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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย  แนบท้ายประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชยั  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



บัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทย แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เร่ือง การแจ้งข้อมลูล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทยที่ประสงคจ์ะนําสัตวน์้ําหรือผลติภัณฑ์สตัว์น้ํา 

เข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
 

ท่าเทียบเรือ ที่ตั้ง 
กรุงเทพมหานคร 
1. ท่าเรือหมายเลข 41  บริษัท โกดังไทยฟ้า จํากัด ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. ท่าเรือหมายเลข 33  บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จํากัด ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
3. ท่าเรือหมายเลข 27A  องค์การคลังสินค้า ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมทุรปราการ 
1. ท่าเรือหมายเลข 23 บริษัท ธนาพรชัย จํากัด ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จํากัด ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
3. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
4. ท่าเรือหมายเลข 7C บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ 
จํากัด (มหาชน) 

ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

5. ท่าเรือหมายเลข  7 บริษัท บีดีเอส เทอร์มินอล จํากัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมทุรสาคร 
1. ท่าชัยนาวี ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
2. ท่าจีนยูเน่ียนพอร์ท ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดชลบุร ี
1. สยามซีพอร์ต เทอร์มินอล 131/1 หมู่ 1 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดภูเก็ต 
1. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา 
 

สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ 2/1 หมู่ 1 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

2. ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย เลขที่ 64/215 หมู่ 7 ตาํบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   
3. ท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสงขลา 
1. ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
จังหวัดตราด (เฉพาะเรือประมงที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นรัฐเจ้าของธงที่มขีนาดไม่เกนิสองร้อยห้าสิบตนักรอส) 
1. ท่าเรือบ้านหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
2. ท่าเรือกัลปังหา ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
3. ท่าเรือ ป. เกษมศิร ิ ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จังหวัดระนอง (เฉพาะเรือประมงทีส่าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นรัฐเจ้าของธงที่มีขนาดไม่เกนิสองร้อยหา้สิบตนักรอส) 
1. ท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา เลขที่ 90 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
2. ท่าเรือแพปลาศักดิ์พรชัย (โกม้วน) หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
3. ท่าเรือแพสยามชัย เลขที่ 89/232 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
4. ท่าเรือแพธงไทยดี เลขที่ 89/250 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
5. ท่าเรือแพโชคพรชัย เลขที่ 89/313 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
6. ท่าเรือแพวาสนาอดิศร เลขที่ 89/235 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
จังหวัดนราธิวาส (เฉพาะเรือประมงทีส่หพนัธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธงที่มขีนาดไม่เกนิสองร้อยห้าสิบตนักรอส) 
1. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
2. ท่าเทียบเรือบริษัทตากใบแปซิฟิค ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสตลู (เฉพาะเรือประมงทีส่หพนัธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐเจ้าของธงที่มีขนาดไม่เกินสองร้อยห้าสบิตันกรอส) 
1. ท่าเทียบเรือประมงสตูล องค์การสะพานปลา ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 


