
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ฉบับที่  ๗/๒๕๕๘   

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย   
จึงออกประกาศแต่งตั้งข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการในทะเล
และชายฝั่งตามคําสั่งดังกล่าว   

ข้อ ๑ กองทัพเรือ  และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(ศรชล.) 

(๑) ผู้บัญชาการทหารเรือ  รองผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  เสนาธิการ
ทหารเรือ 

(๒) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ผู้บัญชาการทัพเรือภาค  ผู้บัญชาการกองเรือ  ผู้บังคับหมวดเรือ
ผู้บังคับหมู่เรือ  ผู้บังคับการเรือ  ผู้ควบคุมเรือ 

(๓) นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร  ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งจากผู้อํานวยการ  ศรชล.  ซึ่งจัดตั้งโดย
สภาความม่ันคงแห่งชาติ  เม่ือวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๑๗  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และวันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน  ศรชล.  

ข้อ ๒ กรมประมง 
(๑) อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้อํานวยการกองบริหาร

จัดการด้านการประมง  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  ผู้อํานวยการกองประมง
ต่างประเทศ  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง 

(๒) นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  ซึ่งสังกัดกองบริหารจัดการด้านการประมง   
ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง 

(๓) ประมงจังหวัด  ประมงอําเภอ  นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  ซึ่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่งภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๓ กรมเจ้าท่า 
(๑) อธิบดีกรมเจ้าท่า  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ  

ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานเรือ  ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  ผู้อํานวยการ
สํานักกฎหมาย  ผู้อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง 
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(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   
เจ้าพนักงานตรวจท่า  เจ้าพนักงานตรวจเรือ  นักวิชาการขนส่ง  เจ้าพนักงานขนส่ง  ให้มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่งภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๔ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้อํานวยการกอง  
ผู้อํานวยการส่วน  ผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้าหน่วย  นักวิชาการประมง  เจ้าพนักงานประมง  นักเดินเรือ  
เจ้าพนักงานเดินเรือ  นายช่างกลเรือ  นายช่างเคร่ืองกล  เจ้าพนักงานสื่อสาร  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ในทะเลและชายฝั่ง   

ข้อ ๕ กรมศุลกากร 
อธิบดีกรมศุลกากร  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  ที่ปรึกษาด้านพัฒนา

ระบบควบคุมทางศุลกากร  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร  รองอธิบดีกรมศุลกากร  
ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรเขต  ๑  ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรเขต  ๔  นายด่านศุลกากรซึ่งสังกัด
สํานักงานศุลกากรเขต  ๑  นายด่านศุลกากรซ่ึงสังกัดสํานักงานศุลกากรเขต  ๔  ผู้อํานวยการสํานักสืบสวน 
และปราบปราม  ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  ผู้อํานวยการส่วนสืบสวนปราบปราม  ๒  ผู้อํานวยการ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  ผู้อํานวยการ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  นักวิชาการศุลกากร  เจ้าพนักงานศุลกากร  นิติกร  ศุลการักษ์  นายเรือ  ต้นกล  
ช่างเคร่ืองเรือ  นายช่างเคร่ืองกล  นายท้ายเรือกลชายทะเล  ช่างเคร่ืองเรือกลชายทะเล  นายท้ายเรือกลลําน้ํา  
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  เจ้าพนักงานเดินเรือ  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเล 
และชายฝั่ง 

ข้อ ๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
(๑) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองแรงงาน  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการทุกสายงานและทุกระดับ  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภททั่วไปทุกสายงานตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไปซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในราชการส่วนกลาง   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง   

(๒) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการ
ทุกสายงานและทุกระดับ  ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภททั่วไปทุกสายงานตั้งแต่ระดับ 
ชํานาญงานขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในราชการส่วนกลาง  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
ซึ่งปฏิบัติงานอยู่  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ 
ในทะเลและชายฝั่งในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 
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ข้อ ๗ กรมการจัดหางาน 
(๑) อธิบดีกรมการจัดหางาน  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้อํานวยการ  

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว  ผู้อํานวยการกองนิติการ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  
นักวิชาการแรงงานท่ีปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง   

(๒) จัดหางานจังหวัด  นักวิชาการแรงงาน  เจ้าพนักงานแรงงาน  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ในทะเลและชายฝั่งภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๘ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่งภายในเขตท้องที่

รับผิดชอบ 
ข้อ ๙ สํานักงานประกันสังคม 
นักวิชาการแรงงาน  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่งภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 
ข้อ ๑๐ กรมการปกครอง 
(๑) อธิบดีกรมการปกครอง  รองอธิบดีกรมการปกครอง  ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านกฎหมาย  ผู้อํานวยการส่วนกํากับและตรวจสอบ  ผู้อํานวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา   
เจ้าพนักงานปกครองและนิติกรระดับชํานาญการขึ้นไป  ซึ่งสังกัดสํานักการสอบสวนและนิติการ   
ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเลและชายฝั่ง 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  จ่าจังหวัด  ป้องกันจังหวัด
นายอําเภอ  ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ  ปลัดอําเภอ  ให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการในทะเล
และชายฝั่ง  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
(๑) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  

หรือตําแหน่งเทียบเท่า 
(๒) ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  ๑ - ๙  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  ผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมือง  ผู้บังคับการกองบังคับการ
ตํารวจน้ํา   

(๓) นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบังคับการตํารวจน้ํา  และเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทะเลและชายฝั่ง  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ   

ข้อ ๑๒ ให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเรือเอก  ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ 

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 


