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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พ.ศ. 2558
โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง พ.ศ. 2558 รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ข้อ 2 บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 3 ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ดั งต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
๓.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๓.๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(๔) ผู้อํานวยการสํานัก
(๕) ผู้อํานวยการสถาบัน
(๖) ผู้อํานวยการกอง
(๗) เลขานุการกรม
(๘) ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า ในตําแหน่งนักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง
นั ก วิ ช าการป่ าไม้ เจ้ า พนั ก งานป่ าไม้ นิ ติ ก ร นั ก วิ เคราะห์ น โยบายและแผน นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
นักประชาสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ
นายสัตวแพทย์ นายช่างกลเรือ นายช่างเครื่องกล นักเดินเรือ
๓.๓ กรมป่าไม้
(๑) อธิบดี
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(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม
(๔) ผู้อํานวยการสํานัก
(๕) ผู้อํานวยการกอง
(๖) ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า ในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าพนักงานป่าไม้
๓.๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ
(๔) ผู้ตรวจราชการกรม
(๕) ผู้อํานวยการสํานัก
(๖) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ และสาขา
(๗) ผู้อํานวยการกอง
(๘) ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า ในตําแหน่งนิติกร นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้
นักทรัพยากรบุคคล
๓.๕ กรมเจ้าท่า
(๑) ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
(๓) ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า ในตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานตรวจท่า เจ้าพนักงานขนส่ง ในสังกัดสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา และ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
๓.๖ กรมการปกครอง
(๑) ปลัดจังหวัด
(๒) นายอําเภอ
(๓) ปลัดอําเภอซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า
๓.๗ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(๑) ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรี หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
รองสารวัตรขึ้นไปในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
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(๒) ข้าราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจน้ํา
(๓) ข้าราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
๓.๘ กรมประมง
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
(๓) ผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ผู้อํานวยการกอง
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า
ข้าราชการพลเรือ นสามั ญ ระดั บ ปฏิ บั ติ การหรือ เที ยบเท่ า ในตําแหน่ งนั กวิชาการประมง นั ก วิชาการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเผยแพร่ นักเดินเรือ นิติกร นายช่างกลเรือ เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานสื่อสาร เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
(๗) ประมงจังหวัด
(๘) หัวหน้ากลุ่ม
(๙) หัวหน้าฝ่าย
(๑๐) ประมงอําเภอ
(๑๑) ข้ า ราชการพลเรื อ นหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า
ข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่า ในตําแหน่งนักวิชาการประมง นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานประมง นายช่างเครื่องกล ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๓.๙ กองทัพเรือ
(๑) กองเรือยุทธการ
(ก) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
(ข) ผู้บัญชาการกองเรือ
(ค) ผู้บังคับหมวดเรือ
(ง) ผู้บังคับหมู่เรือ
(จ) ผู้บังคับการเรือ
(ฉ) ผู้ควบคุมเรือ
(๒) หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
(ก) ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
(ข) ผู้บังคับการกรมรบพิเศษ
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(ค) ผู้บังคับกองรบ
(ง) หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
(๓) ทัพเรือภาคที่ ๑
(ก) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
(ข) ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑
(ค) ผู้บังคับการฐานส่งกําลังบํารุงทหารเรือตราด
(ง) ผู้อํานวยการกองข่าว
(จ) ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน
(ฉ) หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
(๔) ทัพเรือภาคที่ ๒
(ก) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
(ข) ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๒
(ค) ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา
(ง) ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา
(จ) ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๓ กรมสารวัตรทหารเรือ
(ฉ) ผู้ บั ง คั บ กองร้ อ ยสารวั ต รทหารเรื อ กองพั น สารวั ต รทหารเรื อ ที่ ๓
กรมสารวัตรทหารเรือ
(ช) หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
(๕) ทัพเรือภาคที่ ๓
(ก) ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
(ข) ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓
(ค) ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา
(ง) ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา
(จ) ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารเรือที่ ๓ ฐานทัพเรือพังงา
(ฉ) หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
(๖) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
(ก) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
(ข) ผู้บังคับการกรม
(ค) ผู้บังคับกองพัน
(ง) ผู้บังคับกองร้อย
(๗) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
(ก) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
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(ข) ผู้บังคับการกรม
(ค) ผู้บังคับกองพัน
(ง) ผู้บังคับกองร้อย
(จ) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ฐานทัพเรือสัตหีบ
(ก) ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
(ข) ผู้อํานวยการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ
(ค) ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ
(ง) ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒ กรมสารวัตรทหาร
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
(ก) ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
(ข) ผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ
(ค) ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
(ก) ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
(ข) ผู้บัญชาการกองกําลังด้านจันทบุรี - ตราด
(ค) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
(ง) ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน
(จ) ผู้บังคับกองพัน
(ฉ) ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด
(ช) ผู้บังคับกองร้อย
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
(ก) ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
(ข) หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน
(ค) ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวกโยธิน
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
(ก) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
(ข) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
(ค) ผู้บังคับกองพัน
(ง) ผู้บังคับกองร้อย

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓.๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร รองปลั ด กรุ ง เทพมหานคร ผู้ อํ า นวยการเขต
รองผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สําหรับในเขตเทศบาล
(๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 3 มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ภายในเขตท้องที่ท่รี ับผิดชอบ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

