
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมประมง 
เร่ือง กําหนดสถานท่ีอ่ืนเพ่ือปฏิบัติงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การออกหนังสือ 

คนประจําเรือตามกฎหมายว%าด&วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว%า “ศูนย/” ของข&อ ๓ แห%งประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เร่ือง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว%าด&วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลง
วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศไว& ดังต%อไปน้ี 

 
ข&อ ๑๑  กําหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 

การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว%าด&วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ ดังน้ี 

(๑) โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
(๒) สมาคมประมงจังหวัดระยอง 
(๓) สมาคมประมงจังหวัดป>ตตานี 
(๔) สมาคมประมงจังหวัดระนอง 
(๕) สหกรณ/ประมงแม%กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
(๖) ศูนย/บริหารการทะเบียนภาค ๒ สาขาจังหวัดจันทบุรี อําเภอนายายอาม จังหวัด

จันทบุรี 
(๗) ศูนย/บริหารการทะเบียนภาค ๑ สาขาสมุทรปราการ อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 
(๘) ศาลากลางจังหวัดหลังเก%า จังหวัดพังงา 
(๙) ศูนย/ควบคุมการแจ&งเข&าออกเรือประมงตรัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
(๑๐) ศูนย/ควบคุมการแจ&งเข&าออกเรือประมงตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
(๑๑) ศูนย/วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ%าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร 
(๑๒) สํานักงานประมงอําเภอบ&านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
สําหรับจังหวัดอ่ืนนอกเหนือจากจังหวัดท่ีระบุไว&ในวรรคแรก ให&ดําเนินการ ณ 

สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานประมงอําเภอท่ีจังหวัดกําหนด 
ท้ังน้ี บัดน้ีเปFนต&นไปถึงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
ข&อ ๒  สําหรับการดําเนินการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การออก

หนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว%าด&วยการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายหลังจากพ&นกําหนดระยะเวลาดังกล%าว ให&ดําเนินการ ณ สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงาน
ประมงอําเภอ 
                                                 

�
 ข&อ ๑ แก&ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดสถานท่ีอ่ืนเพ่ือปฏิบัติงานตาม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว%าด&วยการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข&อ ๓๒  ประกาศน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต%วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปFนต&นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร&อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง/หน&า ๑๘/๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง กําหนดสถานท่ีอ่ืนเพ่ือปฏิบัติงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง 
การออกหนังสือคนประจําเรือตามกฎหมายว%าด&วยการประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

ข&อ ๒  ประกาศน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต%วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปFนต&นไป 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง/หน&า ๒/๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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พัชรภรณ//จัดทํา 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินีย//ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


