
 หน้า   ๓๕ 
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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดรายการ  และวิธีการในการบันทึกข้อมูล  เก่ียวกับเรือประมง 

ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง 

  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  85  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  2558  
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดรายการ  วิธีการในการบันทึกข้อมูล  และระยะเวลา

การเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา  พ.ศ.  2558   
ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

(2) ประกาศกรมประมง  เร่ือง  กําหนดรายการ  วิธีการในการบันทึกข้อมูล  และระยะเวลา
การเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ  หรือนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
ขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2559  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 

ข้อ 2 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  และท่าเทียบ
เรือประมงที่มีการซื้อขายสัตว์น้ําส่งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ําแปรรูป  ตามรายชื่อท่าเทียบเรือประมง
ท้ายประกาศนี้  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ํา
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมประมง  http://traceability.fisheries.go.th/tds/  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 3 ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมง
ที่นอกเหนือตามข้อ  2  บันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ผ่านระบบการรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง  http://traceability.fisheries.go.th/tds/  ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 4 ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาที่เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา
ตามข้อ  2  และข้อ  3  ต้องบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  
นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงผ่านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง
ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาดังกล่าวบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมง 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง   
ตามแบบท้ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสาร  จนกว่าจะบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมงผ่านระบบการรายงาน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง 

ข้อ 5 กรณีเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาไม่สามารถดําเนินการ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  2  และข้อ  3  ให้ย่ืนขอผ่อนผันระยะเวลาการปฏิบัติเป็นการชั่วคราว  โดยอ้าง
เหตุผลความจําเป็น  ก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่กําหนดในข้อ  2  และข้อ  3  แล้วแต่กรณี  ซึ่งอธิบดีมีอํานาจ 
ผ่อนผันเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจําเป็น  ทั้งนี้  ระยะเวลาที่จะให้การผ่อนผันต้องไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่ครบกําหนดเวลาตามข้อ  2  หรือข้อ  3 

ในระหว่างเวลารอการกําหนดระยะเวลาที่จะให้การผ่อนผันจากอธิบดี  และภายในระยะเวลา 
ที่มีการผ่อนผัน  ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเรือประมง 
ที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ  ขนถ่ายสัตว์น้ํา  นําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือประมง   
ตามแบบท้ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสารเป็นการชั่วคราว 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
1 592302080006 สิริชัย 75 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
2 592302080001 ป.เกษมศิริ 274 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
3 592305080001 สะพานปลาเฉลิมพล 142/3 ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
4 592302080004 กัลปังหา 86 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
5 592302080005 ท่าเทียบเรือชลาลัย 245 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
6 592206080001 สิงห์อ านวย                        

(โดยนางอานัญญา ภาคเจริญ)
7/16 ม.1 ต.ปากน  าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

7 592206080002 สิงห์อ านวย (โรงน  าแข็ง) 7/1 ม.1 ต.ปากน  าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
8 592101080035 พรวารี (ต๋ี) 35/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
9 592101080024 เจ้ต๋ิมก้นปึก 262/1 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

10 592101080053 กังวาล 95/2 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
11 592101080028 ศักด์ิสุวรรณ 236 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
12 592101080039 สหกรณ์ (เทศบาล ต.บ้านเพ) ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
13 592101080033 พรวารี (ปู้) 27 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
14 592101080006 โชควารี 135/3 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
15 592101080031 สิงหนาท 2/8 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
16 592101080022 ตราช่ัง 15/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
17 592101080004 ทรัพย์สมุทร 155/3 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
18 592101080037 เกรียงไกร 64/2 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
19 592101080029 ศรีสมุทร 42/4 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20 592101080002 อิศรา 36 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21 592101080012 ปลาวิเศษ 47/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
22 592101080009 แสงอุทัย 85/3 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
23 592101080005 PMC 99/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
24 592101080008 วินิต 83 ต.ปากน  า อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
25 592101080014 โชคท าดี 2/24 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
26 592101080032 เอกมารีน 2/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
27 592101080040 โชคกฤษดา ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
28 592103080003 ขวัญเจริญ 196/1 ม.2 ต.ปากน  ากระแส อ.แกลง จ.ระยอง
29 592101080020 ประสิทธิผล 95/2 ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
30 592101080013 ปลาวิเศษ 2 (ซาบะ) 119/1 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
31 592009080006 สะพานปลาสัตหีบ 0001/5 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หรือน้ำสัตว์น้้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ำข้ึนท่ำเทียบเรือประมงของเจ้ำของท่ำเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560

