
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฏหมาย กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล
ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

สมาคมประมง บริษัท
 องค์กร เอกชน ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

(ราย)

ชาวประ
มง (ราย)

ผู้ประกอบการ
แพปลา ท่า
เทียบเรือ 

(ราย)
1 1-29 มิถุนายน 2563 ช้ีแจงท าความเข้าใจการบันทึกพิกัดในเคร่ืองระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS)

 ท่ีติดต้ังบนเรือประมง ให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ
0 0 170 45 ณ ห้องประชุมศูนย์

ควบคุมการแจ้งเข้า - 
ออก เรือประมงตรัง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า
 - ออก เรือประมงตรัง

 -

2 3 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมง

0 10 40 20 ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
 เรือประมงพังงา

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
พังงา

 -

3 9,11-20,23 และ 
27-29 มิถุนายน 2563

สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง

0 0 143 0 ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงเขต
 3 (ภูเก็ต)

 -

4 9,11-20,23 และ 
27-29 มิถุนายน 2563

โครงการพาไต๋เย่ียมศูนย์ 0 0 143 0 ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงเขต
 3 (ภูเก็ต)

 -

5 11 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง

0 0 10 0 ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
 เรือประมงสตูล ต.ต า
มะลัง อ.เมือง จ.สตูล

 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงสตูล

 -

6 12 มิถุนายน 2563  ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานระบบ e-license เพ่ือใช้ด าเนินการในการ
รับค าขอแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต ตาม ข้อ 10(1) (2) (4) และการรับค า
ขอโอนใบอนุญาต  กรณีการขอรับโอนใบอนุญาตกรณีท่ีมีการรับโอน
กรรมสิทธ์ิในเรือประมง ผ่านระบบ e-license

0 0 120 0 กลุ่มไลน์แจ้งเข้า-ออก 
PIPO คุระบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงคุ
ระบุรี

 -

คร้ังท่ี วันท่ีจัด/แจก หัวข้อ/หลักสูตรท่ีจัด/เอกสารท่ีแจก /เร่ืองช้ีแจง/เร่ืองท่ีประชุม
งบประมาณ
ท่ีใช้ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วม/แผ่น)

สถานท่ีจัด หน่วยงานท่ีจัด
หน่วยงาน
ท่ีจัดร่วม



ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฏหมาย กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล
ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

สมาคมประมง บริษัท
 องค์กร เอกชน ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

(ราย)

ชาวประ
มง (ราย)

ผู้ประกอบการ
แพปลา ท่า
เทียบเรือ 

(ราย)

คร้ังท่ี วันท่ีจัด/แจก หัวข้อ/หลักสูตรท่ีจัด/เอกสารท่ีแจก /เร่ืองช้ีแจง/เร่ืองท่ีประชุม
งบประมาณ
ท่ีใช้ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วม/แผ่น)

สถานท่ีจัด หน่วยงานท่ีจัด
หน่วยงาน
ท่ีจัดร่วม

7 12 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เร่ือง พายุดีเปรสชันบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับท่ี 2 (128/2563)

0 0 120 0 กลุ่มไลน์แจ้งเข้า-ออก 
PIPO คุระบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงคุ
ระบุรี

 -

8 13 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมง

0 0 45 0 ห้องประชุมศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
 เรือประมงคุระบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงคุ
ระบุรี

 -

9 14 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง

0 0 8 0 จุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้าเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง
 อ.เมือง จ.สตูล

 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงสตูล

 -

10 16 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมง ให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ด าเนินการการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมงให้ถูกต้อง แก่เรือประมงพาณิชย์ท่ีแจ้งเข้า-ออก
และไม่แจ้งเข้า-ออก

0 0 10 0 จุดตรวจส่วนหน้าคลอง
ท่อม

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงกระบ่ี

 -

11 16 มิถุนายน 2563 -การใช้ Application Fisheries Touch แผนท่ีแนวเฝ้าระวังเขตทะเล
ชายฝ่ัง
-การแจ้งเข้าเรือต่างจังหวัดในช่วงเวลาท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัส 
covid19

0 1 8 0 ห้องประชุม ศจร.ระนอง ศจร.ระนอง  -

12 16 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง

0 0 10 0 จุดตรวจเรือประมงส่วน
หน้าเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง
 อ.เมือง จ.สตูล

 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมงสตูล

 -



ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฏหมาย กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล
ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

สมาคมประมง บริษัท
 องค์กร เอกชน ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

(ราย)

ชาวประ
มง (ราย)

ผู้ประกอบการ
แพปลา ท่า
เทียบเรือ 

(ราย)

คร้ังท่ี วันท่ีจัด/แจก หัวข้อ/หลักสูตรท่ีจัด/เอกสารท่ีแจก /เร่ืองช้ีแจง/เร่ืองท่ีประชุม
งบประมาณ
ท่ีใช้ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วม/แผ่น)

สถานท่ีจัด หน่วยงานท่ีจัด
หน่วยงาน
ท่ีจัดร่วม

13 17 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมง ให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ด าเนินการการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมงให้ถูกต้อง แก่เรือประมงพาณิชย์ท่ีไม่แจ้งเข้า-ออก

0 0 10 0 อ าเภอเกาะลันตา ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงกระบ่ี

 -

14 18 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมง ให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ด าเนินการการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมงให้ถูกต้อง แก่เรือประมงพาณิชย์ท่ีแจ้งเข้า-ออก
และไม่แจ้งเข้า-ออก

0 0 10 0 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงกระบ่ี

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงกระบ่ี

 -

15 19 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมง ให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 
ด าเนินการการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดลงใน
เคร่ือง GPS ในเรือประมงให้ถูกต้อง แก่เรือประมงพาณิชย์ท่ีแจ้งเข้า-ออก
และไม่แจ้งเข้า-ออก

0 0 10 0 ท่าเทียบเรือแพโกเต็ก ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกเรือประมงกระบ่ี

 -

16 23 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง การแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง และการจัดท าสมุดบันทึกการ
ท าการประมง

0 0 50 0 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

 -

17 24 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง การแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง และการจัดท าสมุดบันทึกการ
ท าการประมง

0 0 43 0 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

 -

18 25 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง การแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง และการจัดท าสมุดบันทึกการ
ท าการประมง

0 0 18 0 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

 -



ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฏหมาย กับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเล
ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

สมาคมประมง บริษัท
 องค์กร เอกชน ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

(ราย)

ชาวประ
มง (ราย)

ผู้ประกอบการ
แพปลา ท่า
เทียบเรือ 

(ราย)

คร้ังท่ี วันท่ีจัด/แจก หัวข้อ/หลักสูตรท่ีจัด/เอกสารท่ีแจก /เร่ืองช้ีแจง/เร่ืองท่ีประชุม
งบประมาณ
ท่ีใช้ (บาท)

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วม/แผ่น)

สถานท่ีจัด หน่วยงานท่ีจัด
หน่วยงาน
ท่ีจัดร่วม

19 30 มิถุนายน 2563 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดพิกัดในเคร่ือง GPS ใน
เรือประมง การแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง และการจัดท าสมุดบันทึกการ
ท าการประมง

0 0 20 0 ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

 -

0 11 988 65รวมจ ารวนผู้เข้าร่วม/เอกสารท่ีแจก

.............................................................
(นางสาววารุณี สนิทเปรม )

ต าแหน่ง.....นักวิชาการประมง.........
ผู้รายงาน


