
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๘ 

เร่ือง  กําหนดท่าเรือ  หรือแพปลา  ให้เรือประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น   
ตลอดจนยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง   

ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง   
ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร 

ออกจากท่าเรือ  หรือเข้าจอดเรือ 
 

 

ตามท่ีได้มีประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ฉบับที่  ๔/๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เร่ือง  กําหนดท่าเรือ  หรือแพปลา  ให้เรือประมง  เรือบรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น  ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา
ที่ได้จากยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง  ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจาก
น่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร  ออกจากท่าเรือ  หรือเข้าจอดเรือ  นั้น  เพื่อให้
การควบคุม  การเข้าออกของเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  ตลอดจนยานพาหนะทางนํ้า
ทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาด 
ที่ใช้ทําการประมง  ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เร่ือง  การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายฉบับที่  ๔/๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เร่ือง  กําหนดท่าเรือ  หรือแพปลา  ให้เรือประมง  เรือบรรทุกสินค้า 
ประมงห้องเย็น  ตลอดจนยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา  
ที่ได้จากยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมงออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจาก
น่านน้ําต่างประเทศหรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร  ออกจากท่าเรือ  หรือเข้าจอดเรือ   

ข้อ ๒ ให้ผู้ที่ประสงค์จะนําเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  ตลอดจน
ยานพาหนะทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดท่ีใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ําที่ได้จากยานพาหนะ
ทางน้ําทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ทําการประมง  ออกนอกน่านน้ําไทยหรือเดินทางมาจากน่านน้ําต่างประเทศ
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หรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องออกจากท่าเรือ  หรือเข้าจอดเรือ  ณ  ท่าเรือหรือแพปลาตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๓ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเรือเอก  ณะ  อารีนิจ 

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 



๑ 

บัญชีรายชือ่ทา่เทียบเรือประมง เรือขนส่งสนิค้าสัตว์นํ้า ตา่งประเทศ 
แนบท้ายประกาศ ศปมผ. ฉบับท่ี  ๑๖/๒๕๕๘ 

ท่าเทียบเรือ ที่ต้ัง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
๑. ท่าเรือกรุงเทพ ถนนท่าเรือ คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

๒. ท่าเรือหมายเลข ๔๑ บริษัท โกดังไทยฟ้า จํากัด ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๓. ท่าเรือหมายเลข ๓๓ บริษัท เคดับบลิวซี  
โลจสิตกิส์ จํากัด 

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๔. ท่าเรือหมายเลข 27A  องค์การคลังสินค้า  ถนนราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จังหวัดชลบุร ี
๑. ท่าเรือนํ้าลกึแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

๒. สยามซีพอร์ต เทอร์มินอล ๑๓๑/๑ หมู่ ๑ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

๓. ท่าเรือ บ.ศรีราชาฮาร์เบอร์ จก.สทบ. ๓๑/๔ หมู่ ๔ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

จังหวัดตราด 
๑. ท่าเรือบ้านหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

๒. ท่าเรือชลาลัย ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

๓. ท่าเรือกัลปังหา ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

๔. ท่าเรือ ป. เกษมศิริ ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

จังหวัดนราธวิาส 
๑. ท่าเรือประมงนราธิวาส ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

๒. ท่าเทียบเรอืประมงนายสุพัตร สนัุนทคันธรส ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

๓. ท่าเทียบเรอืบริษัทตากใบแปซิฟิค ตําบลเจ๊ะเห อาํเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดปัตตานี 
๑. ท่าเทียบเรอืประมงปัตตานี ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อาํเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี



๒ 

บัญชีรายชือ่ทา่เทียบเรือประมง เรือขนส่งสนิค้าสัตว์นํ้า ตา่งประเทศ 
แนบท้ายประกาศ ศปมผ. ฉบับท่ี  ๑๖/๒๕๕๘ 

ท่าเทียบเรือ ที่ต้ัง 

จังหวัดภูเก็ต 

๑. ท่าเทียบเรอืภูเก็ต องค์การสะพานปลา สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที ่๒/๑  
หมู่๑ ถนนศรีสทุัศน์ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   

๒. ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย เลขที ่๖๔/๒๑๕ หมู่ ๗ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   

๓. ท่าเรือย่ีหงส์ เลขที ่๖๔/๒๑๕ หมู่ ๗ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   

๔. ท่าเรือนํ้าลกึภูเก็ต ตําบลวิชติ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

จังหวัดระนอง 
๑. ท่าเทียบเรอืองค์การสะพานปลา เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมอืง จังหวัดระนอง 

๒. ท่าเทียบเรอืด่านศุลกากรระนอง  หมู่ ๑ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

๓. ท่าเทียบเรอือเนกประสงค์(การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย) 

 หมู่ ๕ ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

จังหวัดสงขลา 
๑. ท่าเรือนํ้าลกึสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๒. ท่าเรือสะพานปลาสงขลา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 

จังหวัดสตูล 
๑. ท่าเรือศุลกากรสตลู  ตําบลตํามะลงั อําเภอเมอืง จังหวัดสตลู  

๒. ท่าเรือสะพานปลาสตูล  ตําบลตํามะลงั อําเภอเมอืง จังหวัดสตลู  

๓. แพวรพันธ์ ๒๓๑ หมู่ ๒ ตาํบลเจ๊ะบิลัง อาํเภอเมือง จังหวัดสตูล  

จังหวัดสมุทรปราการ 
๑. ท่าเรือหมายเลข ๒๓ บริษัท ธนาพรชัย จํากัด ถนนเพชรหึงษ ์ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
๒. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จํากัด ถนนเพชรหึงษ ์ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ 
๓. ท่าเรือหมายเลข 21B บริษัท ทรัพย์สถาพร จํากัด ถนนเพชรหึงษ ์ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง  



๓ 

บัญชีรายชือ่ทา่เทียบเรือประมง เรือขนส่งสนิค้าสัตว์นํ้า ตา่งประเทศ 
แนบท้ายประกาศ ศปมผ. ฉบับท่ี  ๑๖/๒๕๕๘ 

ท่าเทียบเรือ ที่ต้ัง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

๔. ท่าเรือหมายเลข 21D บริษัท สยามไรซ ์ 
เทรดดิ้ง จํากดั 

ถนนเพชรหึงษ ์ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๕. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด ถนนสุขสวัสดิ ์ต.บางจาก อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  

๖.ท่าเรือหมายเลข  7C  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส ์จํากัด (มหาชน) 

ถนนสุขสวัสดิ ์ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๗. ท่าเรือหมายเลข  ๗ บริษัท บีดีเอส เทอร์มินอล จํากัด ถนนสุขสวัสดิ ์ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 
 จังหวัดสมทุรปราการ 

๘. ท่าเรือหมายเลข 19A บริษัท โกดังไทยฟ้า (๒๕๑๑) 
จํากัด 

ถนนสุขสวัสดิ ์ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  

๙. ท่าเรือหมายเลข ๑๙ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอเซียโมลาส ถนนสุขสวัสดิ ์ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรสาคร 
๑. ท่าชัยนาวี ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

๒. ท่าจีนยูเน่ียนยูเน่ียนพอร์ท ตําบลท่าจีน อาํเภอเมือง จังหวัดสมทุรสาคร 

๓. ท่าองค์การสะพานปลาสมทุรสาคร ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 