รำยช่ือท่ำเทียบเรือประมงท้ำยประกำศกรมประมง 
เร่ือง ก้ำหนดรำยกำร และวิธีกำรในกำรบันทึกข้อมูล เก่ียวกับเรือประมงท่ีเข้ำใช้บริกำรจอดเรือขนถ่ำยสัตว์น้้ำ 

ลงวันท่ี 8 กันยำยน  พ.ศ. 2560

หน้าท่ี 1 จาก 8



ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
32 592009080008 สะพานปลาพรสถิตย์ เจริญโภชน์ 54/2 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
33 592009080015 สะพานปลาป้าแคลง 111/2 ม.3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
34 592009080007 สะพานปลาสร้อยทองค า 20/11 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
35 592009080013 สะพานปลาภิรมย์ 59/5 ม.3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
36 592009080012 สะพานปลาสุวิทย์การประมง 80/3 ม.3 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
37 592009080009 โชครัตนปรีดา 53/10 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
38 592009080010 สะพานปลาวราสินธ์ 69 ม.1 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
39 592009080004 สะพานปลาคณาศรีนุวัติ 7/12 ม.2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
40 591000080002 สะพานปลาสมุทรปราการ  340 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
41 591102080007 ท่าไทยรุ่งโรจน์ 81 ม.8 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
42 591101080001 เจ้าพระยากิจประมง 249 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
43 591105080001 สามพราน 59/6 ม.3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
44 591102080005 แพปลาเจริญสิน 118/2 ม.6 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
45 591102080011 ท่าเทียบเรือไทยรุ่งทิพย์ 92/4 ม.6 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
46 591102080001 แพปลา น.ชัยมงคล 119/3 ม.10 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
47 591102080006 แพปลาเทียนชัย 84/1 ม.8 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
48 597401080154 ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลนคร

สมุทรสาคร
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

49 597401080007 แสงทอง 84/1 ม.7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
50 597401080010 วี.เอส.ไอ.ยูเน่ียนไทย 980/5 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
51 597401080004 พรพีรพัฒน์ 14/13 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
52 597401080016 ศุภชาติ 64/9 ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
53 591000080003 องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร 1024 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
54 597501080002 นายปริญญา โยชนัง 204/1 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
55 597501080003 ไทยเจริญแม่กลอง 89 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
56 597501080001 ท่าขันติชัย 203 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
57 597501080009 ท่าเทียบเรือโรงน  าแข็งสหะ 206 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
58 597501080011 ท่าเทียบเรือโรงน  าแข็งวายุบุตร 282 ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
59 597501080018 เช่ียวชาญชัย 61 ม.1 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
60 607607080007 บ้านเรือสินสาธิต 33 ม.1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
61 597607080097 โชคพรหมสินธ์ุชัย 33/3 ม.1 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
62 597607080056 เทพนที 45/3 ม.3 ต.แหลมผักเบี ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
63 597607080090 อ านาจอุตสาหะ1 164/1 ม.8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
64 597607080049 วงศ์ทองมงคลชัย1 102 ม.4 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
65 597604080003 แพปลาหงษ์ทอง 77 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
66 597607080106 ท่าเทียบเรือแหลมผักเบี ย ม.1 ต.แหลมผักเบี ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
67 597604080002 แพปลาธารทิพย์ 199/21 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
68 597607080034 สหกรณ์การประมงบ้านแหลม 72/1 ม.8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
69 597604080004 แพส่ีพ่ีน้อง 2 ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี
70 597706080008 แพช้างแดง 23/8 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
71 597706080018 แพรัศมี 23/23 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
72 597706080011 แพสมบัติ 185/1 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
73 597706080022 แพจ าเนียร 300 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
74 597706080012 แพปลาทูทอง 1 543 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
75 597706080004 แพเทพประสิทธ์ิ 23/2 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
76 597706080014 แพดวงดาว ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
77 597706080001 แพโสภา ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
78 597706080002 แพเจ้บี 322 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
79 597706080019 ธนโชค 22/3 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
80 597706080015 แพปลาจ๋า 555/5 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
81 597706080024 สะพานท่าเทียบเรือเทศบาล2 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
82 597706080006 แพวาสนา 160/13 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
83 597706080010 แพเฮียเอ๊ย 55/5 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
84 597703080001 ท่าเทียบเรือนางนันทา พงษ์ไพบูลย์ ม.3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
85 597706080003 แพสิทธิชัย 546/3 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
86 597706080007 แพปลาสมนึก 55/8 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
87 597706080013 พรวารินทร์ ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
88 597706080020 แพบุญตา 236/2 ม.2 ต.ปากน  าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
89 597701080004 เจริญลาภ 4 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
90 597701080003 ท่าเทียบเรือประมงคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
91 597704080002 แพซุ่งก่ี ม.2 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
92 597701080002 แพป้าฮวย 108 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
93 597704080001 ซุ่นฮวด (แพ 25) ม.2 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
94 598604080005 สุริยา 229 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
95 598604080017 ป.เอกสมุทรชัย 175 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
96 598604080004 ประหยัดสินชัย 769 ม.3 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
97 598604080019 แพเจ้หมู 45 ม.3 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
98 598604080011 กันตังธนาพรจ ากัด 75 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
99 598601080033 แพพ่ีเหลียว 154/5 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

