 ม. 2 ต.เพ
อ.เมือง จ.ระยอง 21160

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง
เลขที่ 239/7 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้า
ด่านตรวจประมงระยอง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)
7

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์
50/5 ม. 3 ต.ปากน้ากระแส อ.แกลง
ด่านตรวจประมงระยอง
จ.ระยอง 21170
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

อ.แกลง

-2ลาดับ
8

ศูนย์

ที่ตั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสมุทรสาคร

1024 อาคารสะพานปลา ถ.วิเชียรโชฎก
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสาคร
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5
(สมุทรสาคร)

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

9

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงคราม
ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5
(สมุทรสาคร)

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

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งหมด

10

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6
(ประจวบคีรีขันธ์)

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

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
อ.ทับสะแก และ อ.กุยบุรี

11

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปราณบุรี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6
(ประจวบคีรีขันธ์)

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

อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี และ
อ.สามร้อยยอด

12

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกบางสะพาน
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6
(ประจวบคีรีขันธ์)

611/1 ม.5 ต.แม่ราพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย

13

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกชุมพร
ด่านตรวจประมงชุมพร
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6
(ประจวบคีรีขันธ์)

เลขที่ 399/5 ม. 8 ต.ปากน้า อ.เมืองชุมพร อ.เมืองชุมพร และ อ.ปะทิว
จ.ชุมพร 86120

14

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าปากตะโก

ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหลังสวน
ด่านตรวจประมงชุมพร
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6
(ประจวบคีรีขันธ์)

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

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอา

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพชรบุรี
ด่านตรวจประมงเพชรบุรี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6
(ประจวบคีรีขันธ์)

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

15

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งหมด

อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน
และ อ.ละแม

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด

-3ลาดับ
16

ศูนย์

ที่ตั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าดอนสัก

ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
๘๔๒๒๐

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเกาะสมุย

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสุราษฎร์ธานี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7
(สุราษฎร์ธานี)

ถ.ปากน้า ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา

อาคารตลาดกลางสัตว์น้า ม. 5 ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช
ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7
(สุราษฎร์ธานี)

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

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร

เลขที่ 302/2 ม. 3 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง
ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7
(สุราษฎร์ธานี)

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

19

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม
ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7
(สุราษฎร์ธานี)

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

อ.ขนอม

20

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา

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

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา ทั้งหมด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนราธิวาส
ด่านตรวจประมงนราธิวาส
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

อาคารสานักงานท่าเทียบเรือประมง
นราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส 96000

17

18

21

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งหมด

อ.สิชล และ อ.ท่าศาลา

อ.เมืองนครศรีธรรมราช
อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดนราธิวาส
ทั้งหมด

-4ลาดับ
22

ศูนย์

ที่ตั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี

26/2 ถ.กะลาพอ อ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี 94110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปัตตานี
ด่านตรวจประมงปัตตานี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

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

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลัง

ม. 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

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

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าตูแตหรา

ม. 12 ต.กาแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล
91110

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

อาคารท่าเรืออเนกประสงค์ ชั้น 2 ท่าเรือ
ปากบารา ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล 91110

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าคลองท่อม

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

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่
ด่านตรวจประมงกระบี่
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

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

26

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตรัง
ด่านตรวจประมงตรัง
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

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

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง ทั้งหมด

27

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเกาะยาว

ท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมใหญ่ ต.พรุใน
อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000

อ.เมืองพังงา อ.ทับปูด อ.ตะกั่วป่า
อ.ตะกั่วทุ่ง อ.เกาะยาว
และ อ.ท้ายเหมือง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

เลขที่ ๖๑/๕ ม. ๕ ต.ลาแก่น อ.ท้ายเหมือง
จ.พังงา 82210

28

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคุระบุรี
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

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

อ.คุระบุรี

29

จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองภูเก็ต

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต
ด่านตรวจประมงภูเก็ต
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

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

23

24

25

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด

อ.เมืองสตูล และ อ.ท่าแพ

อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้า

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ ทั้งหมด

-5ลาดับ

ศูนย์

ที่ตั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

30

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง
ด่านตรวจประมงระนอง
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

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

อ.ชายฝั่งทะเลจังหวัดระนอง ทั้งหมด

