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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น 
เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามข้อ  ๑๐  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๒๒/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ที่กําหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียน 
เป็นเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  เรือบรรทุกน้ําจืด  ที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอส  
หรือเรือสนับสนุนการประมงที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ต้องดําเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงทุกคร้ัง  ณ  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังมิให้เรือดังกล่าว 
ไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ํา  เก็บรักษาสัตว์น้ํา  หรือสนับสนุนการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งเรือเข้าออกไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกน้ําจืด  ที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไป  
เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  และเรือสนับสนุนการประมงท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส  ต้องแจ้งการเข้าออก 
ท่าเทียบเรือประมงทุกคร้ังด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือทางโทรสารไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  
ภายในระยะเวลาย่ีสิบสี่ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง  ก่อนการนําเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง  
ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   

กรณีการเข้ามารับน้ํามันของเรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง  และเรือสนับสนุนการประมง 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยเข้าออกท่าที่มารับน้ํามัน  ให้ถือว่าการเข้าออกท่าที่เข้ามารับน้ํามันดังกล่าว
เป็นการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงที่ต้องมีการแจ้งเข้าออกตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 2 เจ้าของเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น  เรือบรรทุกน้ํามันเพื่อการประมง 
ที่มีขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสข้ึนไป  และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดที่มีขนาด
ตั้งแต่หกสิบตันกรอสแต่ไม่เกินหนึ่งพันตันกรอส  ที่ได้มีการแจ้ง  การรายงาน  หรือการขออนุญาตใด ๆ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  Single  Window  @  Marine  Department  (http://nsw.md.go.th)  
ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากําหนดไว้  ให้ถือว่าเป็นการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามประกาศนี้ 

เ ม่ื อ เจ้ าของ เรื อตามวรรคแรกได้ รับการอนุ มัติ ผ่ านระบบ   SingleWindow@Marine  
Department  แล้ว  ให้เจ้าของเรือส่งสําเนาการอนุมัติต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง
นับแต่ ได้ รับการอนุมัติ   ด้วยวิธีการส่ ง โดยตรง   ทางโทรสาร   ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  
(pipooversea@fisheries.go.th)  หรือทางเคร่ืองมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบ 
และนํากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงได้ 
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ข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งประจําอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกรวบรวมสําเนา
เอกสารหลักฐานตามข้อ  2  และรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อกรมประมงทุกสามสิบวัน 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 



ท่าที่จะเข้า 

เขตพื้นที่ท ำกำร                 1. อ่าวไทย                      2. อันดามัน               3. อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 
 

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

วันที่.......................เวลา..................ที่อยู่..............................................   วัตถุประสงค์ในกำรแจง้เข้ำ   

วัตถุประสงค์ในกำรแจ้งออก                        ส่งน า้มัน/น า้จืด/สินค้าห้องเย็น                   
       ส่งน า้มัน/น ้าจืด/สินค้าห้องเย็น                    จอดเรือ                      รับน ้ามัน/น า้จืด/สินค้าห้องเย็น                                               
       รับน ้ามัน/น ้าจืด/สินค้าห้องเย็น                                                    จอดเรือ 
       ขึ นคาน /ซ่อมบ้ารุง  สถานที่............................................................            ขึ นคาน /ซ่อมบ้ารุง สถานที่....................................................... 
       อ่ืน ๆ                                                                               อ่ืน ๆ ...........................................................................................       
 
 
             
                                                                                                  
 

 

 

 

      

                                                                                                             

    (ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) 
     (ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) 

แบบกำรแจงเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมง (ส ำหรับเรือบรรทุกสินค้ำห้องเย็น เรือบรรทุกน้ ำมันเพื่อกำรประมง  
เรือบรรทุกน้ ำจืด หรือเรือสนับสนุนกำรประมงที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด) 

 

ส่วนที่ 1 ส ำหรับเจ้ำของเรือ 
 
         
                                                              
              

              :             ช่ือท่าท่ีคาดว่าจะเข้า.................................. 

                         
 
 
 
 
 

   
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่         ผ่ำน        ไม่ผ่ำน                                        ผ่ำน         ไม่ผ่ำน 

  PO  
 

                 
  PI                   

 

ชื่อเรือ : ………………………………………………………. ทะเบียนเรือ :  

หมำยเลข IMO (ถ้ำมี) : ……………………………………………………………..    ขนำดของเรือ : ............................. ตันกรอส 
อุปกรณประจ ำเรือ 
ระบบติดตามเรือ VMS  ยี่หอ ……………….……………………..…….รุน...............................................หมายเลขเคร่ือง ..................................... 
วิทยุสื่อสาร VHF/FM  HF/CB  HF/SSB ความถี.่.............................................................หมายเลขเครื่อง ............................................. 
 

ผู้ควบคุมเรือ  ชื่อ : ...............................................  สกุล ................................................  ระดับประกำศนียบัตร.......................................... 
 

             หมำยเลขบัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง :   
 

เบอรโ์ทรศัพท์ : ......................................................ที่อยู ่: ......................................................................................................................... 
 

เจ้ำของเรือ    ชื่อ : ...............................................................  สกุล …………….…………………………………………….. 
 