100 598604080006 สมบูรณ์ทรัพย์ 491 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
101 598601080020 แพบุญเจิด 149/9 ม.9 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
102 598603080008 ท่าเทียบเรือคลองบางสน ม.1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
103 598604080025 ศ.เด่นวารี 225 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
104 598604080029 ยกเข่ง 225/2 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
105 598604080003 พูลสิน 578 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
106 598601080007 แพพรเพชร 19/10 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
107 598601080019 แพปลานวรัตน์ 174 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
108 598601080017 แพพรบัวพ่ึง 142/6 ม.9 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
109 598604080009 ส.รัตนชัย 57 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
110 598601080006 แพปลาสามารถวัฒนา 6/36 ม.3 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
111 598604080015 โชคปฐมพงค์ 580 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
112 598601080009 แพมานะพานิช 28 ม.7 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
113 598601080030 แพปลาธนาโชค 20 ม.7 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
114 598601080011 แพแสงประทีป 71 ม.3 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
115 598601080002 แพโยธิน 340 ม.9 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
116 598604080016 แพปลาอวยพร 631 ม.3 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
117 598601080014 แพปลารุ่งเรืองปลาป่น 170 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
118 598601080026 แพวิเชียรวัฒน์ 142/1 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
119 598601080029 แพโชคทอง 43/2 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
120 608601080001 พรมานะชัย 137 ม.2 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
121 598604080002 พรจันทร์ 200 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
122 598601080013 แพปลาพรไพโรจน์ 71-2 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
123 598601080008 แพ ส.วัชรพล2 60/67 ม.3 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
124 598601080024 แพปลาป่นสยาม 174 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
125 598601080005 แพเจ๊ปุ๊ 188/4 ม.2 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
126 598601080027 แพตั งไฮ้ลิ ม 165 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
127 598603080006 ท่าเทียบเรืออ่าวสะพลี ม.5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
128 608601080002 แพ อ.อาริยา 114 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
129 598604080026 ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 524 ม.1 ต.ปากน  า อ.หลังสวน จ.ชุมพร
130 598601080035 ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 400 ม.8 ต.ปากน  า อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
131 598404080001 โชควรพจน์ 77/4 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
132 598401080003 เพชรพิกุล 23 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
133 598404080002 โชคสุดารัตน์ ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
134 598403080011 แพด า 102 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
135 598403080009 แพฐิติ(ผู้ใหญ่ช้าง) 92/1 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
136 598401080002 โรงน  าแข็งสินสุรีย์การประมง 105/5 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
137 598403080005 แพศักด์ิชัยเจริญ 30/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
138 598401080010 แพอาคม จ ากัด 123/1 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
139 598403080004 หจก.ล้อมเพชร 108 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
140 598401080014 ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 3/1 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
141 598403080003 แพปลาโกเข่ง 36/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
210 599101080006 แพไทจิ นฮวด 200 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
211 599101080005 แพวรพันธ์ 231 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
212 599101080001 สยามนาวี 499 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
213 599105080005 แพปลาวินัย 1299 ม.2 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล
214 599101080007 ท่าเทียบเรือประมงสตูล 116 ม.3 ต.ต ามะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
215 599105080001 แพปลาณรงค์ชัย 322 ม.2 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล
216 599105080010 แพเกียรติเจริญชัย 117 ม.12 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล
217 599202080002 หจก.ทวีลาภการประมง 61 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
218 599202080020 แพโกเซ๊ีย 111 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
219 599202080021 แพถนอมวงศ์ 10/4 ม.2 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
220 599202080010 แพปลาปรีชาสมุทร 2/3 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
221 599202080007 แพปลาวรพันธ์ุ 32/50 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
222 599202080001 แพหาญโชคสมุทร 119 ม.2 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
223 599202080005 แพปลาบุญลาภ 101 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
224 599202080008 หจก.ว.สุภาพรกันตัง 75,77,79 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
225 599202080003 หจก.ลิ มเดือนอุดมชัย 99-101 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
226 599202080006 หจก.จ.มนต์ชัย 208/1 ม.4 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
227 599202080009 บริษัท เจดีพี จ ากัด 25/3 ม.4 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
228 609202080001 แพอ๋องสถาพร 130 ม.2 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
229 599202080015 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรม

