
 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๑  (๓)  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้ง
การเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไป  และเจ้าของ
หรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสข้ึนไปที่ใช้เคร่ืองมือทําการประมงประเภทอวนลาก  
อวนล้อมจับ  และอวนครอบปลากะตัก  ซึ่งออกไปทําการประมงพาณิชย์  ต้องดําเนินการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ัง  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) แจ้งโดยตรงหรือโดยทางโทรสาร  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  ไปยังศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง  ให้แจ้งภายในระยะเวลาสิบสองชั่วโมง   
แต่ไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง  แล้วแต่กรณี 

ในการแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  กรณีที่เป็นเรือประมง
ที่ได้รับใบอนุญาตทําการประมงนอกน่านน้ําไทย  เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงต้องจัดส่งสําเนาแผนการ
ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือสําเนาแผนการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจําอยู่บนเรือประมงไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
ของการลงแรงประมงต่อปีทุกคร้ัง  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๓ ในกรณีที่เป็นการเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ขึ้นท่าเทียบเรือประมง  ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงส่งมอบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบันทึกการทําการประมง 
(๒) บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ  สําหรับคนประจําเรือซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๓) บัญชีรายชื่อและใบอนุญาตให้ทํางานตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว

สําหรับคนประจําเรือซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
(๔) สําเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจําเรือ 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจําอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  รวบรวมสําเนา
เอกสารหลักฐานตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรมประมงทุกสามสิบวัน 

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



ท่าที่คาดว่าจะเข้า 

 
 

พื้นที่ทําการประมง        อ่าวไทยตอนบน     อา่วไทยฝ่ังตะวันออก 
   อ่าวไทยตอนกลาง     อ่าวไทยตอนล่าง 
   อันดามัน     นอกน่านนํ้า ประเทศ               . 

ถ้าแจ้งออกต้องใส่ท่าที่คาดว่าจะแจ้งเรือเข้าด้วย 
เทียบท่าเทียบท่า 

เข้าท่า ออกท่า 
ทิ้งสมอ   ทิ้งสมอ

 

 (สําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) 
(สําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี)  

แบบฟอร์มการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรอืประมง (สําหรับเรือประมงไทย) 
 

ช่ือท่าเทียบเรือประมง                                       ที่อยู ่                                              จังหวัด    
                                                           
                                                             

       

    ช่ือท่าเทียบเรือประมง                         ที่อยู่                               จังหวัด                    
                                         
 
 
 
 

 
   
 

จํานวนวันทําการประมง (วัน/ป)ี........................... 
จํานวนวันทีท่ําการประมงไปแล้ว (วัน/ป)ี.............. 
คงเหลือวันทําการประมง (วัน/ปี).......................... 

 

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

ทะเบียนเรือ :          
ใบอนุญาตใช้้เรือหมดอายุ (วัน/เดือน/ปี) : ขนาด...........................ตันกรอส 
 

  /   /     

เคร่ืองหมายประจําเรือประมง : …………………………………………………………….. 
 

วัตถุประสงค ์     ทําการประมง           อื่นๆ เพื่อ 
                                 ขึ้นคาน/ซ่อมบํารุง        เดินทางไป  .................................................................. 
 

ใบอนุญาตทําการประมง  
 

ชนิดเครื่องมือทําการประมง : ………………………… 
 

สมุดบันทึกการทําการประมง  
ปริมาณสัตว์นํ้าที่จับได้รวม (กก./Kg.) : …………......….….

            

     /        
อุปกรณ์ประจําเรือ 
ระบบติดตามเรอื VMS  ยี่ห้อ ………………………………….รุ่น...............................หมายเลขเครือ่ง ..................................... 
วิทยุส่ือสาร VHF/FM  HF/CB  HF/SSB ความถี่......................................หมายเลขเครือ่ง ............................................. 
เบอร์์โทรศัพท์์ :................................................................................................................................................................. 
 

ผู้้ควบคุมเรือประมง  ชือ่ : .................................................................  สกุล ................................................................... 
 

