
รายงานการประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 
ครั้งที่ 9/2562 

วันอังคารที ่8 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมเกียรติ  กาญจนาคาร  ประมงจังหวัดชลบุรี   
2. นางสาวมัทนา  นานยะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
3. นางอภิญญา  เรณูนวล   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
4. นางจุฑารัตน์  ศิริสมบัติ   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 
5. นายสุวิทย์  แซ่ลิ่ม   ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี 
6. นางสาวทิพวัลย์  จันทรกระจ่าง  ประมงอ าเภอพนัสนิคม 
7. นายสรชัย  เพ็ชรจ ารัส     ประมงอ าเภอเกาะสีชัง 
8. นายสายันห์  จันทร์ช่วย   ประมงอ าเภอบางละมุง 
9. นางมยุรี  ณ พัทลุง   ประมงอ าเภอพานทอง 
10. นางสาวธีรวรรณ์  กิมยงค์  ประมงอ าเภอศรีราชา 
11. นายปริญญ์  วิรุณราช   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
12. นายกตัญญู  ทองภู่   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
13. นางปิยะนาถ  จึงกระแพ   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
14. นายสราวุฒิ  พุดค า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15. นายบรรจง  ค าทอง   พนักงานธุรการ ส 4 
16. นางสาวรพีพรรณ  สมบุญนาค  นักวิชาการประมง 
17. นางสาวพุธติยา  มังกรแก้ว  นักวิชาการประมง 
18. นายพิสิฐ  พุ่มสุวรรณ   เจ้าพนักงานประมง 
19. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์อุทัยรัตน์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 

- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 นายสมเกียรติ  กาญจนาคาร  ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  
4.1 ประมงจังหวัดชลบุรี 

4.1.1 ส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีส่งผู้แทนแสดงความยินดี กับ ท่านอธิบดี 
นายมีศักดิ์  ภักดีคง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.2 มาตรา 9 ค าสั่งจังหวีดชลบุรีที่ 3195/2560 เรื่อง ระงับการ
ใช้ความเค็มในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ า ในพื้นที ่น้ าจืด  เขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ลงวันที ่ 16 มิถุนายน 2560 อยู ่ระหว่างการ
เสนอปรับปรุงคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะได้จัดให้มี การ
ประชุมพิจารณาปรับปรุงค าสั่งจังหวัดชลบุรี ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.3 มาตรา 77 ร่าง ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดชลบุรี 
เรื่องก าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าส าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2562 (ระหว่างเสนอใน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พิจารณาลงนาม พร้อมกับ ร่างค าสั่งจังหวัด
ชลบุรี – มาตรา 9) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.4 การก าหนดเขตควบคุมการเพาะเลี ้ยงหอยทะเล อ าเภอศรีราชา 
เกิดปัญหากับเจ้าท่าแหลมฉบังที่จัดการจราจร มีการก าหนดพ้ืนที่
ฉุกเฉินเพ่ือให้เรือสินค้ามาจอด พ้ืนที่ฉุกเฉินมีผลกระทบต่อพ้ืนที่หอย
หรือพื้นที ่หอยไปกระทบพื้นที่ฉุกเฉิน  จึงต้องปรับลดหรือยกเลิก
ของขนาดของแปลงเพาะเลี ้ยงหอยทะเล และท าการวิจัยจัดหา
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงให้เกษตรกรที่เพาะเลี้ยง   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 



4.1.5 ก าหนดเขตวางปะการังเทียม อ าเภอศรีราชา งบกองทุนไฟฟ้า 2562 
งบประมาณ 4.8 ล้านบาท เจ้าท่าแหลมฉบัง ขอสงวนพ้ืนที่ไว้จอดเรือ
ฉุกเฉินของท่าเรือขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 
ทางส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้ท าเรื่องเสนอกลับไปเพ่ือแจ้งว่าให้
ท่าเจ้าท่าแหลมฉบังเป็นฝ่ายแจ้งพิกัดให้ รอการตอบกลับของเจ้าท่า
แหลมฉบัง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.6 โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยได้มีการจัดท าประชาคมอย่างสมบูรณ์แล้ว และโครงการส ารวจ
ก่อสร้างท่าเรือ-โรงงานปิโตรเคมี ถมทะเลในพื้นที่แหลมฉบัง 1-3 พันไร ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้ศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ ได้บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจและได้ติดต่อ
ทางส านักงานประมงจังหวัดชลบุรีเพ่ือขอข้อมูลว่ามีผลกระทบทางด้าน
ประมงทางไหนบ้าง เพ่ือน ากลับไปเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.7 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่
หมดความจ าเป็น ประกาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ครบก าหนด 90 วัน 
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ให้กองทัพเรือจัดท าแผนและขั้นตอนการ
ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ดังต่อไปนี้ 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
(ครบก าหนด 90 วัน 7 ตุลาคม 2562) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.8 จระเข้หลุด ที่ ต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ได้
ตามจับกลับมาและได้ด าเนินการแจ้งให้เจ้าของฟาร์มท าการปรับปรุง
บ่อจระเข้ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.9 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 2/2562 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 



4.2 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
4.2.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562   

ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 
โครงการจดัการปญัหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย ์

357,600.00 357,583.30 16.70 

โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

415,000.00 414,934.51 65.49 

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

59,000.00 58,949.00 51.00 

โครงการศูนย์เรยีนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 

211,000.00 210,915.20 84.80 

โครงการศูนย์เรยีนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 
(เงินอุดหนุน) 

108,500.00 108,500.00 0.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลติสินคา้เกษตร 

3,665,155.00 3,642,674.36 22,480.64 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

655,000.00 654,909.50 90.50 

โครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตร ฯ (Agri-Map) 

600.00 600.00 0.00 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 190,720.00 190,719.40 0.60 
โครงการปรับปรุงข้อมลูทะเบียน
เกษตรกร 

5,800.00 5,785.00 15.00 

รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2,367,267.09 2,367,267.09 0.00 
รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 574,567.00 552,271.00 22,296.00 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประมง 

480,460.00 452,045.57 28,414.43 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประมง (คชจ.ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรประสบภยั) 

307,500.00 307,500.00 0.00 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระด าร ิ(5 รอยต่อ) 

55,900.00 55,899.20 0.80 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระด าร ิ(พิมานมาศ) 

10,000 9,999.50 0.50 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระด าร ิ(อ่างเก็บน้ า
คลองหลวง) 

300,000.00 299,805.50 194.50 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 



 
 

4.3 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

4.3.1 นายกตัญญู ทองภู่ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ผลของการปรับปรุงถ่าย
ข้อมูลแอลบิทในปี 2558-2559 ท าให้เกิดปัญหาการใช้หมายเลข
ซ้ าซ้อนกัน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงได้ติดต่อสถาน
ประกอบการให้มาด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.2 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ โครงการ Smart Farmer จะจัดส่งรายชื่อสมาชิก จ านวน 
250 รายโดยท าการตรวจสอบจากโครงการแปลงใหญ่ เกษตรกรที่ยังไม่
เ ป็นสมาชิก  ตั ้ ง แ ต่ปี  2558  จะด า เนินก าร ให้ เ ป็นสมาชิก  
Smart Farmer ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.3.3 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ โครงการแปลงใหญ่ มี ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ที่อ าเภอ
พนัสนิคม ต้องค่อยติดตามดูแลต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.3.4 หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ แผนการงบประมาณประจ าปี 2563 มาตรฐานฟาร์มเลี้ยง
ปลาเบญจพันธุ์ ให้ได้จ านวน 20 ราย และปลานิล จ านวน 2 ราย 
(รายใหม่) ซึ่งต้องไม่เป็นสมาชิกโครงการแปลงใหญ่  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.4 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

4.4.1 การออกหนังสือรับรองตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. เ รือไทย 
พ.ศ.2481 พ.ศ.2561  

 หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ การออกหนังสือรับรองตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. 
เรือไทย พ.ศ.2481 พ.ศ.2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน (1) การขอ
หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง (2) การ
ขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และแยกชิ้นส่วนหรือท าลาย
เรือประมง ในส่วนที่ 1 การขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขอ
ใบอนุญาตใช้ เรือประมง อ้างอิงกับระเบียบกรมประมงว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. 2562 ผู้ที่



ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพ่ือใช้ประกอบการขอใบอนุญาตใช้
เรือประมง ให้ยื่นค าขอหนังสือรับรองพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน 
สถานที่ยื่นค าขอในส่วนภูมิภาคให้ยื่นเอกสารได้ที่ ส านักงานประมง
จังหวัด ท้องที่ทีมีอาณาเขตติดทะเล โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการ ผู้ขอหนังสือรับรองจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 
39 แห่ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และเรือประมงที่ขอหนังสือรับรองต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดี 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นค าขอมีดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
2. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
4. ใบเสร็จช าระค่าปรับ 

5. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ส าหรับกรณีเรือเคยถูกใช้กระท า
ความผิด) 

 โดยเริ่มยื่นค าขอได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
หนังสือรับรองจะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  

 ในส่วนที่ 2 การขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอเปลี่ยน
ประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอน
กรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และแยกชิ้นส่วนหรือ
ท าลายเรือประมง เป็นไปตามประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การออกหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นของเปลี่ยนประเภทของเรือ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์
เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า และแยกชิ้นส่วนหรือท าลาย
เรือประมง พ.ศ. 2562 เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรอง 
สามารถยื่นค าขอที่ได้ที่ ส านักงานประมงจังหวัด ท้องที่มีอาณาเขตติดทะเล 
 ประเภทที่ 1 หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภท
ของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า เอกสารหลักฐานที่ ใช้ในการยื่น
ค าขอมีดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
2. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 

 ประเภทที่ 2 หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงหรือเรื่อขนถ่ายสัตว์น้ า 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นค าขอมีดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
2. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 



4. หนังสือยินยอมให้แก้ไขจ านวนวัน ที่อนุญาตให้ท าการประมง 

 ประเภทที่ 3 หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอ การโอน
กรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์
จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 แห่ง พระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 เรือที่ขอหนังสือรับรองจะต้องไม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินคดี กรณีที่ เรือเคยถูกใช้กระท าความผิด ผู้ขอรับโอนต้องมี
หนังสือรับรองตนเอง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นค าขอมีดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
2. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
4. หนังสือรับรองตนเอง (กรณีเรือเคยถูกใช้กระท าความผิด) 
5. ใบเสร็จช าระค่าปรับ 
6. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีเรือเคยถูกใช้กระท าความผิด) 

 ประเภทที่ 4 หนังสือรับรองเพ่ือประกอบการยื่นขอแยกชิ้นส่วน
หรือท าลายเรือประมง เรื่อที่ยื่นขอหนังสือรับรองจะต้องไม่อยู่ระหว่าง
การถูกด าเนินคดี กรณีเรือเคยถูกใช้กระท าความผิด จะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานว่าคดีความถึงที่สิ้นสุดแล้ว เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นค า
ขอมีดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
2. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
4. ใบเสร็จช าระค่าปรับ 
5. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีเรือเคยถูกใช้กระท าความผิด) 

 โดยเริ่มยื่นค าขอได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
หนังสือรับรองจะมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.2 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง 
เครื่องมือท าการประมง และสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ในคดี
ความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2562 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็น
เรือประมง เครื่องมือท าการประมง และสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ในคดีความผิดตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2562 

 ในส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ
ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่สังกัดกรมประมงเท่านั้น  

  หมวดที่ 1 การจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง หลังจากที่มีการ
สั่งกักเรือประมง พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้จับกุมจัดท าบัญชี



รายละเอียดเกี่ยวกับเรือประมงที่สั่งกักไว้ จัดท าแผ่นป้ายระบุเลข
คดีอาญา วันที่จับกุม ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน ข้อกล่าวหา สถานี
ต ารวจที่รับคดีไว้ที่เรือประมงนั้น รวมทั้งดูแลรักษาเรือประมงมิให้สูญ
หายเสื่อมสภาพหรือถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร และจัดท า
รายงานให้ส านักงานประมงจังหวัด ในท้องที่ที่เรือประมงของกลางถูก
กักได้รับทราบ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกัก
เรือประมง เมื่อส านักงานประมงจังหวัดได้รับรายงานจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการตรวจสอบเรือประมงของกลางว่าตรวจตามที่
รายงานหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 
แล้วจัดท าทะเบียนคุมเรือประมงของกลางของส านักงานประมงจังหวัด
ไว้ตามแบบท้ายระเบียบ และแจ้งให้กองกฎหมาย กรมประมงทราบ
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับรายงานผ่านทางระบบ E-Saraban 
หรือระบบอ่ืนใดที่ได้จัดท าขึ้น ถ้ามีการส่งมาเข้าคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ แล้วเปรียบเทียบส าเร็จหรืออัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลมีค า
พิพากษาถึงที่สุดไม่ริบเรือประมง ให้ด าเนินการแจ้งเจ้าของเรือให้ทราบ
ด้วยเร็วเพ่ือคืนเรือประมง ในการคืนเรือประมงเจ้าของเรือประมงต้อง
ยื่นค าร้องของคืนของกลางตามแบบท้ายระเบียบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้สั่งกักเรือประมงล าดังกล่าว กรณีเรือของกลางไม่ได้ถูกขายทอดตลาด
ไปก่อนเมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบเรือ ให้ส านักงานประมง
จังหวัดด าเนินการจัดการกับเรือประมงดังกล่าว ด้วยวิธีการท าลายขาย
ทอดตลาด หรือยกให้หน่วยงานราชการน ามาใช้ประโยชน์ในราชการ 
หรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอธิบดีกรมประมง เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  ส านักงานประมงจังหวัดต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือ
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง
ให้เป็นปัจจุบันและให้แจ้งกองกฎหมายกรมประมงเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของรายการของกลาง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  หมวดที่ 2 การจัดการของกลางที่เป็นเครื่องมือประมง ในการยึด
เครื่องมือประมง ถ้าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือเป็นผู้ดูแลรักษาไว้ใน
เรือประมง ส าหรับของกลางที่เป็นเครื่องมือประมง พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องจัดท าบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมง จัดท า
แผ่นป้ายระบุเลขคดีอาญา วันที่จับกุม ชื่อผู้จับกุมและหน่วยงาน ข้อ
กล่าวหา สถานีต ารวจที่รับคดี รวมทั้งดูแลรักษาเรือประมงมิให้สูญหาย
เสื่อมสภาพหรือถูกเคลื่อนย้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร  และจัดท า
รายงานให้ส านักงานประมงจังหวัด ภายใน 7 วัน ทางส านักงานประมง
จังหวัดจะด าเนินการน าเครื่องมือดังกล่าวออกขายทอดตลาด ยกเว้น
เครื่องมือกฎหมายห้ามใช้หรือมีไว้ครอบครองเพ่ือท างานประมง ห้าม
น าออกขายทอดตลาด 



  หมวดที่ 3 การจัดการของกลางที่เป็นสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ถ้าในกรณีสัตว์น้ าของกลางยังมีชีวิตอยู่ ในสภาพที่สามารถปล่อย
กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าหลักฐานแสดงความ
มีอยู่ของสัตว์น้ า เพื่อเป็นหลักฐานในคดีและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  
ในกรณีที่เป็นสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง สัตว์หายาก สัตว์ที่เป็นอันตราย 
หรือสัตว์ต่างถ่ิน ซึ่งมีกฎหมายก าหนดแนวทางในการจัดการกับสัตว์น้ า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการกับสัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของกลางไปตามกฎหมายก าหนด 

    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.3 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งยึดไว้ พ.ศ. 2562 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ การจัดการกับสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของเรือประมงที่
มิใช่เรือประมงห้องเย็น เมื่อมีการจับกุมผู้กระท าความผิด พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งยึดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งประมงจังหวัดในพ้ืนที่ ที ่จะน าเรือประมงของกลางเข้าจอด
เทียบท่าหรือเรือประมงของกลางเทียบท่าอยู่ให้ทราบโดยทันที  
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมของชนิดและปริมาณสัตว์น้ าตาม
เอกสารสมุดบันทึกการท าการประมงหรือตามปริมาณที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้ทางโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ เพ่ือด าเนินการขายทอดตลาดตามระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ยึดไว้ ระหว่างรอการขายทอดตลาด พนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือรักษาสภาพสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ านั้นไม่ให้เน่าเสีย ถ้าเปรียบเทียบส าเร็จ ให้น าเงินที่ ได้จากการขาย
ทอดตลาดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในระหว่างการด าเนินการขาย
ทอดตลาด ถ้าเปรียบเทียบส าเร็จ ผู ้ต ้องหายินยอมยกสัตว์น้ า ให้
ด าเนินการขายทอดตลาดต่อไป น าเงินที่ได้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
กรณีที่ไม่มีการขายทอดตลาดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าก่อนการ
เปรียบเทียบ หากสัตว์น้ ามีสภาพเน่าเสีย มีลักษณะที่เป็นอันตรายไม่
เหมาะสมกับการบริโภค ให้ท าลายหรือด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนตามที่
เห็นสมควร แต่หากสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ายังสามารถใช้บริโภค
ได้ ให้น าไปจ่ายแจกแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ในลักษณะของสด
หรือแปรรูปโดยไม่คิดราคา ในกรณีที่อัยการมีความสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
หรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ไม่ริบสัตว์น้ า ให้ส านักงานประมงจังหวัด
คืนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้มีสิทธิ์รับคืน
เมื่อมีการร้องขอ พร้อมกับท าหลักฐานการส่งมอบไว้ ในกรณีมีการขาย



ทอดตลาดของการที่เป็นสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเสร็จสิ้นแล้วก่อน
ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ให้ประมงจังหวัดจัดส่งส าเนาเอกสาร
หลักฐานการขายทอดตลาดของกลางดังกล่าวแก่พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบส านวนต่อไป ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ให้ริบสัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ให้น าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.4 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง พ.ศ. 2562 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบ การขายทอดตลาดเรือประมงที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักไว้ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด เมื่อประมงจังหวัดเห็นสมควรให้มีการขายทอดตลาด 
ให้ ด า เ นิ นการขายทอดตลาด  โ ดย ให้ ประมงจั งหวั ดแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นสองคณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินราคากลาง
เรือประมง และคณะกรรมการขายทอดตลาดเรือประมง 

  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการขายทอดตลาด ให้มีอ านาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดกรมประมงที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานมรามีส านักงาน
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยได้ หรืออาจแต่งตั้งผู้มี
ความรู้หรือประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการประเมินราคากลางเรือประมงด าเนินการ
ประเมินราคากลางเรือประมงที่จะด าเนินการขายทอดตลาดเสร็จแล้ว 
ให้แจ้งผลการประเมินราคากลางเรือประมงต่อคณะกรรมการขาย
ทอดตลาดเรือประมงทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

  ในการพิจารณาขายทอดตลาดเรือประมงของกลาง หากเห็นว่า
เรือประมงของกลางมีสภาพสมบูรณ์ให้ด าเนินการขายในลักษณะเป็น
เรือประมง หากเห็นว่าเรือประมงของกลางมีสภาพช ารุด เสียหายหรือ
ขายในลักษณะแยกชิ้นส่วนจะได้ราคาดีกว่า ให้ด าเนินการขายใน
ลักษณะแยกชิ้นส่วน โดยให้ด าเนินการขายให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินราคาจากคณะกรรมการประเมิน
ราคาเรือประมง ในการขายทอดตลาด ให้ประชาสัมพันธ์การขาย
ทอดตลาดเรือประมงให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวัน 
ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนใดของส านักงานประมงจังหวัด โดย
ระบุรายละเอียดของเรือประมงที่จะขายทอดตลาด สถานที่เก็บรักษา 
วัน  เวลา และสถานที่ที่ จะด า เนินการขายทอดตลาด รวมถึ ง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับเรือประมงนั้น ตลอดจน
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายทอดตลาด และห้ามมิให้คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดเรือประมง คณะกรรมการก าหนดราคากลางเรือประมงและ



เจ้าของเรือประมงเป็นผู้เข้าสู้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการ
ขายทอดตลาด 

  ในกรณีไม่มีผู้เข้าสู้ราคา หรือการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต 
คณะกรรมการขายทอดตลาดเรื่อประมงสามารถยุติการขายทอดตลาด
ไว้ แล้วจัดให้มีการขายทอดตลาดใหม่ โดยก าหนดราคาเริ่มต้นลดลง 
การช าระเงินและการรับเงินช าระค่าขายทอดตลาด ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เรือประมงที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ริบ 
หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งกักหรือยึดไว้ก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการขายทอดตลาดเรือประมงดังกล่าวตามระเบียบนี้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4.5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องห้ามท าการประมงปูไข่นอก
กระดอง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง แจ้งให้ที่ประชุม
ร ับ ท ร า บ  อาศั ยอ านาจตามความ ในมาตรา  32 (7 )  แห่ ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 นักกฎหมายของกรมประมง
วิเคราะห์ว่าอ านาจของมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ.2490 นั้น ได้สิ้นสภาพไปโดยปริยาย จากการที ่มีพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พระราชก าหนดการประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) แต่ยังใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมอยู่ 
แต่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ท าธนาคารปู ที่ต้องการรวบรวมไข่แก่นอก
กระดอง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5 ประมงอ าเภอ    
4.5.1 ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี 
  ประมงอ าเภอเมืองชลบุรี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เมื่อวันที่  

7 ตุลาคม 2562 ได้มีการรับจระเข้ ที่ผู้ครอบครองไว้ที่ต าบลดอนหัวฬอ 
จ านวน 1 ตัว คาดว่าจะเป็นสายพันธุ์เคแมน ได้น าไปส่งที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 7 (ชลบุรี) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.2 ประมงอ าเภอพนัสนิคม 

  ประมงอ าเภอพนัสนิคม แจ้ง ให้ที ่ป ระชุมรับทราบ ขอข้อมูล
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ณ ปัจจุบัน และในกรณีจระเข้หลุด ยังมี
บทก าหนดโทษยังไม่ชัดเจน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



4.5.3 ประมงอ าเภอบางละมุง 

  ประมงอ าเภอบางละมุง แจ้ง ให้ที ่ป ระชุมรับทราบ  เรื่องขอ
สอบถามความคืบหน้าของเรือประมงพ้ืนบ้านที่โดนจับกุม จ านวน 5 ล า 
ข้อหาท าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต  

  หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง ได้ค าตอบว่าได้มีการท า
หนังสือตอบกลับแจ้งทางสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.4 ประมงอ าเภอพานทอง 

  ประมงอ าเภอพานทอง แจ้ง ให้ที ่ป ระชุมรับทราบ  เ รื ่อ ง ขอ
ข้อมูลโครงการของอ าเภอพานทองทั้งหมด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.5.5 ประมงอ าเภอศรีราชา 

  ประมงอ า เภอศรีราชา แจ้ง ให้ที่ประชุมรับทราบ ในวันที่  
10 ตุลาคม 2562 วิสาหกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง 
จ านวน 12 กลุ่ม 100 ท่าน น าทีมโดยบริษัทในเครือ บริษัท เอสซีจี 
เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตการท าประมง การอนุรักษ์พันธ์
สัตว์น้ าและธนาคารปู ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านอ่าวอุดม โดยมี นายก
สมาคมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดชลบุรี ประธานกลุ่มประมงพ้ืนบ้านอ่าว
อุดมและประมงอ าเภอศรีราชาร่วมต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การส่งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  หัวหน้ากลุ่ มบริหารและยุทธศาสตร์  ขอชี้ แจ้ งปัญหาที่พบในรอบ
ปีงบประมาณ 2562 มีการส่งเบิกเบี้ยเลี้ยงบางโครงการ มีการส่งเบิกเกินวงเงิน
งบประมาณที่มีอยู่ หรือบางคนอาจจะส่งเบี้ยเลี้ยงมาแต่ไม่ได้รับการเบิกจ่าย 
เพราะมีการส่งเบิกช้า และมีการรวบยอดมาส่งในช่วงท้ายปีงบประมาณ ซึ่งเงิน
ในงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายไปหมดแล้ว จึงไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ จึงขอ
ความร่วมมือ ในปีงบประมาณ 2563 ให้ท าการส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในเดือนถัดไป เพราะว่าเนื่องจากงบประมาณของแต่ละโครงการมี
จ านวนจ ากัดและเพ่ือให้เป็นการด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามตัวชี้วัดรายไตร
มาสกับทางจังหวัด และทางส านักงานฯจะได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในการใช้
เงินงบประมาณในแต่ละเดือน ยอดคงเหลือในแต่ละเดือน ในแต่ละโครงการด้วย
เช่นกัน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

5.2 ขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งทุกโครงการ ในปีงบประมาณ 2562  
  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเอกสารงานบาง

โครงการที่ยังค้างส่งที่เป็นของปีงบประมาณ 2562 เช่น ใบเสร็จต่างๆ เอกสาร



แนบที่ เกี่ยวกับการยืมเงินคืนเงิน เพราะว่างานทั้ งหมดของปี 256 2 
ได้ด าเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าทางการเงินจะต้องสรุปเงิน สรุปงาน 
เพ่ือจะปิดงานในปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารที่ยังค้าง
ส่งทั้งหมด เพ่ือจะสรุปงานให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

5.3 การเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2561 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2561 กรมประมงได้
ก าหนดให้ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการเบิกค่า
เช่าบ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณให้ทางส านักงานประมงจังหวัด เนื่องการส านักงานประมงจังหวัด
ชลบุรีได้มีค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน โดยมี
คณะกรรมการดังนี้ 

1. นางอภิญญา  เรณูนวล ประธานคณะกรรมการ 
2. นายปริญญ์  วิรุณราช  กรรมการ 
3. นางสาวมัทนา  นานยะ กรรมการและเลขานุการ 

  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นขอรับค่าเช่าบ้านร่วม
ทั้งเช่าบ้าน 

  ในการนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนสัญญาเช่า เช่น การเปลี่ยนบ้านเช่าหรือการต่อ
สัญญาเช่า ให้ท าการยื่นแบบ 6005 พร้อมสัญญาเช่า และหลักฐานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต่อผู้รับรองการมีสิทธิ์ (ประมงจังหวัด) เพ่ือที่จะรับรองสิทธิ์ที่จะให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน และแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยจะเป็นข้าราชการ
อย่างน้อย 3 ราย เพ่ือท าการตรวจบ้านการเช่าบ้านอยู่จริง เพ่ือจัดท ารายงาน
การตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติในการเบิกจ่ายต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
6.1 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่ากรมประมง ณ วัดโพธิ์ เกรียบ ต าบลสามง่าม  

อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

6.2 ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนฉลากกาชาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

6.3 รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล  
ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ที่แสมสาร 
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 