ปลาป่นกันตัง
ม.5 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง

230 599202080016 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีลาภการประมง 61 ม.4 ต.บ่อน  าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
231 609202080002 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กันตัง เคเอสซี 156/1 ม.4 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
232 598104080001 บ่อม่วงการประมง 109 ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี
233 598101080005 แพปลาคลองม่วง 296 ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
234 598101080003 แพโกเต็ก 4 ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
235 598101080002 แพพีระศักด์ิ 13/1 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
236 598101080001 แพปลาโกหวง 108 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
237 598101080004 ท่าเรือน  าลึก ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี
238 598301080005 หจก.ปลาป่นสินไพบูลย์ชัย 62/1 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
239 598301080003 แพปลาโชคทวีภูเก็ต ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
240 598301080007 แพชัยทวีกิจ 64/183 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
241 598301080002 แพแสงอรุณภูเก็ต 63/77 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
242 598301080004 แพปลาสินไพบูลย์ชัย 60/59 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
243 598301080001 แพ ป.พิชัยนาวา 60/18 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
244 598301080011 ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 2/8 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
245 598205080001 แพปลา ส.ธนาพร 5/2 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
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ล ำดับ เลขท่ีใบอนุญำต ช่ือท่ำเทียบเรือประมง ท่ีต้ัง
246 598205080003 แพปลา ขวัญดาว 5/11 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
247 598208080003 แพปลา ป.ดวงทวีพร 2 95 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
248 598205080002 แพปลา วิรัตน์ซีฟู้ด 12/11 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
249 598205080006 แพปลา โชคกาญจนา 5/5 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
250 598208080002 แพปลา ป.ยอดดวงพร 60/14 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
251 598205080009 แพปลา วินัยสมุทร 41/3 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
252 598208080001 แพปลา ป.พิชัยทับละมุ 62/25 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
253 598206080003 แพเจริญสิน 139/132 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
254 598206080001 แพปลาชาลี 139/143 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
255 598208080005 แพปลา ป.ดวงทวีพร 1 60/4 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
256 598206080008 แพราชาการประมง 139/131 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
257 598206080002 แพปลา ส.ลาภแสงอรุณ 139/137 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
258 598208080007 โรงน  าแข็ง ช.โชคบุญชู 78/100 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
259 598206080006 แพปลาจิตรจ านงค์ 353 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
260 598208080006 แพปลา ช.โชคบุญชู 78/100 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
261 598208080004 แพปลา ป.ดวงทวีพร 78/155 ม.5 ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
262 598206080004 แพองค์การฯ 105 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
263 598206080009 แพปลาเหมือนฝัน 140/81 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
264 598206080005 แพปลา ป.ทรงพล 139/148 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
265 598205080007 แพปลา กันยา 5/1 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา
266 598206080010 แพนัทธพล 139/149 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
267 598501080070 แพกิจอนันต์ 123/10 ม.5 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
268 598501080031 แพวาสนาอดิศร 89/235 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
269 598501080006 แสนสดใส 162 ม.5 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
270 598501080050 แพโชคพรชัย 89/313 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
271 598501080012 แพ ช.เดชสมุทร 89/234 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
272 598501080068 ท่าเทียบเรือประมงระนอง ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
273 598501080040 แพกันตังธนาพร 89/62 ม.1 ต.ปากน  า อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
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หนาท่ี 1 

