
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฏหมาย กับชาวประมงและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

สมาคมประมง บริษัท
 องค์กร เอกชน ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

(ราย)

ชาวประมง
 (ราย)

ผู้ประกอบการ
แพปลา ท่า

เทียบเรือ (ราย)

1 4 พฤศจกิายน 2562 การรับฟังความคิดเห็นชาวประมงพาณิชย์ ในประเด็นที่เกีย่วข้องกบั
การแจง้เข้าออกเรือ การจดัท าสมุดบันทึกการท าการประมง กจิกรรม
ขยะคืนฝ่ัง และกจิกรมปล่อยปูไข่นอกกระดอกกลับสู่ทะเล เพื่อรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ให้มีความมัน่คง มัง่ค่ัง และย่ังยืน

0 1 42 0 ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากน  า อ.ละงู จ.
สตูล

สมาคมประมงจงัหวัดสตูล, 
ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-ออก
 เรือประมงปากบารา, ศูนย์
ควบคุมการแจง้เข้า-ออก 
เรือประมงสตูล

-

2 4 พฤศจกิายน 2562
การรับฟังความคิดเห็นชาวประมงพาณิชย์ ในประเด็นที่เกีย่วข้องกบั
การแจง้เข้าออกเรือ การจดัท าสมุดบันทึกการท าการประมง กจิกรรม
ขยะคืนฝ่ัง และกจิกรรมปล่อยปูไข่นอกกระดองกลับ่ทะเล เพื่อรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ให้มีความมัน่คง มัง่ค่ัง และย่ังยืน

0 0 42 0
ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากน  า อ.ละงู จ.
สตูล

สมาคมประมงจงัหวัดสตูล, 
ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-ออก
 เรือประมงปากบารา, ศูนย์
ควบคุมการแจง้เข้า-ออก 
เรือประมงสตูล

-

3 5 พฤศจกิายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในการ
แจง้เข้าออกเรือประมง

0 2 3 17 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุม
การแจง้เข้า - ออก 
เรือประมงตรัง

ศจร.ตรัง -

4 19 พฤศจกิายน 2562 หลักเกณฑ์การแจง้เข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ การเขียนและการส่ง
สมุดบันทึกการท าการประมง แกเ่จา้ของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และเสมียน

0 27 0 ศจร.กระบี่ ศจร.กระบี่ -
5 20 พฤศจกิายน 2562 ประชุมเจา้หน้าชุดสหวิชาชีพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจ

เรือประมง และรับฟังปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน
0 12 0 ศจร.กระบี่ ศจร.กระบี่ -

6 21 พฤศจกิายน 2562 การจดัท าเอกสารของท่าเทียบเรือประมงพื นบ้าน ตามประกาศกรม
ประมง เร่ืองก าหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่ง
ข้อมูลเกีย่วกบัเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น  า 
หรือน าผลิตภัณฑ์สัตว์น  าขึ นท่าเทียบเรือประมงของเจา้ของเรือท่าเทียบ
เรือประมง

0 0 0 27 ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการ
แจง้เข้า-ออก เรือประมงปาก
บารา

ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-ออก
 เรือประมงปากบารา

-

7 23 พฤศจกิายน 2562 การเขียนบันทึกการท าประมง (Logbook) การแยกน  าหนักสัตว์น  าใน 
Logbook ประชาสัมพันธ์การเกบ็ขยะจากทะเลคืนสู่ฝ่ัง และกจิกรรม
คืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองสู่ธรรมชาติ

0 0 19 0
แพไทจิ นฮวด ต.เจะ๊บิลัง อ.
เมือง จ.สตูล

 ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-
ออก เรือประมงสตูล

-

8 25 พฤศจกิายน 2562 รูปแบบสมุดบันทึกการท าการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน
 สมุดบันทึกการท าการประมงของเรือประมงพาณชิย์

0  - 25 0 ศจร.คุระบุรี ศจร.คุระบุรี -

หน่วยงานที่จดั
หน่วยงานที่จดั

ร่วม
ครั้งที่ วันที่จดั/แจก หัวข้อ/หลักสูตรที่จดั/เอกสารที่แจก /เรื่องช้ีแจง/เรื่องที่ประชุม

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลุม่เป้าหมาย (ผู้เข้าร่วม/แผ่น)

สถานที่จดั



ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฏหมาย กับชาวประมงและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

สมาคมประมง บริษัท
 องค์กร เอกชน ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

(ราย)

ชาวประมง
 (ราย)

ผู้ประกอบการ
แพปลา ท่า

เทียบเรือ (ราย)

หน่วยงานที่จดั
หน่วยงานที่จดั

ร่วม
ครั้งที่ วันที่จดั/แจก หัวข้อ/หลักสูตรที่จดั/เอกสารที่แจก /เรื่องช้ีแจง/เรื่องที่ประชุม

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

กลุม่เป้าหมาย (ผู้เข้าร่วม/แผ่น)

สถานที่จดั

9 28 พฤศจกิายน 2562 ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั งระบบ
ติดตามเรือประมง ฉบับที่ 12 และข้อปฏิบัติกอ่นน าเรือเข้าออกท่า
เทียบเรือประมง สัตว์น  าหายากห้ามน าขึ นเรือประมง และโครงการ
ปล่อยปูมีไข่นอกกระดองคืนสู่ทะเล

0 0 19 2 แพปลา ป.ดวงทวีพร และ
แพปลา ช.โชคบุญชู

ศจร.พังงา -

10 28 พฤศจกิายน 2562 การย่ืนเอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการจดัระบบความปลอดภัยสุขอนามัย
 และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ พร้อมทั ง
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงลงทะเบียนร่วมกจิกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล 
ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนสู่ธรรมชาติและกจิกรรมขยะคืนฝ่ังทะเล
สวยด้วยมือเรา

0 0 21 0 แพไทจิ นฮวด ต.เจะ๊บิลัง อ.
เมือง จ.สตูล

 ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-
ออก เรือประมงสตูล

-

11 29 พฤศจกิายน 2562 ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตั งระบบ
ติดตามเรือ และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมง
พาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12)

0 1 9 3 แพปลาสินไพบูลย์ชัย ศูนย์ควบคุมการแจง้เข้า-ออก
เรือประมงเขต 3 (ภูเกต็)

-

12 29 พฤศจกิายน 2562 เร่ือง " แนวเขตชายฝ่ัง" 0 1 40 2 ห้องประชุมสมาคมประมง
ระนอง

ศจร.ระนอง

0 16 207 49

ผู้รายงาน

รวมจ ารวนผู้เข้าร่วม/เอกสารที่แจก

(นางสาววารุณี สนิทเปรม )
ต าแหน่ง.....นักวิชาการประมง.........

.......................................................................


