
หน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงประแสร์ 
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงประประแสร์ เป็นหน่วยงานในการควบคุม และเฝ้าระวัง การ

ทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นส่วนหนึ่งในการการจัดระเบียบ ให้ผู้ที่มีส่วน
เกี ่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรทางทะเล ทั ้งเร ือประมง และท่าเทียบเร ือ ให้ม ีการรายงาน ตามหลัก
มาตรฐานสากลในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำประมง และการใช้แรงงานในภาคการประมง รวมถึงการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ มีการตรวจสอบย้อนกลับ ได้ตลอดกระบวนการผลิตจนสู่ผู้บริโภค  

ขอบเขตหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงประแสร์ นั้น ได้รับมอบหมายให้ มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบเรือประมง ที่มีการแจ้งเข้า–ออกกับศูนย์ฯ กำกับการดำเนินงาน
ของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรมประมง ในการตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งในส่วนของ   
ท่าเทียบเรือประมง แพปลา และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมใน
การแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้กับเรือประมงทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤตต่างๆ 
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆของกรมประมง ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.) เรือประมงพาณิชย์ ที่แจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือที่ขอจดทะเบียนกับกรมประมง ในปีงบประมาณ 
2561 ที่ผ่านมา มีเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก ทั้งหมด 250 ลำ สามารถแบ่งได้เป็น 9 ชนิดเครื่องมือ ได้แก่ 
อวนติดตา อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่าง อวนล้อมจับปลากะตัก อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก อวน
ครอบหมึก เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) และอวนลากคู่ 

เครื่องมือประมง < 30 ตันกรอส > 30 ตันกรอส รวม (ลำ) 
เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) - 3 3 
อวนครอบปลากะตัก 8 24 32 
อวนครอบหมึก - 76 76 
อวนติดตา - 29 29 
อวนล้อมจับ 2 51 53 
อวนล้อมจับปลากะตัก - 28 28 
อวนลากแผ่นตะเฆ่ 5 7 12 
อวนลากคานถ่าง 4 4 7 
อวนลากคู่ - 9 9 
รวม (ลำ) 19 231 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2.) ท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอแกลงที่มีการขอจดทะเบียนกับกรมประมงทั้งสิ้น จำนวน 46 ท่า ใน

พ้ืนที่ 4 ตำบล คือ  
• ตำบลปากน้ำกระแส มีท่าเทียบเรือ จำนวน 42 ท่าเทียบเรือ  
• ตำบลพังราด มีท่าเทียบเรือ จำนวน 2 ท่าเทียบเรือ 
• ตำบลกร่ำ มีท่าเทียบเรือ จำนวน 1 ท่าเทียบเรือ 
• ตำบลเนินฆ้อ มีท่าเทียบเรือ จำนวน 1 ท่าเทียบเรือ 

ที่ตั้ง ชื่อท่าเทียบเรือ ประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือ 
ตำบลปากน้ำกระแส โชคอนุวัฒน์ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 

สาครเจริญ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
ขวัญเจริญ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
แพปลาวัลลภ 2 ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
แพปลาวัลลภ 1 ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
กลุ่มประมงประแส ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
แพลูกยอด ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
แพปลาพรสมจิต ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
กำนันเอียด ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
พรมงคล ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
ประสิทธิผล(ประแสร์) ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ส.วิมลชัย ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ส.ศักดิ์สายชล ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
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จ านวนเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก เรือประมงประแสร์

< 30 ตันกรอส > 30 ตันกรอส



 

ที่ตั้ง ชื่อท่าเทียบเรือ ประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือ 
ตำบลปากน้ำกระแส อู่สิงห์เรือทอง ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 

คานเรือแหลมเมือง 1 ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
หมวดเปี๊ยก ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ลาภสมุทร ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ธนะศักดิ์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
งามสง่า ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ศรีมานะ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
คานเรือแหลมเมือง 2 ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ต.ธนะชัย 4 (ท่าจอดเรือ) ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
เจริญลาภ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 

เกดแก้ว(ท่าจอดเรือ) ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 

ประมงรุ่งโรจน์ (ท่าจอดเรือ) ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
สริยา(ท่าจอดเรือ) ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
โชคพรทิพย์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ประมงบอสกรุ๊ฟ (ท่าจอดเรือ) ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ส ชนะชล ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
สมชาย ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
วีระสมุทร ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ส.โชคปิยะเจริญ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
เจ้สุรีย์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ถนอมศักดิ์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ประมงแหลมสน ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
หัวโขด ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ประมงพาณิชย์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ชัยมานะ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
เพ่ิมพูนทรัพย์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
สินวรา ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
เอกวารินทร์ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 

ตำบลพังราด โชควัชรี 1 (ท่าเทียบเรือประมง
พาณิชย์) 

ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 

โชควัชรี 2 ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 
ตำบลกร่ำ สมาคมประมงสุนทรภู่ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ 
ตำบลเนินฆ้อ ประมงแหลมสน-เนินฆ้อ ท่าเทียบเรือประมงใช้สาหรับจอดเรือ 