แบบบันทึกขอมูลเรือประมงท่ีเขามาใชบริการจอดเรือ ขนถายสัตวน้ํา นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

ข้ึนทาเทียบเรือประมง (Landing Declaration) 

วันท่ี:      

เลขท่ี:      

จังหวัด      

ชื่อทาเทียบเรือประมง/แพปลา: อําเภอ: 

เลขท่ีใบจดทะเบียนเปนทาเทียบเรือประมง: 
 

 

เรือขนถาย 

ชื่อเรือขนถาย:   เลขทะเบียนเรือขนถาย:   เครื่องหมายประจําเรือขนถาย: 

วันท่ี/เวลา Port-out:   วันท่ี/เวลา Port-in:   เลขท่ีใบแจงเขาทา: 

เรือประมง 

ชื่อเรือประมง:   เลขทะเบียนเรือประมง:   เครื่องหมายประจําเรือประมง: 

วันท่ี/เวลา Port-out:   วันท่ี/เวลา Port-in:   เลขท่ีใบแจงเขาทา: 

ขอมูลการข้ึนทา 

 วันท่ีเริ่มตนการนําสัตวน้ําข้ึนทา:   เวลาเริ่มตนการนําสัตวน้ําข้ึนทา: 

 วันท่ีสิ้นสุดการนําสัตวน้ําข้ึนทา:   เวลาสิ้นสุดการนําสัตวน้ําข้ึนทา: 

 ปริมาณสัตวน้ํารวม: กิโลกรัม 

ชนิดสัตวน้ําท่ีขนผานทา 

ลําดับ ชนิด ปริมาณ  ลําดับ ชนิด ปริมาณ 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 

เจาหนาท่ีทาเทียบเรือประมง 



หนาท่ี 2 

 

ชนิดสัตวน้ําท่ีขนผานทา 

ลําดับ ชนิด ปริมาณ  ลําดับ ชนิด ปริมาณ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

ลงชื่อ…………………………………………………….. 

เจาหนาท่ีทาเทียบเรือประมง 



หนาท่ี 3 

แบบสรุปรายวัน 

บันทึกขอมูลเรือประมงท่ีเขามาใชบริการจอดเรือ ขนถายสัตวน้ํา นําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

ข้ึนทาเทียบเรือประมง 

วันท่ี:      

เลขท่ี:      

ชื่อทาเทียบเรือประมง/แพปลา: อําเภอ:  จังหวัด: 

เลขท่ีใบจดทะเบียนเปนทาเทียบเรือประมง: 
 

ลําดับท่ี ชื่อเรือประมง เลขทะเบียนเรือ ขนาด 

ตันกรอส 

เลขท่ี PI เวลาเทียบทา น้ําหนัก 

สัตวน้ํารวม 

ท่ีขนผานทา 

เขาทา สิ้นสุดการนํา

สัตวน้ําข้ึนทา 

ออกทา 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
ลงชื่อ…………………………………………………….. 

เจาหนาท่ีทาเทียบเรือประมง 

 


