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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย 

ที่ประสงค์จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ผู้ประสงค์จะนําเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
เข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าตามแบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า  
ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศฉบับนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง  ก่อนเวลา 
ที่เรือประมงจะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ 

ข้อ ๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ควบคุมเรือทราบ
ภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่ไดรั้บแจ้งการขอเข้าเทียบท่า 

ข้อ ๓ ให้เรือประมงที่ได้รับอนุญาตเข้าเทียบท่า  จอดเรือ  ณ  ท่าเทียบเรือตามที่กําหนด
ตามรายชื่อท่าเทียบเรือแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



*1.Intended port of call (ท่าเรือท่ีต้องการจะเข้าเทียบ)

  Landing (  )   Transit   (  )
  (เทียบท่า)       (นําผ่าน)

*5.Port and date of last port call (ท่าเรือและวันท่ีจอดครั้งสุดท้าย)         ....../....../.............

*10.Vessel contact information (ตัวแทนเรือ)

*12.Certificate of registry ID (รหัสจดทะเบียนเรือ) 15. IOTC ID (รหัสเรือตาม IOTC)

  No : ไม่มี Type (ประเภท)

*17.Vessel dimensions (ขนาดเรือ) Draft (กินนํ้าลึก)

*18.Vessel master name and nationality (ชื่อและสัญชาติ ผู้บังคับการเรือ)

*19.Relevant fishing authorization(s) (การอนุญาตในการทําการประมงท่ีเกี่ยวข้อง)

Identifier no. Validity Issued by Fishing area(s) Species Gear

     (รหัส) (ออกให้โดย) (มีอายุใช้ได้จนถึง) (แหล่งประมง) (ชนิดพันธ์ุ) (เครื่องมือประมง)

Date Location Vessel name ID no. Species Product form Catch area Quantity
(วันท่ี) (แหล่ง)  (ชื่อเรือ) (รหัสทะเบียน) (ชนิดพันธ์ุ)  (รูปแบบผลผลิต) (แหล่งจับ) (ปริมาณ)

*22.Total catch onboard (ปริมาณสัตว์นํ้าบนเรือโดยรวม) 23.Catch to be offloaded 
Species (ชนิดพันธ์ุ) Product form Catch area (แหล่งจับ) Quantity (ปริมาณ) Quantity (ปริมาณ)

โดยเจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือจะต้องปฏิบัติหรือพิสูจน์ให้ได้ว่า

  (1) เรือประมงมีใบอนุญาตให้ทําการประมงหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งออกโดยรัฐเจ้าของธงหรือรัฐชายฝั่ง

  (2) มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามิได้มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  (3) เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือทําหนังสือรับรองว่า รัฐเจ้าของธงจะยืนยันในเวลาอันสมควรว่า สัตว์นํ้าท่ีจับได้น้ันเป็นไปตามข้อบังคับของ

      องค์การระหว่างประเทศ
*24.Date and Signature  (ลายมือชื่อผู้ย่ืน/ตัวแทน) 

25.ผลการตรวจสอบ (Result of Inspection) 26. คําสั่ง (Port State Decision)
(   ) (Non IUU Vessel list) ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือท่ีห้ามเข้าเทียบท่า (   ) (Allow) อนุมัติให้เทียบท่า
(   ) (IUU Vessel list) อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือท่ีห้ามเข้าเทียบท่า (   ) (Deny) ไม่อนุมัติให้เทียบท่า
   

*Date and Signature  of the Inspector (ลายมือชื่อผุ้ตรวจสอบ) *Date and Signature  of the Inspector (ลายมือชื่อผุ้ตรวจสอบ) 
(Name of officer) ชื่อเจ้าหน้าท่ี (Name of officer) ชื่อเจ้าหน้าท่ี
(Position) ตําแหน่ง (Position) ตําแหน่ง

Official stamp (ลงนามและประทับตรา)

Issued by (มีอายุใช้ได้จนถึง)

หมายเหตุ ข้อท่ีมี * หน้าข้อ ให้เรือท่ีจะเข้าเทียบท่าของประเทศไทยทุกลําต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ

Flag state 
(รัฐเจ้าของธง)

*21.Transshipment information concerning donor vessels (ข้อมูลเกี่ยวกับเรือขนถ่ายสัตว์นํ้า)

20.Relevant transshipment authorization(s) (การอนุญาตในการขนถ่ายสัตว์นํ้า)

Identifier no. (รหัส) Validity (ออกให้โดย)

  Yes :  RFMOs
    (มี :  ขององค์กรจัดการประมงในภูมิภาค)

  Yes :  National
(มี : ของรัฐ)

16.VMS or AIS 
 (ระบบติดตามเรือ)

Length (ความยาว) Beam (ความกว้าง)

*4.Purpose(s) (/)

13.IMO ID (รหัส IMO) 14.External ID (รหัสภายนอกเรือ)

*11.Vessel owner(s) (เจ้าของเรือ)

  Others   (  )

             แบบคําร้องขอนําเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า

  Packaging  (  )
   (จุดประสงค์)     (ขนถ่าย)       (บรรจุภัณฑ์)

              ADVANCE REQUEST FOR PORT ENTRY

*2.Port State (รัฐเจ้าของท่า)

*3.Estimated date and time of arrival (วันและเวลาท่ีมาถึงโดยประมาณ)

      อ่ืนๆ.....................

