
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง   

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘8  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  29  ธันวาคม  
พ.ศ.  2558 

ข้อ ๒ ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้นําเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ําออกไปขนถ่ายสัตว์น้ํา  ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ังด้วยวิธีการ
แจ้งโดยตรงหรือโดยทางโทรสาร  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

กรณีเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  
โดยใช้เรือประมงขนาดต่ํากว่าสามสิบตันกรอสลงมาอยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามวรรคแรกภายหลังจากพ้นกําหนดสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๓ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  ให้แจ้งภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง   
แต่ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในกรณีที่เป็นการเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง  ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงส่งมอบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ  สําหรับคนประจําเรือซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๒) บัญชีรายชื่อและใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว  

สําหรับคนประจําเรือซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย   
(๓) สําเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจําเรือ 
ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจําอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  รวบรวมสําเนา  

เอกสารหลักฐานตามข้อ  2  และข้อ  ๔  และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรมประมงทุกสามสิบวัน 
ข้อ ๖ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



ท่าที่จะเข้า 

พื้นที่ท ำกำรขนถ่ำย             1.อ่าวไทยฝั่งตะวนัออก       2.อา่วไทยตอนบน       3.อ่าวไทยตอนกลาง       4.อ่าวไทยตอนลา่ง    
                                      5.กลางอา่วไทย                6.อนัดามนัตอนบน       7.อันดามนัตอนล่าง        

   

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

วันที่.......................เวลา..................ที่อยู่..............................................   วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำ   

วัตถุประสงค์ในกำรออก                                   ขึ้นสัตว์น้้า ปริมาณสตัว์น้า้ที่ขึน้ท่า (กก./Kg.) : ………......….…. 
       ขนถ่ายสตัว์น้้า                                                                        จอดเรือ            รับบริการ น้้า/น้้ามัน/น้้าแข็ง                                             
       ขึ้นคาน /ซ่อมบ้ารุง  สถานที่............................................................            ขึ้นคาน /ซอ่มบ้ารุง สถานที่....................................................... 
       อื่น ๆ                                                                               อื่น ๆ ...........................................................................................       
 
 
             
                                                                                                  
 

 

 

 

      

 

    (ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) 
     (ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) 

      แบบฟอรมกำรแจงกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมง (ส ำหรับเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำในน่ำนน้ ำไทย) 
 

ส่วนที่ 1 ส ำหรับเจ้ำของหรือผู้ควบคุมเรือประมง 
 
         
                                                              
              

              :             ช่ือท่าที่คาดว่าจะเข้า.................................. 

                         
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 ส ำหรบัพนักงำนเจ้ำหน้ำที่         ผ่ำน        ไม่ผ่ำน                                        ผ่ำน         ไม่ผ่ำน 

 

 

  PO  
 

                 
  PI                   

 

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

เครื่องหมำยประจ ำเรือประมง : ……………………………………………………………..    ขนำดของเรือ : ............................. ตันกรอส 
ใบจดทะเบียนเรือขนถ่ำยสัตวน์้ ำหรือเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำ  

 

            
 

อุปกรณประจ ำเรือ 
ระบบติดตามเรอื VMS  ยี่หอ …………………………………..…….รนุ...............................................หมายเลขเครื่อง ..................................... 
วิทยุสื่อสาร VHF/FM  HF/CB  HF/SSB ความถี่..............................................................หมายเลขเครื่อง ............................................. 
เบอรโ์ทรศัพท์ :.............................................. 
 

ผูค้วบคุมเรือประมง  ชือ่ : ....................................................  สกุล ............................................................ นำยท้ำยเรือชั้น..................... 
 

             หมำยเลขบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง :   
 

เบอร์โทรศัพท ์: ......................................................ที่อยู่ : ............................................................................................... 
 

เจ้ำของเรือประมง    ชื่อ : ...............................................................  สกุล …………….…………………………………………….. 
 

             หมำยเลขบัตรประชำชน : 
 

เบอร์โทรศัพท ์: …………………………………………….. ที่อยู่ : .............................................................................................. 

                                 แจ้งออก (PO)                                                                 แจ้งเข้ำ (PI) 

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ผู้ตรวจกำรแจ้งเรือออก                                               พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจกำรแจ้งเรือเข้ำ   
ลงชื่อ..........................................................                                       ลงชื่อ............................................................. 

       (.........................................................)                                            (.............................................................) 
ต ำแหน่ง.......................................................                                  ต ำแหน่ง...............................................................  

    วันที่......................................................เวลำ.................................            วันที่......................................................เวลำ................................. 
(ประทับตรา)                                                                            (ประทับตรา) 

กำรแจ้งออก       วัน/เวลาแจ้ง......./.........../......... ...... : ......    กำรแจ้งเข้ำ       วัน/เวลาแจ้ง......./........../......... ...... : ...... 

หน้ำที่ 1/3 



 
 

 

 
 รำยชื่อคนประจ ำเรือ สัญญำจ้ำง 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำย ุ เพศ สัญชำติ หมำยเลขประจ ำตัว หน้ำที่ในเรือ มี ไม่มี 
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         

 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจ้าเรือ :………………………………………………………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ  …………………………………………………………… 
          (…………………………………………………….…) 
         เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือประมง 

/        /    
 

หมำยเหตุ : ใหเจาของเรือประมง/ผคูวบคุมเรือประมง หรือผูแทน น้าเอกสารนี้ไปยื่นตอศูนยควบคุมการแจงเรือเข้าออก 
               ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนการน าเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง 

  : เจ้าของเรือประมง หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง 

 

 

 

 

                   LR
.   
  

(ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่).   
  

หน้ำที่ 2/3 

 



 
 

 

 
 รำยชื่อคนประจ ำเรือ สัญญำจ้ำง 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล อำย ุ เพศ สัญชำติ หมำยเลขประจ ำตัว หน้ำที่ในเรือ มี ไม่มี 
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         

 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนประจ้าเรือ :…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………... 
       (…………………………………………………….…) 
        เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือประมง 

/        /    
 

หมำยเหตุ : ใหเจาของเรือประมง/ผคูวบคุมเรือประมง หรือผูแทน น้าเอกสารนี้ไปยื่นตอศูนยควบคุมการแจงเรือเข้าออก 
               ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงก่อนการน าเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง 

  : เจ้าของเรือประมง หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง

                   LR
.   
  

(ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่).   
  

หน้ำที่ 3/3 

 



รายชื่อศูนยค์วบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
 

ลําดบั หน่วยงาน ทีต่ั้ง 

1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด  

๑.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
      ตราด 

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

 ๑.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
      แหลมงอบ 

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 

2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คลองใหญ ่ ศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ช้ัน 4 ม. 4  
ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 

3 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จันทบุร ี สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจันทบุรี เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากนํ้า 
อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบุรี  22130 

4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง  

๔.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      ระยอง 

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

๔.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า บ้านเพ อาคารเคร่ืองมือประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 

5 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประแสร์ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งประแสร์ ม.3 ต.ปากนํ้าประแสร์ อ.แกลง 
จ.ระยอง 21170 

6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี   

๖.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      ชลบุรี  

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
20250 

๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

๖.๓ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ศรีราชา สถานีวิทยุประมงชายฝั่งศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

7 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรปราการ   

๗.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      สมทุรปราการ 

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสมุทรปราการ เลขที่ 666 หมู่ที ่6  
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10280 

๗.2 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
      คลองด่าน 

ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 



- 2 - 
�

ลําดบั หน่วยงาน ทีต่ั้ง 

8 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสาคร   

๘.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      สมทุรสาคร 

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

๘.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
      เมืองสมุทรสาคร 

ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมทุรสาคร 74000 

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

10 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี   

๑๐.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        เพชรบุร ี 

หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม ต.ปากนํ้า  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 

๑๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ชะอํา เลขที ่26/15 ถ.คลองเทียน ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
76210 

11 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.ปากนํ้าปราณ 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 

๑๒ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลอ่าวน้อย ถ.สวนสน ต.อ่าวน้อย 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 

13 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพานน้อย  บ้านอ่าวยาง ม.3 ต.แม่รําพึง อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์77170 

14 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งชุมพร เลขท่ี 399/5 หมู่ที ่8  
ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 

15 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หลังสวน   

15.1 สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  
        หลังสวน 

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

๑5.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        ปากตะโก 

ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐ 
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16 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สุราษฎร์ธานี  

๑๖.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
        สุราษฎร์ธานี 

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

๑๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        ดอนสัก 

บ้านพักประมงอําเภอดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐ 

1๗ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นครศรีธรรมราช   

๑๗.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
         นครศรีธรรมราช  

หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะถ้ํา หมูท่ี่ 3 ต.สิชล อ.สิชล 
จ.นครศรีธรรมราช 80130 

๑๗.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
         ท่าศาลา 

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

1๘ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากพนัง   

 ๑๘.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        ปากพนัง 

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งปากพนัง เลขที่ 147 หมู่ที ่4 
ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 80140 

 ๑๘.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        หัวไทร 

ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐ 

๑๙ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา   

๑๙.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        สงขลา  

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

๑๙.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        เมืองสงขลา 

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

2๐ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี   

๒๐.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        ปัตตานี  

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

๒๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        สายบุรี 

บ้านพักประมงอําเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี 94110 
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21 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งระนอง เลขที่ 174 ม.๑  
ถ.สะพานปลา ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

2๒ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา   

๒๒.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        พังงา  

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน 
เลขที ่๖๑/๕ ม.๕ ต.ลําแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา 82120 

๒๒.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        เกาะยาว 

ท่าเทียบเรือแหลมใหญ ่ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000 

2๓ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภูเก็ต  

๒๓.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        ภูเก็ต 

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

๒๓.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
        เมืองภูเก็ต 

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000 

2๔ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบ่ี   

๒๔.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        กระบ่ี 

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

๒๔.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า    
        คลองทอ่ม 

ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81170 

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

26 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล   

๒๖.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        สตูล  

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

๒๖.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        เจ๊ะบิลัง 

ต.เจ๊ะบิลัง อ.ละงู จ.สตูล 91110 

27 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นราธิวาส  อาคารสํานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 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 
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29 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเกาะสมุย บ้านพักประมงอําเภอเกาะสมุย ม.๓ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐ 

๓๐ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขนอม  

๓๐.๑ สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        ขนอม 

เลขที่ ๑ หมู่. ๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
๘๐๒๑๐ 

๓๐.๒ สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
         ท้องเนียน 

บริเวณโรงไฟฟ้าขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
80210 

๓๑ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คุระบุรี เลขที ่๔๐๐/๕ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.ครุะ อ.ครุะบุรี จ.พังงา 
๘๒๑๕๐ 

๓๒ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากบารา  

32.1 สํานักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        ปากบารา 

อาคารท่าเรืออเนกประสงค์ ช้ัน 2 ท่าเรือท่องเท่ียวปากบารา 
ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 91110 

32.2 สํานักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        ตูแตหราํ 

ม.12 ต.กําแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110 

�


