
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
ท่ี ๙๐๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต#งต้ังพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว#า “พนักงานเจ'าหน'าท่ี” ในมาตรา ๕ แห#ง

พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ออกคําสั่งไว' 
ดังต#อไปนี้ 

 
ข'อ ๑  ให'ยกเลิกคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ท่ี ๑๑๙๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต#งต้ังพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ข'อ ๒  ให'ข'าราชการและลูกจ'างประจําในสังกัดกรมประมงผู'ดํารงตําแหน#งดังต#อไปนี้ 

เป=นพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู' เชี่ยวชาญ ผู'ตรวจราชการกรม 

ผู'อํานวยการกอง ผู'อํานวยการศูนย�เขต ผู'อํานวยการศูนย� หัวหน'าศูนย� หัวหน'าหน#วย หัวหน'าด#านซ่ึง
สังกัดราชการบริหารส#วนกลาง ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตลอดเขตท'องท่ีทุกจังหวัด 

(๒) นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ�อาหาร นักวิชาการสถิติ นักวิชาการ
เผยแพร# นักเดินเรือ นิติกร เศรษฐกร นายช#างกลเรือ เจ'าพนักงานประมง เจ'าพนักงานธุรการ เจ'า
พนักงานสถิติ เจ'าพนักงานสื่อสาร เจ'าพนักงานเดินเรือ นายช#างเครื่องกล และลูกจ'างประจํากองตรวจ
การประมงผู'ดํารงตําแหน#งนายท'ายเรือ นายท'ายเรือกลชายทะเล ช#างเครื่องยนต� ช#างเครื่องเรือ ซ่ึง
สังกัดราชการบริหารส#วนกลาง กรมประมง ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ 
มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ตลอดเขตท'องท่ีทุก
จังหวัด 

(๓) ประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร หัวหน'ากลุ#ม หัวหน'าฝJาย หัวหน'าประมงเขตพ้ืนท่ี
นักวิชาการประมง เจ'าพนักงานประมง ซ่ึงสังกัดสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ให'มีอํานาจ
หน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา 
๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ 
ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๔) ประมงจังหวัด หัวหน'ากลุ#ม ประมงอําเภอ นักวิชาการประมง เจ'าพนักงานประมง 
ซ่ึงสังกัดราชการบริหารส#วนภูมิภาค กรมประมง ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา 
๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ 
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

(๕) หัวหน'าฝJาย นักจัดการงานท่ัวไป เจ'าพนักงานธุรการ และลูกจ'างประจําผู'ดํารง
ตําแหน#งนายท'ายเรือ นายท'ายเรือกลชายทะเล ช#างเครื่องเรือ ซ่ึงสังกัดราชการบริหารส#วนภูมิภาค 
กรมประมงให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายใน
เขตท'องท่ีรับผิดชอบ 

 
ข'อ ๓  ให'ข'าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู'ดํารงตําแหน#งดังต#อไปนี้ เป=น

พนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) ผู'ว#าราชการจังหวัด ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 
(๒) นายอําเภอ ให'มีอํานาจหน'าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๙ 

มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท'องท่ีรับผิดชอบ 
 
ข'อ ๔๑  คําสั่งนี้ให'ใช'บังคับต้ังแต#วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต'นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว#าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล#ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง/หน'า ๓๘/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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