Tons gross (ระวางบรรทุก)

  Transshipping (  )

*8.Type of vessel (ประเภทของเรือ) *9.IRCS (รหัสวิทยุสากล)

*6.Name of the vessel (ชื่อเรือ) *7.Flag State (รัฐเจ้าของธง)



 
 

บัญชีรายชื่อท่าเทียบเรือประมงทีม่ิใช่เรือประมงไทย 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมลูล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือ  

ของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงคจ์ะนําสตัว์น้ําหรือผลิตภณัฑส์ัตวน์้ําเข้ามาในราชอาณาจกัร  
พ.ศ. 2559 

 
ท่าเทียบเรือ ที่ตั้ง 

กรุงเทพมหานคร 
1. ท่าเรือกรุงเทพ ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพมหานคร  
2. ท่าเรือหมายเลข 41 บริษัท โกดังไทยฟ้า จํากัด ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
3. ท่าเรือหมายเลข 33 บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จํากัด ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
4. ท่าเรือหมายเลข 27A องค์การคลังสินค้า ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดชลบุร ี
1. ท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
2. สยามซีพอร์ต เทอร์มินอล 113/1 หมู่ 1  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
3. ท่าเรือ บ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ จก. สทบ. 31/4 หมู่ 4  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดตราด 
1. ท่าเรือบ้านหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
2. ท่าเรือชลาลัย ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
3. ท่าเรือกัลปังหา ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
4. ท่าเรือ ป. เกษมศิร ิ ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
5. ท่าเรือทรัพย์ชโลทร 70/3 หมู่ 1 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. สะพานปลานครศรีธรรมราช องค์การสะพานปลา 341 ตําบลปากพนังฝ่ังตะวันตก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนราธิวาส 
1. ท่าเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
2. ท่าเทียบเรือประมงนายสุพัตร สุนันทคันธรส ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
3. ท่าเทียบเรือบริษัทตากใบแปซิฟิค ตําบลเจ๊ะเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดปัตตาน ี
๑. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี องค์การสะพานปลา ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตัตาน ี
จังหวัดภูเก็ต 
1. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต องค์การสะพานปลา 
 

สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เลขที่ 2/1 ม.1 ถนนศรีสุทัศน์ ตําบลรัษฎา 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   

2. ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย เลขที่ 64/215 ม.7 ตาํบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   
3. ท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ต ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดระนอง 
1 ท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา เลขที่ 90 หมู่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
2 ท่าเทียบเรือด่านศุลกากร หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
3 ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) หมู่ 5 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
4. ท่าเรือแพปลาศักดิ์พรชัย (โกม้วน) หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
5. ท่าเรือแพสยามชัย เลขที่ 89/232 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
6. ท่าเรือแพธงไทยดี เลขที่ 89/250 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 



2 
ท่าเทียบเรือ ที่ตั้ง 

7. ท่าเรือแพโชคพรชัย เลขที่ 89/313 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
8. ท่าเรือแพวาสนาอดิศร เลขที่ 89/235 หมู่ 1 ตาํบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
จังหวัดสงขลา 
1. ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
2. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา องค์การสะพานปลา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
จังหวัดสตลู 
1. ท่าเรือศุลกากรสตูล ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
2. ท่าเทียบเรือประมงสตูล องค์การสะพานปลา ตําบลตํามะลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  
3. แพวรพันธ์ 231 ม. 2 ตาํบลเจ๊ะบิลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตลู  
จังหวัดสมทุรปราการ 
1. ท่าเรือหมายเลข 23 บริษัท ธนาพรชัย จํากัด ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ท่าเรือหมายเลข 21A บริษัท ทีเจ แลนด์ จํากัด  
3. ท่าเรือหมายเลข 21B บริษัท ทรัพย์สถาพร จํากัด ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
4. ท่าเรือหมายเลข 21D บริษัท สยามไรซ์ เทรดดิ้ง จํากัด ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
5. ท่าเรือหมายเลข 11B บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด ถนนเพชรหึงษ์ ตําบลบางยอ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
6. ท่าเรือหมายเลข 7C บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตร 
เคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) 

ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

7. ท่าเรือหมายเลข 7 บริษัท บีดีเอส เทอร์มินอล จํากัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
8. ท่าเรือหมายเลข 19A บริษัท โกดังไทยฟ้า (2511) จํากัด ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
9. ท่าเรือหมายเลข 19 ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอเชียโมลาส ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางครุ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
10. สะพานปลาสมุทรปราการ องค์การสะพานปลา 340 ม. 6 ตาํบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมทุรสาคร 
1. ท่าชัยนาวี ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
2. ท่าจีนยูเน่ียนพอร์ท ตําบลท่าจีน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
3. สะพานปลาสมุทรสาคร องค์การสะพานปลา ถนนวิเชียรโชฎก ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 