             หมำยเลขบัตรประชำชน : 
 

เบอรโ์ทรศัพท์ : …………………………………………….. ที่อยู่ : .......................................................................................................................... 
                                                                         
  ลำยมือชื่อ …………………………………………………… (PO)                    ลำยมือชื่อ …………………………………………………… (PI) 
                              เจ้าของเรือ                                                                               เจ้าของเรือ 
  จ้านวนคนประจ้าเรือ (PO)..........................................................     จ้านวนคนประจา้เรือ (PI).................................................................... 

                                 แจ้งออก (PO)                                                                 แจ้งเข้ำ (PI) 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจกำรแจ้งเรือออก                                               พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจกำรแจ้งเรือเข้ำ   
ลงชื่อ..........................................................                                       ลงชื่อ............................................................. 

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

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

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

  

  



รายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
 

ล าดับ หน่วยงาน ที่ตั้ง 

1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตราด  

๑.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
      ตราด 

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

 ๑.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
      แหลมงอบ 

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 

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

3 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก จันทบุรี สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจันทบุรี เลขที่ 3/10 ม. 1 ต.ปากน้ า 
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  22130 

4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระยอง  

๔.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      ระยอง 

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

๔.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า บ้านเพ อาคารเครื่องมือประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันออก เลขที่ 2 ม.2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 

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

6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชลบุรี   

๖.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      ชลบุรี  

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
20250 

๖.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 

๖.๓ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ศรีราชา ส านักงานประมงอ าเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 

7 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรปราการ   

๗.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      สมุทรปราการ 

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสมุทรปราการ เลขที ่666 หมู่ที่ 6  
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

๗.2 ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
      คลองด่าน 

ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550 
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ล าดับ หน่วยงาน ที่ตั้ง 

8 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สมุทรสาคร   

๘.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
      สมุทรสาคร 

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

๘.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
      เมืองสมุทรสาคร 

วัดศรีสุทธาราม (วัดก าพร้า) ต.บางหญ้าแพรก                  
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

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

10 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เพชรบุรี   

๑๐.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        เพชรบุรี  

หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม ต.ปากน้ า  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 

๑๐.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ชะอ า เลขที่ 26/15 ถ.ชลประทานซีเมนต์ ต.ชะอ า อ.ชะอ า          
จ.เพชรบุรี 76120 

11 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต.ปากน้ าปราณ 
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 

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

13 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก บางสะพานน้อย  เลขที่ 84  ม.2 ต.แม่ร าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
771๔0 

14 ศูนยค์วบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ชุมพร  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งชุมพร เลขที่ 399/5 หมู่ที่ 8  
ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร 86120 

15 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก หลังสวน   

15.1 ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  
        หลังสวน 

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

๑5.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        ปากตะโก 

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

๑๖.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
        สรุาษฎร์ธาน ี

สถานีวิทยุประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ถ.ปากน้ า ต.บางกุ้ง 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 

๑๖.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        ดอนสัก 

บ้านพักประมงอ าเภอดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐ 

1๗ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นครศรีธรรมราช   

๑๗.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
         นครศรีธรรมราช  

เลขที่ 141/6 - 7 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
80120 

๑๗.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
         ท่าศาลา 

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

1๘ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากพนัง   

 ๑๘.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก                  
        ปากพนัง 

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

 ๑๘.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        หัวไทร 

ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐ 

๑๙ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สงขลา   

๑๙.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        สงขลา  

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

๑๙.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        เมืองสงขลา 

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

2๐ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปัตตานี   

๒๐.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        ปัตตานี  

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

๒๐.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        สายบุร ี

บ้านพักประมงอ าเภอสายบุรี ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี 94110 
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21 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ระนอง  สถานีวิทยุประมงชายฝั่งระนอง เลขที่ 174 ม.๑  
ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

2๒ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พังงา   

๒๒.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        พังงา  

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน 
เลขที่ ๖๑/๕ ม.๕ ต.ล าแก่น อ.ท้ายเมือง จ.พังงา 82120 

๒๒.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        เกาะยาว 

ท่าเทียบเรือแหลมใหญ่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา 83000 

2๓ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ภูเก็ต  

๒๓.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก     
        ภูเก็ต 

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

๒๓.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
        เมืองภูเก็ต 

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
83000 

2๔ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก กระบี่   

๒๔.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        กระบี่ 

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

๒๔.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า    
        คลองท่อม 

ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170 

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

26 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก สตูล   

๒๖.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        สตูล  

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

๒๖.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        เจ๊ะบิลัง 

ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91110 

27 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก นราธิวาส  อาคารส านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส เลขที ่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 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก เกาะสมุย บ้านพักประมงอ าเภอเกาะสมุย ม.๓ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๔๐ 

๓๐ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ขนอม  

๓๐.๑ ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก    
        ขนอม 

เลขที่ ๑/2 หมู.่ ๘ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
๘๐๒๑๐ 

๓๐.๒ ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า 
         ท้องเนียน 

โรงไฟฟ้าขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80210 

๓๑ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก คุระบุรี เลขที่ ๔๐๐/๕ ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
๘๒๑๕๐ 

๓๒ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปากบารา  

32.1 ส านักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก   
        ปากบารา 

อาคารท่าเรืออเนกประสงค์ ชั้น 2 ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา 
ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล 91110 

32.2 ส านักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า  
        ตูแตหร า 

ม.12 ต.ก าแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 91110 

 


