
19. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประมงในพืน้ที่  
 

1. สํานกังานประมงจังหวัดตราด 
ที่อยู่ 409/4 หมู่ 8 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000  
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : 039-511269 E-mail: trat_fish@hotmail.com  
หน้าที่ ปฏิบัติงานราชการกรมประมงในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบจังหวัดตราด ดําเนินการเกี่ยวกับการ

ควบคุมกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงและการทําประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทําประมงและกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องรวมท้ังให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการแก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
และชาวประมง จัดทําแผนพัฒนาการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัด 

2. สถานีวิจัยและพฒันาประมงทะเลจังหวัดตราด 

ที่อยู่ 205 หมู่ 2 ตําบลอ่าวใหญ่ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000  
เบอร์โทรศัพท์ งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบ : 0-3951-0945  
E-mail : tratcas@gmail.com  
หน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง โดยเน้นการวิจัยขั้น

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์นํ้าชายฝั่งให้เป็นเชิง
พาณิชย์ เพ่ือการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง กําหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบผลผลิตจากการทําการ
ประมงชายฝั่งและกระบวนการผลิตสัตว์นํ้าชายฝั่ง ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์นํ้าชายฝั่งที่ได้ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์นํ้าชายฝั่งที่หายากและ       
ใกล้สูญพันธ์ุ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ 

3. ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจืดตราด 
 ที่อยู่  21 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเกวียนหัก ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 
 เบอร์โทรศัพท์ 039-510963 
 หน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด และพันธ์ุไม้นํ้าจืด
เพ่ือนําเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดและพันธ์ุ
ไม้นํ้าจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธ์ุสัตว์นํ้าหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้
เป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ ผลิต และขยายพันธ์ุสัตว์ และพันธ์ุไม้นํ้าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุที่หายากและใกล้สูญ
พันธ์ุ โดยเน้นชนิดพันธ์ุที่เหมาะสมกับแหล่งนํ้าปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นํ้าในแหล่ง
นํ้าปิด ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และพันธ์ุไม้นํ้าจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และพันธ์ุไม้นํ้า
จืด ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และมาตรฐานผลผลิตสัตว์นํ้า
สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์นํ้าจืด 
 
 
 
 
 



4. ดา่นตรวจสตัว์น้ําจังหวัดตราด 
 ที่อยู่    อาคารศูนย์รวมราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก ช้ัน 3   
  หมู่ที่ 4  ตําบลหาดเล็ก  อําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110 
 เบอร์โทรศัพท์ 039-588136 E-mail : trad_fish@yahoo.co.th 
 หน้าที่ ออกใบอนุญาตการนําเข้า/ส่งออกซากสัตว์นํ้า สัตว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและปัจจัยที่ใช้ในการผลิต
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558  และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  ผ่านทางระบบ FSW 
ตรวจสอบการนําเข้าส่งออกสัตว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และปัจจัยการผลิต สุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าสัตว์นํ้านําเข้าเพ่ือ
ตรวจโรคและสารตกค้าง ตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร ตรวจป้องกันปราบปรามการลักลอบนําเข้า/ส่งออก 
ซากสัตว์นํ้า สัตว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และปัจจัยการผลิต ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
5. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ตราด 
 ที่อยู่ หมู ่1 ตําบลเกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170  
 เบอร์โทรศพัท ์039-510583 E-mail : Trat_hq@hotmail.com 
 หน้าที่ ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 
มีพ้ืนที่จับสัตว์นํ้าทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด 

6. ศูนย์ควบคมุการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ตราด 
 ที่อยู่ 34 หมู่ 8 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 
 เบอร์โทรศพัท ์039521533   E-mail : tratfisheries@gmail.com  
 หน้าที่ รับแจ้งเข้า - ออกเรือประมงขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาด            
10 ตันกรอสข้ึนไปที่ใช้เครื่องมือทําการประมง ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากระตัก ที่จะ
เข้าหรือออกทําการประมงในท่าเรือที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของเรือประมงตามที่ได้รับ
แจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของเรือ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทําการประมง รวมทั้งนายท้ายเรือ ช่างเครื่องและ
แรงงานที่อยู่ในเรือ ปริมาณสัตว์นํ้าที่ขึ้นจากเรือ บริเวณท่าเรือ ทั้งกรณี เข้า และ ออกจากท่า บันทึกข้อมูลการ
แจ้งเข้า - ออก ลงในระบบ Fishing Info ตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่า และบันทึกข้อมูลในระบบ  Traceability  ให้
คําปรึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ 

7. ศนูย์ควบคมุการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง คลองใหญ ่

 ที่อยู่ 5/5 หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  
 เบอร์โทรศัพท์ 039510296 E – mail : pipo-klongyai@fisheries.go.th  
 หน้าที่ รับแจ้งเข้า - ออกเรือประมงขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาด            
10 ตันกรอสข้ึนไปที่ใช้เครื่องมือทําการประมง ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากระตัก ที่จะ
เข้าหรือออกทําการประมงในท่าเรือที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ของเรือประมงตามที่ได้รับ
แจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของเรือ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทําการประมง รวมทั้งนายท้ายเรือ ช่างเครื่องและ
แรงงานที่อยู่ในเรือ ปริมาณสัตว์นํ้าที่ขึ้นจากเรือ บริเวณท่าเรือ ทั้งกรณี เข้า และ ออกจากท่า บันทึกข้อมูลการ
แจ้งเข้า - ออก ลงในระบบ Fishing Info ตรวจสัตว์นํ้าหน้าท่า และบันทึกข้อมูลในระบบ  Traceability  ให้
คําปรึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ 