หมายเลขบัตรประชาชน :   
 

เบอร์์โทรศัพท์์ : ......................................................ทีอ่ยู่ : ............................................................................................... 
             

 

เจ้าของเรือประมง    ชื่อ : ...............................................................  สกุล …………….…………………………………………….. 
 

หมายเลขบัตรประชาชน : 
 

เบอร์์โทรศัพท์์ : …………………………………………….. ที่อยู่ : .............................................................................................. 
             

 

                  หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก                                      เจ้าหน้าท่ีผู้ลงระบบ Fishing Info 
 

       ลงชื่อ....................................................................................             ลงชื่อ.................................................................................... 
              (..................................................................................)                     (.................................................................................) 
    ตําแหน่ง....................................................................................         ตําแหน่ง.................................................................................... 
         วันท่ี...................................................................................               วันท่ี................................................................................... 
 

 

  PO               
  PI              

วัน/เดือน/ปี      เวลา  

วัน/เดือน/ปี      เวลา  
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กลางอ่าวไทย 



 
 

 

 
 รายช่ือคนประจําเรือ สัญญาจ้าง

ลําดับ ช่ือ – สกุล อาย ุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว หน้าที่ในเรือ 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         

 

บันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :………………………………………………………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นน้ี เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ  …………………………………………………………… 
          (……………………………………………………….…) 

         เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือประมง 
/        /    

บันทึกข้อสังเกตของพนักงานเจ้าหน้าที่ :………………………………………………………………………………………………………….…….….. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : ให้เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือประมงหรือผู้แทน นําเอกสารนี้ไปย่ืนต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
               ภายในระยะเวลาสิบสองชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง 
 

               LR (สําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี). 

หน้าท่ี 2/3



 
 

 

 
 รายช่ือคนประจําเรือ สัญญาจ้าง

ลําดับ ช่ือ – สกุล อาย ุ เพศ สัญชาติ หมายเลขประจําตัว หน้าที่ในเรือ 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         

 

บันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคนประจําเรือ :…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 ขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นน้ี เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………... 
       (…………………………………………………….…) 
        เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือประมง 

/        /    
บันทึกข้อสังเกตของพนักงานเจ้าหน้าที่ :………………………………………………………………………………………………………………….….. 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : ให้เจ้าของเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือประมงหรือผู้แทน นําเอกสารนี้ไปย่ืนต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
               ภายในระยะเวลาสิบสองชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง

               LR (สําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี).   
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ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

ลําดับ หน่วยงาน ที่ตั้ง 

1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด 34 ม.8 ต.วังกระแจะ  อ.เมือง จ.ตราด  23000  

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

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

4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง สถานีวิทยุประมงชายฝั่ง 239/7 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ํา  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 

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

6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 

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

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

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

10 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี  หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม ต.ปากน้ํา อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110 

 



ลําดับ หน่วยงาน ที่ตั้ง 

11 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งปราณบุรี ต.ปากน้ําปราณ  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77220 

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

13 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพานน้อย  บ้านอ่าวยาง ม.3 ต.แม่รําพึง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 

14 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร  399/5  หมู่ที่ 8  ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร  86120 

15 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หลังสวน  เลขที่ 100  หมู่ที่ 6  ต.ปากน้ําหลังสวน อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86150   

16 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สุราษฎร์ธานี ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000  

17 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นครศรีธรรมราช  หมู่ที่ 3  ต.สิชล  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช  80130 

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

19 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสงขลา ถ.วิเชียรชม  ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา  90000 

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

21 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง  เลขที่ 174  ต.ปากน้ํา  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000  

22 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา  หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะสิมิลัน ต.ลําแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา  82120 
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ลําดับ หน่วยงาน ที่ตั้ง 

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

24 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่  188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  

25 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตรัง  เลขที่ 268/2  ถ.ตรังคภูมิ  อ.กันตัง  จ.ตรัง  92000 

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

27 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นราธิวาส  อาคารสํานักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 56/7 ถ.ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000  

28 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ฉะเชิงเทรา 99 หมู่ 1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 
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